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THÜMAS MANN ÉS A JÚZSEF
TETRALÚGIA

Most, amikor általános divat a regény haldoklásáról beszélni,
Thomas Mann a József-ciklussal merész kanyarodást tett visszafelé a
regény ősi alakja, a mítosz felé. Másfelől ugyanakkor a saját írói pályáján
is lerakta az utolsó követ. Ebben a könyvben mindent elmondott, mindent
összefoglalt, amí ma, a jelen körümények között egy mai ember számára
problémát jelent. Ebben jutott el arra a meleg, derűs és megértő hangu
latra, mely az öregség sajátja, s mely lehetővé tette, hogy sértés és sebzés,
sérülés és sebesülés nélkül hozzányúlhasson ezekhez a döntő, de éppen
ezért kényes kérdésekhez. S ekkorra már megszerezte azt a sok tudást és
tapasztalatot, mely nélkül nem tudott volna választ adni a felvetett kér
désekre. Igy igazolta életművében azt, amit a Freudról szóló tanulmányá
ban így fogalmazott meg: "Az emberiség életében ugyan korai és kezdet
leges fokot jelent a mítikus, az egyes ember életében azonban későit és
étettet".

Mítosz

Thomas Mann szembenállása a világgal és a léttel feltűnően azo
nos a mítoszalkotó ember örök magatartásával - azzal a magatartással.
ami Kerényi Károly, Thomas Mann bevallottan közvetlen ihletője kuta
tásai nyomán tárul elénk. O maga az a szilárd pont, amiből kiindul és
teljesen saját tehetségeire támaszkodva értelmezi a világot, az életet s
ennek nagy összefüggéseit. Ezt írja a József Egyiptomban elején: "A vi
lágnak soha közepe, mindenki számára más, s mindenki számára más
ként fekszik. Te csak egy fél röfnyire állsz tőlem, de körülötted egy
világ van, melynek közepe nem én vagyok, hanem te. Az én vilá
gomnak közepe én vagyok". Mint középpontra, természetesen van
amennyiben őrá vonatkozik és hatással van rá, amennyiben fel tudja
használni önmaga előrejutására, vagy amennyiben akadályt vet elébe.

Egocentrizmusa mellett lényeges meghatározó vonása egyéniségének
a korszellem, melyben él. Az emberi gondolkodás, mely a középkorban
teljesen a hitre volt fölépítve, azóta olyan alaposan eltávolodott attól,
hogy az ember ma már csak egy dologban tud esetleg hinni: saját rációjá
ban. Ha ugyan ebben is tud. Thomas Mann típusa ennek a túlzottan
racionalista emberfajtának. Csak azt tudja elfogadni, amit valamiképen
belát: a hit távol áll tőle, Ezért nem juthat el a transzcendens dolgokkal
való szembenállásban egy pozitív vallásossághoz, hanem megmarad egy
teljesen egyéni élményeken és meglátásokon alapuló mindenestől szubjek
tiv állásponton.

Osszefogó egyénisége nem külön-külön, szétszedve nézi a lét problé
máit: az egész sűrű, kusza, sokszor ellentmondásokba keveredő szövevényt
a maga teljességében kozmikus összefüggésükben szemléli. Az jellemzi
ebben az irányban alapelhelyezkedését, amit Józseffel mondat: "A dolgok
összefüggnek" és ő ezekben az összefüggésekben veszi tudomásul őket,

s csak ezekben az összefüggésekben élheti meg igazságukat. Igy jön létre
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az a hatalmas szintézís, melynek monumentalitását és mélységét joggal
csodálhatjuk.

De ez a nagy összefoglalás nem logikai úton jött létre. Semmi köze
az apriórí, elméletileg megkonstruált szintétikus rendszerekhez. Ez nem
rendszer, ez élet: úgy meséli el problémáit, úgy mondja el a fölfedezett
dolgokat, ahogy megélte. Igy kerülhetnek egymás mellé olyan dolgok,
amik a szigorú logika szerint szöges ellentétben állnak egymással. Az élet
azonban mégis csak fel tudta oldani ellentétüket egy megélt színtézísben,
Ha ilyen váratlan összefoglalások ellen logikánk sokszor ágaskodik is,
meg kell vallanunk, nem lehetetlen, hogy valaki így élje meg az élet
problémáit.

,)gy fedezte föl Abrahám Istent . . ."

Schopenhauer, akinek gondolatvilága Thomas Mann első nagy· él
ménye volt .- ennek az élménynek objektívációja a Buddenbrooks -,
tehát Schopenhauer fogalmazta meg először azt a tételt, hogy mindazt, ami
látszólag történik velünk, valójában magunk állít juk elő. Újabban pedig
Jung hangsúlyozta ezt a tételt, akire Thomas Mann is hivatkozik: az ember
az adottságok adója. S ha megvizsgáljuk Kerényit, ő is valami hasonlót
mond a vallással kapcsolatban: mindenki olyan istent és vallást kreál ma
gának, amilyet a lelki alkata, lelki adottságai és egyénisége megkíván.
Thomas Mann pedig pontosan így képzeli el azt, ahogy Ábrahám - hogy
saját szavait használjam - felfedezte Istent. Ezt az elképzelését így fejti
ki Freud és a jövő c. tanulmányában: "Ez az Ábrahám bizonyos tekintetben
Isten apja. Ö látta meg, ő gondolta ki; a hatalmas tulajdonságok, amelyeket
neki tulajdonít, bizonyára Isten eredeti tulajdonságai. Ábrahám nem te
remtette meg őket, de bizonyos értelemben mégis megteremtette azzal,
hogy felismerte és gondolati úton megvalósította. Isten hatalmas tulaj
donságai - s ezzel Isten maga - persze tárgyilag adva van, kívül van
Ábrahámon, de egyúttal benne is van és tőle is származik; saját lelkének
hatalma bizonyos pillanatokban alig különböztethető meg tőle. Ábrahám
megismerően olvad eggyé Isten valamelyik tulajdonságával és ez az
eredete a kötésnek, a szövetségnek, amelyet az Úr utóbb Ábrahámmal
köt és amely csak belső tény kifejezett megerősítése. Úgy jellemzik ezt a
szövetséget, mint amely mind a két szerződő fél érdekében történik,
mindkettőnek szentségesítésére. Emberi és isteni szükségletek olyannyira
egybeolvadnak benne, hogy alig lehet megmondani, melyik oldalról, az
isteniről vagy az emberiről indult ki az első ösztönzés erre az
együttműködésre. De létrejöttében mindenesetre kifejezésre jut,
hogy Isten szentségesítése és az emberé kettős folyamatot jelentenek és
legszorosabban "kötve" vannak egymáshoz". A szubjektív élményt mindig
döntően alakítja a megélő egyénisége és igényei, mely mindig úgy és
olyannak ismeri meg, amilyennek meg akarja ismerni. Igy el lehet mon
dani, hogy Ábrahám megtalálta, de egyben feltalálta, megteremtette az
Istent, s nagyratörő egyéniségéből mindenekfelettinek "alkottq" meg őt.

Ilyen szubjektív élményen keresztül természetesen, éppen szubjektívitása
miatt, nem lehet eljutni egy tárgyi valóságként létező Isten fogalmához,
aki minden ember számára ugyanazt jelentené. A megismerésnek ez a
módja Isten objektív, transzcendens létét szükségképen elhomályosítja.

Annál kevésbbé ismerheti meg az objektív Istent, mert nem veszi
figyelembe azt a forrást, melyen keresztűl a Legfőbb igazi ismerete lehe
tővé válik az ember számára: a kinyilatkoztatást. A regényből idevágó
felfogása nem állapítható meg egész pontosan, de talán leginkább Jasper
sével rokon. Elismeri, hogy Isten adott magáról bizonyos tudósításokat
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az embernek, de ezt nemcsak a keresztény értelemben vett kinyilatkozta
tásban tette. Ilyen titkos jelzése Istennek önmagáról minden mítosz és
szimbolum, ami az emberiség között mint az Abszolútum felé való tájé
kozódás eszköze' él. A sajátos értelemben vett kinyilatkoztatás e véle
mény szerint semmível sem több ezeknél. Épp olyan titkosírással írt,
"chiffre" híradás ez, mint akármelyik pogány mítosz. Az embernek azután
meg kell fejtenie a maga számára ezt a híradást, ha életalakító elvévé
akarja tenni. Tehát nem a kinyilatkoztatást tekinti mítosznak, nem tagadja
meg teljesen igazi jellegét, hanem a mítoszokat emeli kinyilatkoztatás
rangjára. Persze" ez. a "kinyilatkoztatás"-fogalom távolról sem fedi a
megfelelő keresztény fogalmat, s teljesen meghamisítja annak történelmi
helyzetét. isteni eredetét és szükségszerűségét. E vélemény szerint a ki
nyilatkoztatás hem más, mint a transzcendencia egyik lehetséges nyelve.

Istenfogalmát ezen a szubjektivitáson kívül még egy dolog jellemzi.
Magatartása az Abszolútummal szemben ugyanaz, amit Kerényi az antik
vallások lényeges jegyeként emel ki: az antik vallásban hitről nem volt
szó, a mítoszt adott formájában élték. Thomas Mannál sem beszélhetünk
a pozitív vallások értelmezésében vett hitről: itt életről van szó. Megéli
ezt az istent, a keresztény kinyilatkoztatás szempontjainak elhanyagolá
sával az emberlét immanens síkjában. Hogy mennyire nem hitről van itt
szó, mutatja a szkepszis és irónia, mellyel maga is szemléli elképzeléseit.
Sokszor azt érzi ki belőle az ember, hogy csak azért mond valamit éppen
így, mert pillanatnyi lelkiállapotának megfelel és kényelmes, hogy a
dolgokat így fogja fel és így élje, de hogy valóban így van-e, nem tudja
biztosan, nem is hiszi talán. Szinte önmagát is kigúnyolja, vagy legalább is
megmosolyogja, hogy pillanatnyi gyöngeségében engedte magát belesod
ródni egy helyzetbe, de ha már benne van, némi vállvonogatással vallja és
éli. Mivel így a tényeket nem veszi egészen komolyan. élesnyelvűen

csipkedi meg azokat, akik véleménye szerint felesleges energiapocséko
lással túlságosan hajszálpontosan veszik a dolgokat, szóról-szóra értel
mezik mindazt, amit a kinyilatkoztatás eléjük tár: a dogmatikus vallá
sokat. Ezek a megjegyzései sokszor bámulatos tudással vannak felépítve:
merész markolással fog össze az egész vallástörténetből néhány analóg
esetet s az így alkotott füzér végére, mint egy esetet a sok hasonló közül,
odatűzi a kereszténységet, illetve a kereszténység valamelyik tanítását.·
Ez persze annál veszedelmesebb, minél több szellem és raffinement van
benne. Erre a számlára kell írnunk azt a misztikus és racionális halandzsát,
mellyel a szűzi születést próbálja nevetségessé tenni, vagy azzal próbálja
Krisztus halálát és feltámadását valóságértékétől megfosztani, hogy egy
szerően azonosítja, illetve analóg esetnek veszi a Tummuz-Osíris mítosz
szal. És mindezt nem támadón teszi. hanem szinte észrevétlenül bele
simítva az elbeszélésbe, halk, de annál vitriolosabb iróniával.

,.Test és szellem, szépség és bölcseség házassága . . ."

.Ha a kinyilatkoztatás csak "chiffre", amit mindenki maga fejt meg,
nem lep meg az a kissé furcsa keleties elgondolás sem, amit az ember
eredetéről és mivoltáról mond. Szerinte kezdetben volt a tiszta lélek,
mely a világ kezdete előtt megvolt, mint az anyag is. A lélek a maga
tisztább és tökéletesebb világából érzéki vonzódással vágyódott az anyag
felé. Le is szállt hozzá és a lomha, formátlan anyagot formába kényszerítette.
Igy jött létre a világ és az ember, s ebben a létrejövésben az Isten ís
közreműködött. A léleknek ez a leszállása az anyagba lenne a tulajdon
képeni eredeti bűn. Amit mi annak nevezünk, az már csak egy másodlagos,
számunkra nem is egészen érthető jelenség. De hogy alélek meg ne feled-
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kezzék eredeti magasabb hivatásáról. Isten elküldte hozzá a szellemet,
hogy állandóan a lélek elé idézze boldogabb hazáját s oda visszavezesse.
Mondanom sem kell, hogy ez ugyanolyan racionalista magyarázata a
megváltásnak, mint a lélek anyagbaszállása volt a bűnbeesésnek. Egyes
keleti mítoszok szerint ez a szellem nem más, mint az eredeti, anyagtól
meg nem fertőzött lélek, tehát az előttünk ellentétesnek látszó szellem és
lélek lényegében egy principium, vagy legalábbis közös az eredetük.
Ez a küldött azután arra törekszik, hogy a lelket elvonja az anyagtól, és
visszavezesse eredeti állapotába s ezzel megszabadítsa a haláltól. De itt
tulajdonképen önmagával kerűl ellentétbe, mert csak úgy tudja meg
váltani a lelket a haláltól és anyagtól, hogy megöli, felbontja az anyag
és lélek organikus formáit. Ez pedig egyenlő a formában élő világ pusztu
lásával. Igy lesz nála a szellem halálos princípium es így alakul ki a
klagesi elgondolás: a lélek az életadó, harmonikus formáló elv, aszellem
viszont az élettől idegen, az életre rátörő, harmóniát felbontó s azt meg
semmisítéssel fenyegető erő.

Az életnek ez a társadalom- és időfeletti ellentéte állandó és alap
vető problémája Thomas Mannak. Tonio Krögerben - hasonló című no
vellája hősében - még csak egyoldalú vágy él az egészséges, erős, friss
és természetes élet után, melynek nincs szüksége szellemre. De mert ezt
el nem érheti, a szükségből erényt csinál és elvetve az életet a szellem
oldalára pártol. A Józsefben már el tudott jutni olyan magasságra, ahon
nan mind a kettőt egyszerre magáévá tudta tenni. Itt már megélte a
szellem és lélek szintézisét, mely Józsefnek is döntő élménye: "József
számára az izgató a test és szellem, szépség és bölcseség házassága volt".
Hogy könyvének az alapproblémája valóban ez, maga mondja el a beve
zetésben: "Lehetséges, hogy az a kijelentés, hogy a lélek és szellem egy
volt, tulajdonképen azt akarja mondani, hogy egykor eggyé kell lenniök.
Igen, ez annál inkább elképzelhető,mert a szellem önmagában és lényegé
ben a jövő principiuma, a Lesz és Legyen, míg az alakhoz kötött lélek
hódolata a multé, a szent Volté. Hol keressük itt az életet és hol a halált,
azon vitatkozni lehet; mert mindkét fél, a természethez tapadó lélek és
a világtól idegen szellem, a Mult principiuma és a Jövőé egyaránt, kiki
a maga módján, azt igényli, hogy ő az élet vize, s mindegyik a másikat
vádolja, hogy a halál pártosa: s mindegyiknek igaza van, mert a termé
szetet szellem nélkül, vagy a szellemet természet nélkül bajosan lehet
életnek nevezni. A titok azonban és Isten szótlan reménye talán egyesü
lésükben van, tehát a szellem igazi behatolásában a lélek világába, a két
principium kölcsönös egymásbaivódásában, s egymás megszentelésében
olyan emberiség életrehívására, amely áldással lenne áldott a mennyből

fenn és a mélyből alant".
Ennek az életteljes szintézisnek a megvalósulása Thomas Mann sze

rint csak a művészet kategóriáiban lehetséges. Azzal indokolja meg, amit
a művészetről Freud helye a szellemtörténetben c. tanulmányában mond:
"A művészet... tulajdonképen Proserpinához hasonlít, aki egyszerre
chthonikus hatalmaké és a fény hatalmaié", Márpedig a József beveze
tése szerint a szellem a fény hatalma, a lélek viszont ösztönös és anyag
hoz-.vonzódó principium. Ugyanez a szintézis jelenti lényegében Thomas
Mann sokat emlegetett humanizmusát is: olyan viszonyt a két életelv
között, mely nem jelenti a szellem megtagadását és az ösztönösség túl
tengését, hanem az értelemnek és szellemnek az "alvilág hatalmaival, a
tudattalannal, az énmögöttivel szemben kihívó, szabadabb és derűsebb,

művésziebben kiérett" viszonyát.
Ennek az egységes életérzésnek a megvalósulása József alakja.

A törzs hagyománya, ami a vándorló ősökön keresztül rászáIIt, nem volt

602



más, mint n» •• nyugtot nem ismerés, kérdések, figyelés, kutatás, isten
keresés, keserűen kételkedő önmegfeszítés az igazért és helyesért. a hon
nan és hováért. tulajdon nevéért, tulajdon lényéért. a Magasságbeli tulaj
donképeni gondolatáért", tehát nem más, mint a szellemi nyugtalanság
hagyománya, mely vérében volt. Ennek a magatartásnak képviselője a
regény Jákobja, a tünődő, akinek a szellem tiltotta meg az állandó meg
telepedést és űzte örökös vándorlásra. De József, bármennyire tisztelte is
gondokban gyötrődő atyját, már nem érezte vele egészen egynek magát.
Ö már tudta sajnálni azt, amítől a szellem megfosztotta; már nem nézte
végzetes komolysággal a dolgokat, volt benne valami játékos képzelgés
is, ami jelentősen befolyásolta későbbi sorsát. Bizonyos kiegyenlítődésre

mutat az is, hogy atyai öröksége mellett lelki jellegét erősen meghatá
rozta Ráchel bájos egyénisége. Ennek következtében vidámabb volt és
gondtalanabb, társas természet, aki szeretetre éhezett. Ez a nőies vonás
szintén beletartozik ennek az ellentétpárnak a feloldásába és együttes
megélésébe. Amikor pedig eljut Egyiptomba (Jákob szerint: az Alvilágba),
harmonikusan illeszkedik bele ebbe a környezetbe is. Mann terminológiája
szerint az alvilág nem más, mint a tudatalatti szimboluma, a tudatalatti
pedig azonos a lélekkel. József jól beletalált ebbe a nagyon ösztönös,
nagyon sötét és kaotikus, nagyon testi világba. Nem fordult el a szellem
től sem, hanem állandó fenntartással a szellem Ura felé, mintegy udva
riasságból élte az alvilág életét, úgy, hogy a kettő között minden össze
ütközési lehetőséget kirekesztett. Jákob ki is mondta, hogy József eltávo
lódott a szellem szolgálatától és az élet felé közeledett. míkor a találko
zásnál Gósen földjén így szólt hozzá: "Áldott vagy te, kedves ... az Ég
nek és a Mélységnek áldásával, áldva vidámsággal és sorssal, elmével és
álmokkal. De mindez világi áldás, nem szellemi", azaz nem a Jákob meg
követelte merőben szellemi.

liA halottak hallgatásáról"

A szellem és lélek, tudatos és tudattalan ellentéte egy más aspek
tusban is jelentkezhet. A szellemet, mint romboló és halált hozó hatalmat
azonosítja a halállal, a lelket pedig az élettel. Erről az oldalról, mint két
biológiai jellegű, egymással szemben állni és egymást kizárni látszó erő

jelentkezik. Minden mítológiának alapvető kérdése ennek a két ellentét
nek egyeztetése. Az emberi természet alapkövetelménye, hogy ebben a
kérdésben eljusson valamilyen megoldásra. Kétségtelen, hogy a halál nem
azonos az élettel, ellentétben van vele, de mégis lényegesen hozzátartozik:
az életet szükségszerűen követi. Az ember azonban a merőben természe
tes fokon sem tud belenyugodni, hogy a halál egy létnek teljes befeje
zése és megsemmisítése legyen. A halál egyik oldalról - mínt Mann
mondja a Józsefben - "... oldhatatlanul kötve lenni egy állapothoz,
amelyből egyetlen intés és köszöntés sem lehetséges visszafelé, a kötelé
kek legkisebb újbóli felvétele sem az eddigi élethez". Igen, az eddigi élet
hez nem lehet több köze, de más szemszögből tekintve a halál az ere
deti, igazi élete az embernek, ez adja meg a teljes életét: "Meghalni annyi,
mint elveszíteni az időt s kivonulni belőle, de viszont annyi is, mínt meg
nyerni -az örökkévalóságot", Mert a halál nem befejezés, csak kapu, me
lyen keresztül az ember új életbe lép. Ahogy Osiris meghalt és újra
feltámadott új életre, úgy támad fel a megholt, mintegy másvalakinek
életformáló elve újabb életre. Éppen ebben van a mítosz lényege: az élők
nemcsak önmagukban élnek, hanem az egész multban, mínden ősükben.

Az ember előképet keres a multban, amelybe egészen belemerül, amit
tudattalanul vagy tudatosan megvalósít, hogy aktuális problémáival szem-
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ben így vértezze magát. Víszont ezzel a halottnak tartott alakot feltá
masztja, a halott tovább él benne, esetleg hosszú nemzedékeken keresz
tül. Igy élt tovább Kaín és Ábel Izsákban és Izmaelben, később Jákobban
és Ézsauban. így élt tovább Ráchel Józsefben, és így bizonyult örök életű

nek Eliézer, az örök udvarmester, aki minden nemzedék tudatában Ábra
hám szolgája.

Mivel a halál ilyen módon kivánatos lehet az ember előtt, kivána
tos a hozá vezető út is, a halálnak valamiképen előjátéka, a betegség is.
Ez Schopenhauer és Nietzsche örksége nála, Nietzscheé, aki szerint nincs
mélyebb megismerés a betegség tapasztalata nélkül, és minden magasabb
rendű egészségnek meg kell járnia a betegség útjait. És Thomas Mann
szemmelláthatólag kedvét is leli mindabban, ami a betegség és elmúlás
vonalában fekszik. Innen származik odaadó érdeklődése a pszichológia, sőt

pszichopatológia és pszichoanalízis iránt: itt kaphatta a leggazdagabb
anyagot azokhoz a beteg alakokhoz, melyekben ez a regény sem szűköl

ködik. Gondoljunk csak Petepre túlfinomult és dekadens alakjára, vagy
a fáraóra, akit oly sok gyöngédséggel állít elénk, vagy Petepre undo
rító "szent szülőire", akik egyébként a merőben anyagi-lelki szimbolumai.
Ha ezeket az alakokat nézzük, nem csodálkozunk azon, amit Koch írt
Mannról: "A dekadencia krónikása és magyarázója, a betegesnek és halál
nak szerelmese, esztéta, aki a pusztulás felé sodródik"."

Mikor a mítoszalkotó ember az élet teljességét egyszerre akarja
megélni és birtokolni, természetesen nem tudja elviselni az elmúlás gon
dolatát, mely éppen az oly hőn óhajtott teljességtől fosztaná meg. De az
elmúlás egyébként is riasztó tény az ember számára, amit mindenképen
szeretne elfelejteni és - véges és mulandó mivolta ellenére - szeretne
magának végtelen és örök hatalmat kaparintani. Ezt az emberi vágyat a
kereszténység a maga transzcendens túlvilág-hitével kegyelmi síkra emelte
fel. De a meröben természetes ember, aki elutasítja magától a tételes val
lás megkötöttségeit, szintén görcsösen szorítja, nem engedi kicsúszni
kezéből az életet a halál pillanatában, valahogyan biztosítani akarja
magának továbbra is, örökre is. Mivel azonban az igazi túlvilági örökké
valóságban nem tud hinni, kénytelen a gyökeresen mulandót, az időt

örökkévalónak minősíteni.

"Mélységes mély a muJtnak kúija"

Thomas Mann számára ehhez a műtéthez az adja az alapot, hogy
nem a fizikai idővel dolgozík mítoszában. Ezzel az egyenletesen tova
suhanó időfogalommal nem tud mit kezdeni. "Ami minket érdekel, nem
a kiszámítható idő" -- mondja. Ehelyett a pszichológiai időt veszi ala
pul. Ez már annyira szubjektív fogalom, hogy bármit megtehet vele, a
nélkül, hogy nehézségekbe bonyolódna. Ezt így fejezi ki a József beveze
tésében: "A földi idő jelentősége, súlya és telítettsége nem mindig és mín
denütt egy és ugyanaz; az idő mértéke egyenetlen ... " Ez az idő már meg
enged rövídítéseket, összevonásokat, annál inkább, minél mélyebben né
zünk a kútba, minél messzebbre megyünk vissza a multba A régmult
emberei nem reflektáltak olyan érzékenyen az ..eseményekre, mint mí,
Nekik még jól állt - ahogy Mann mondja -.:.." ez a pontatlanság. Ök
hem határolták el magukat a mult felé, hanem mélyen beléeresztették egyé
niségük gyökereit. Annyira, hogy sokszor míndenestől azonosították ma
gukat egy-egy rég halott alakkal. Nem egyéni életet éltek, hanem egy
mítikus típusnak az életformáit vették magukra. Ebben az átélésben a
mult hatóképes, tehát valóságos lett bennük: megjelenítették a multat.
De a mult csak akkor válhat jelenné, ha van benne valamilyen időfeletti
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mozzanat. es ez a mozzanat válhat csak jelenné: H'" az időtlenség for
mája a Most és az Itt", - mondja.

Az eseményeknek ez a csereberélhetősége tette plasztikusan alakit
hatóvá azt az anyagot, melyben Thomas Mann ki akarta fejezni mondani
valóját, amelyben meg tudta élni sajátosan mítikus igényeit. Ezt az anya
got a Szentírás szolgáltatta. Ez azonban nem jelenti azt, mintha első

rendűen József története izgatta volna alkotófantáziáját. Ez csak alkal
mas nyersanyag volt, amire rá tudta önteni a maga életszemléletét és
életértelmezését. Amint amitosz jellemzésében említettem, amitosznak
mindig van valamilyen vallásos jellege, és mindig valamiképen a kez
detekkel foglalkozik. Ezért kézenfekvő volt számára egy vallásos jellegű

történet, mely .- az ő felfogása szerint -, ha nem is érdemel mindenes
tül hitelt, de van valami kapcsolata az Abszolútummal. De egyben meg
felelt a másik mítikus követelménynek is: hiszen ennek a történetnek a
keretében egész kozmológikus elképzelését formába önthette. Ö azután a
nyers történetet lefokozva a maga racionalista igényeire, megalkotta be
lőle a XX. század racionalista mítoszát, mely ha nem is egészen az eredeti
értelemben, de valahogy mégis csak mítosz, szimbolum, érdekes és meg
hökkentő ellentétként: racionalista mítosz és szimbolum.

De egy tekintetben gyökeresen elűt ez a mítosz az ősmítoszoktól:

azok mindenestől pogányok voltak, alapvetően geo- és antropocentrikus
szemléletűek. Ez már csak félig pogány, de félig keresztény, mely már
tudja, hogy van transzcendens valóság, de nincs ereje, hogy elfogadja;
hátatfordít neki s csak néha kap el belőle egy-egy morzsát. es ebben van
a veszedelme, mert éppen az teszi vonzóvá, ami a mienk benne, és sok
szor észre sem lehet venni, hogy emellett hogy csempészi belénk azt,
amit ha észreveszünk, el nem fogadhatunk.

"Szépség és jelvarázs ..."

De ez a hatalmas anyag, rengeteg mondanivaló, az emberi gondol
kodásnak ez a monumentális alkotása magában még nem tenné ezt a meg
ragadó hatást. Erre csakis az tehette alkalmassá, hogy ez a mítikus mon
danivaló megtalálta a szorosan hozzáillő, az egyedül lehetséges és elkép
zelhető formát, mely organikusan követi az élmény hullámzását. Az egész
könyvnek belső feszültségét az adja, hogy nemcsak József életét helyezte
bele az Osirís-mítoszba, hanem ennek a ritmusára építette fel mondani
valóját. Változó hullámokban jönnek a fordulók egymásután, az egyén
centruma körül: három nap a kútban, feltámadás és új élet, három év
a börtönben, feltámadás a fáraó napjára és életére, azután a törzs nagy
halála, leszállása az Alvilágba, hogy majd egykor a szellem új életére
ébredjen.

Mesteri és egyben a XX. század tudományának varázslate. ahogyan
a kifejezést kereső sorsok megtalálják a maguk szimbolumait. Itt termé
szetesen egyík oldalon felhasználja mindazt, amit az átélt mítoszról mond
tunk, másrészt bámulatos gazdagsággal azonosítja alakjait a valléstörté
net isteneivel és szimbolumaival is. Ez által lesznek egyéniségei egyben
mítikus típusok is. De nemcsak a zsidó és egyiptomi vallásból, hanem
klasszikus és barbár, keleti vallásokból is hoz szimbolumokat. Igy kerül
az egyiptomi éjszakába sziciliai szerelmi varázslás, így lesz Petepre fele
sége, Eni, egyiptomi ruhájú Phaedra, így kerül bele akabir mítológia törpe
alakja Petepre palotájába, és így jelenik meg a sivatagban József veze
tésére egy bumuszos Hermes, vagy ha tetszik, egy kissé csavargó, síva
taglakó angyal.

Még egy mozzanat van, amít elfelejteni nem lehet, de ami egyben
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nagyon meg is neheziti olvasását, ami élettel, mégpedig hamisítatlanul
keleti élettel tölti meg az egész, egyébként ném túlságosan életszerű 
mert nem ábrázoló, hanem értelmező - művet. És ez a lélegzete, az el
beszélő tempója. Annyira keleti ez a lassan lépegető, meggondoltan meg
megálló, terjengős és szélesen elnyúló, óvatosan továbbinduló és újra és
újra visszatekintő stílus, ezek a bőséges magyarázgatások, terjengős alku
dozások és elbeszélések, az a narcisztikus gyönyörűség, mellyel mínden
egyes szót leir, minden képet izlelget, annyira sok ez a bűbájos hossza
dalmasság, hogy mai ember nehezen tudja olvasni. A mai rohanó kor élet
ritmusával nem fér össze ilyen hatalmasan duzzadó regény: az emberek
nem tudják, nem érnek rá beleringatni magukat ebbe a keleti ritmusba.

*
Ha ennek a regénynek a jelentőségét az uo es a kor számára fel

akarjuk mérni, legmélyebb szempontnak a pszichológia útmutatása kínál
kozik, s itt is talán Jung tanitása. Jung a ma általános elvként emlegetett
hegeli dialektikát lélektanilag igy fogalmazza meg: Az emberi lélek mé
lyén számos, egymással ellentétes funkcióiehetőség van begyökerezve.
Ezek nem tudnak mindig teljesen szabadon kifejlődni. Ha az ellentétpárok
egyikét, vagy egy részét az ember a többi felett előnyben részesíti, egy
oldalúan fejleszti ki, a többi csak csökevényes, infantilis, sokszor neuro
tikus formában tud a tudatba felnyomulni. Ha ezzel a feltöréssel szembe
száll, ez a leszorító tevékenység felszívja lelki energiáit s veszedelmessé
válik egyénisége számára, megbontja neurotikus sérelmeivel annak har
móniáját. Hogy tehát egyénisége egyensúlyát helyreállíthassa, nélkülöz-·
hetetlen feltétel az integrálás. Ez nem más, mint az ellentétes lelki erők

összhangbahozása és harmonikus fejlesztése.
Ilyen integrációs kísérletnek tekinthetjük Thomas Mann mítosz

regényét. Mégpedig két szempontból is: Thomas Mann egyéniségének
alapvető vonása a racionalista beállítottság. Méghozzá ez a tulajdonság
annyira egyeduralkodó benne, hogy egészen visszafojtotta a transzcen
dencia iránti igényt és érzéket. Ez a visszafojtott igény azonban nála is fel
tört. Nem neurótikus módon, hanem a kiegyensúlyozás lehetőségével. Ez
a lelki helyzet vezette azután arra, hogy ebben a könyvében megkisé
relje az ellentétes vágyakat és mozdulásokat valamilyen összhangba hozni.
Persze a kísérlet is racionalista kísérlet lett, s eredménye egy racionalista
pót-mítosz. De ez az egyéni lelkiállapot képe egy általános, nagy kultu
rális jelenségnek. Az emberi gondolkodás a középkor teocentrikus világ
szemlélete óta egyre jobban eltávolodott attól, hogy életét a hitre építse
fel. Az élet transzcendens, misztikus és mítikus oldala egyre távolabb
esett tőle, nem érdekelte. A hit helyét, mint elfojtásból feltörő potencia,
elfoglalta a ráció. Természetesen a ráció egyeduralma ellen ebben a szé
les körben fel kellett törnie a reakciónak, a visszafojtott transzcendens
és mítikus igényeknek. A különböző életfilozófiák mellett ennek a vágy
nak a megnyilatkozása, illetve a különböző igények közti harmonizálási
törekvés ez fl könyv is.

Ám mint ilyen - remekmű volta mellett is - nem több törekvés
nél, kísérletnél. Kísérlet azok számára, akiket a túltengő racionalizmus
nem enged visszatérni a transzcendens igény természetes kielégítéséhez: a
valláshoz. Azok számára, akiknek az Abszolútum nem jelent semmit, ha
nem önmaguk akarják megteremteni maguknak a maguk mítikus vilá
gát. De azoknak, akikben él a harmonikus vallásos érzés, nincs szükségük
arra, hogy vallási és kultúrtörténeti fogalmakat keverjenek össze és
ebből teremtsenek maguknak egy hamisan transzcendens világot: azok
nak hitük bíztosítja a harmonikus életet.
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