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«Hasonló társadalmai, helysetek és tendenciák nagyon köny- 

nyen előidézhetnek hasonló gondolatsorokat, még akkor is, 

ha szerzőik nem tudnak vagy nem akarnak tudni egymásról«”

/Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról, 

p.16., Magvető, 1978./

Dolgozatomban az egzisztencializmus problémái szem
pontjából tanulmányozok két müvet, as I. és II« világhá
ború közötti német és francia irodalomból* Jean-Paul 
Sartre La Kausée /Az undor/ és Hermann Hesse Der 3tem>enwolf 
/л pusztai farkas/ c* regénye elemzése során, illetve ösz- 

ssehasonlitásában tartalmi /filozófiai, etikai és irodalom- 

történeti/ szempontokat szándékozom érvényesíteni* Megjegy
zendő azonban, hogy a formai-szerkezeti aspektus sem szorul 
háttérbe a vizsgálódás folyamán, az elemzés kiindulásául 
épp a két műben található szembeötlő formai és szerkezeti 
egyezések felismerése szolgált* Az elvi kérdéseket a szö
vegek Összehasonlításából a filozófiai alapnak, illetve hát
térnek megfelelően, nemzeti környezet és hagyományok figye
lembevételével igyekszem kibontani*

A téma iránti érdeklődésemhez a Kindlere lexikonban 

a Steppenwolf címszónál olvasható megjegyzés adott kiin
dulópontot: **A regény a 20-аз évek korai egzisztencializ
musának egyik legjelentősebb dokumentuma, amely némely 

tekintetben Jean-Paul Sartre /Az undor/ c* müvéhez, mutat
előre«» Щ с0>~.

Л,
*



Jean-Paul Sartre éa Hermann Неаве regényírói elméletének 

éa /gyakorlatának összehasonlítása a la Kausée /Az undor/ 

és Der Gteppenwolf /A pusztai farkas/ clxaü mü alapján

1/ Szövege sérti és gondolati egybevetés 

/formai és tartalmi szempontok szerint/
2/ Haase helve a német a^zisatenciallsta filozófiában éa 

irodalomban
- Van-о német egzisztencialista irodalom? /Hómét és 

francia szempontból definiálva/
- Ha igen, esen irodalom sajátosságai
- Nemzetközi összefüggések /osztrák: Rainer Maria 

Rilke; Robert Musil; Franz Kafka; angol: James Joyce/
3/ Társadalmi vonatkozásai - történelmi összefüggésben 

/Hesse egyéb müvei és a róla szóló irodalom alapján/
4/ lukács avörgy avantgarde koncé <oió.la

/problematika! magat artátfornák, filozófiai, etikai 
kategóriák megjelenése Az avantgarde világnézeti alap
jai c. tanulmány nyomán/

i:

/a fenti cikkben ^ukács által megállapított kategóriák 

alapján/
5/ Elméleti irodalom

/filozófia elméleti fogalmak, pl. elidegenedés, abszur
ditás stb./



SZÖVEGSZERŰ ÉS «бЮОЬАТХ EGYBEVETÉS FORMAI ÉS TARTALMI

SZEMPONTBÓL

a * műfaj; b * eredet; c « szerkezet; d « téma, e * sze
replők; f * motivisztikus párhuzamos helyek

AI EGYBEVETÉS:>iirtüiw»ii >ч <тт»«т»т*т

a, / műfaj
b, / eredet
c, / szerkezet

Ш

а./ нихaj:
А "Steppenwolfк ciraü könyv műfaji meghatározására 

Hasse maga vállalkozott:
"Prózai költeményeim,

mind lélekbiográfiák, s nem történetről, bonyodalomról, 
feszültségről van szó bennük; ezek alapjában véve mono
lógok, amelyekben egyetlen személy, • • • a világhoz és 

saját Í!én*,-Jéhez való kapcsolatában vizsgáltatik meg. 
Valójában ezek semmi esetre sem regények."1

Fiásként meghatározva, az iró életéből adódó lét- 

élmények szövevényét az alkotói fikció absztrakt gondo
lati képek segítségével értelmezi. Tudatos 

lássál fokozottan átéli és következésképp érzékelteti sa
ját egyéni létén keresztül az 1920-as évek művész-polgár 

konfliktusát.
2R.B. Matzig: Oer Dichter und die Zeltstimmung с.

/St. Gallen, 1944#/ elemzésében kifejti, ez a lelki meg-

lyeket megírtam, csaknem

\
ibefordu-
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osztottság és hangsúlyozott '^"-központúság Hesse 

származásában és fiatalkori milieu-jében, nevelteté
sében rejlik* Kezdve a szülői ház protestáns és ka
tolikus lelki örökségével, amelyet később indiai-budd
hista hatás gazdagit, a rajnai tájhoz való kötődése, 
az apai és anyai háttér feszültsége mind-mind olyan 

tényezők, amelyek alkotói és életszemléletét olykor 

gyötrődéseken át formálták*
A főhős, Harry Haller ugyanúgy, mint az iró 50 

éves, kedveli Goethe, Jean Paul, Novalis, Dosztojevszkij 
müveit és akvarelleket fest.

A mü tulajdonképp krizisélményből táplálkozik, amely 

eredeztethető Hesse magánéletéből, a 20-as évekbeli irói 

munkásságába vetett hitének megrendüléséből, valamint a 

kor válsághangulatából egyaránt.
Életrajzi adatként emlitendő: 1925-ben vált el 

elmebeteg feleségétől és 1925-26 telét Zürichben töltötte. 

Ez a feszültségélmény nagyban hozzájárult a Steppenwolf 
alaphangulatának létrejöttéhez. 1926. január 30-án Zü
richből keltezve Írja barátjának, Romain Rolland-nak: 
"Nehéz időket élek és minden napot undorral kezdek. De 

eközben nevetek is és pillanatokra birtokába jutok a 

bölcsességnek és humornak,"2
A kor krizisélményét a természettudományos felfede

zések még jobban kiélezték. 1915-ben Einstein relativi

táselmélete, Heisenberg /1925/ kvantumelmélete alapjai-
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ban rázta meg a tudományos életet, s ez következésképp 

az intellektuális tevékenység szinte minden területén 

éreztette hatását#

a#/ Műfaj:

Jean-Paul Sartre La Nauaée /Az undor/ cimü müve
elyet napló formában irt meg# Amigfilozófiai regény,

Hessénél nincs vagy nehezen követhető nyomon valamiféle 

filozófiai rendszer, addig Sartre előre megkonstruált 
filozófiai rendszerén, metafizikus szemléletén kérész

ig az objektiv valóságot és úgy tűnik, nézete
inek illusztrálására hivja segítségül az irodalmat.

A főszereplő, Antoine Roquentin 30 évesen tesz szám
vetést eddigi életéről, annak értelméről és próbálja 

megtalálni vagy megfogalmazni jelenlegi létezése miben
létét.

tül szűri

Sartre szerinti Roquentin voltam, benne tetszelgőв 

nélkül bemutattam életem fonalát, szövevényét; ugyanak
kor én voltam#"*5

Készáros Vilma Írja Az undor magyar kiadásának elő
szavában* "A regény az igaz regények hangvételével in
dul /akár az első egzisztencialista iró, Kierkegard 

A csábitó naplójában /"naplót" közöl, amelyet a kiadó 

csak közzétesz, s az első oldalakon szándékosan kiha
gyott szavakkal is erősiti a naplószerüség és kézzelfog
hat Ő valóság illúzióját,

W
Heinrich Wiegandhoz hasonlóan, aki a fsteppenwolfot 

a korszak dokumentumának nevezi - Írja ugyancsak Hészá-
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ros Vilma Аз undorról: “Dokumentum ma számunkra ez a 

regény. Benne van a két háború közti Franciaország, 
talán a vén Európánál ia vénebben és keserűbben.”5

Sartre maga vallja a “Mi az irodalom” cimü Írásá
ban: “Pár esztendőbe telik csak, a egy könyv szociá
lis tetté válik, amelyhez úgy fordulnak az emberek, 
mint valami intézményhez, amelyet úgy kezelnek, mint 

statisztikai adatot} egy kis távlat kell csupán, máris 

részévé válik egy korszak berendezkedésének.”^
Walter К auf fm arm: Existentialism from Dostojewski 

to Sartre c. tanulmányában Rilke: Malte Laurids Brigge 

feljegyzései cimü müvét említi ugyanakkor döntő formai 
hatásként.

b./ Eredet:

A Steppenwolf cimü könyv 1927 Júniusában Jelent 

meg a Fischer Kiadónál. Előzőleg 1925-26 telén Hesse 

számos verset irt, amelyet a Krizis cimü kötetben pub
likált. 1926 novemberében a "Neue Rundachauban" Jelent 

meg a “Der Steppenwolf”* "Naplórészlet versekben.” 1926. 
december 15-től 6 héten át Zürichben dolgozott éjjel
nappal a Steppenwolf prózai szövegén. 1927-ben kinyom
tatják a Traktátust a "Neue Rundachauban" és még ügyi 
ebben az évben, 1927 Júniusában látott napvilágot a 

könyv. Joachin Ereidler említi Dosztojevszkij "Félke
gyelmű” c. regényéről, hogy benne Hesse a "Steppenwolf" 

közvetlen példaképét látta. Aljosa alakjában Harry 

Haller prefigurációja Jelenik meg.
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Témáját tekintve az 1900-Ъап irt »Weltverbesserer« 

/Világmegváltó/ cimü elbeszélése már a Steppenwolf téma 

előzményeit vázolja.
Ha mégoly aokat kószált Richard odakint, val txrnyi

végtelenül hosszú estén egyedül kellett ülnie a kunyhó
iben szörnyű nagy szemekkel ült a magány,Jában és vele a: 

mint egy farkas,
A "Gertrud”-ban hasonló értelemben vetődik fel a 

«Wolf« /Farkas/-problematika, Az énekes Month mondja:
"Az ©gyedüléttől úgy ki volt éhezve, mint egy farkas.

Közvetlen előzménynek mégis a Wolf /Farkas/-novella 

>ely arról szól, hogy a Jurar-hegység nyuga
ti részén farkasok bukkantak fel, s megrémült parasztok 

egyet utóiértok és agyonvertek.
Itt a szerzőnek az üldözött magányossal való azonosí

tása sejtelmes kezdete a Hesse saját, Jövendő Stoppenwolf 
/Farkas/-problematikáJának, írdekes párhuzamként kínálko
zik, hogy Dosztojevszkij "Egy író naplója" cimü Írásában 

a farkassal való találkozást élete egyik legmegrázóbb él
ményeként emliti,

R.B. Hátáig a Steppenwolfban a modem művész regényét 
látja és "Ví'erther"~rel, »Haler Holten"-nel állítja pár-

«7

tekinthető,

búzámba.

b./ HyMot:

Az undor 1938-ben Jelent meg, Sartre első szépirói 
alkotása, dyben nem konkrétan az egzisztencializmust



lehet megérteni, han
remtó élményvilágot. Irodalmi alakok és történések for
májában élményezerüen érzékelteti a filozófiai koncep
cióját, Pontosabban ebben a müvében Sartre azt vizsgál
ja, hogy a létezés bizonyos formái milyen jelentéssel 

ember szempontjából.
Mészáros Vilma szerint: "benne van Sartre háború 

lőtti filozófiájának lényege: mereven, ortodox módra, 
mint azóta soha.

Iris Murdoch! Sartre, Romantic racionálist c. Írá
sában említi, Az undor Sartre valamennyi fő érdeklődését 

magába foglalja, kivéve a politikait. A regény filozófiai 
analízis, de az itt felvetett kérdésekre a későbbi müvek 

ismeretében nyerhetünk választ.

az egzisztenciái! it megte-

birnak

c./ Szerkezet:

A Steppenwolf szerkezetéről Hesse igy nyilatkozott: 

’•Valódi művészi alkotás a Steppenwolf, legalább olyan jó, 

mint a ’’Goldmund”, olyan szigorúan és feszesen van a 

Traktátus interaeszója köré építve, mint egy szónáta és 

témáját tisztán ragadja meg.” /Briefe, 1951./10
A regényből hiányzik a szakaszokra és fejezetekre 

történő felosztás. Theodore Ziolkowski Hermann Hi 
”Steppenwolf” Eine Sonate in Prosa cimü tanulmányában 

öt ezólamu szonátaként értelmezi a regényt: 1. szól 
Bevezetés; 2. szólam - Harry feljegyzései; 3. szól 
Tractatus; 4. szól 
fejezés.

- logikus szinház; 5. szól
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A Mágikus sainháa és Befejezés különválasztása - vé

leményem szerint - nem indokolt, mivel a mü magában a Má
gikus színházban fejeződik be,

A Steppenwolf a kiadó előszavával /Vorwort des Heraus« 

gebers-szel/ kezdődik, ezután Harry Haller feljegyzései kö
vetkeznek, Az előszó hosszúsága megelepő, kb, a könyv 1/7- 

ét teszi ki, formailag a Traktátus terjedelmének felel 
Az előszó nem ad információt a könyv kompozíciójáról, ke
letkezéséről vagy alkotójáról, hanem a főhős személyiségé

ig*

nek aprólékos leírását adja a feljegyzések kiadójának pol
gári szemszögéből szemlélve.

Valójában az előszó nem nevezhető a sző szoros értel
mében előszónak! ezt bizonyítják a kötetlen, elbeszélő stí
lusú mondatok, valamint az ©gyes részek laza szerkezeti 
összefüggése. Szinte minden második oldalon megtalálható 

a "mm” szócska. Az elbeszélő idősíkja gyakran változik.
Az első oldalon arról tudósit a kiadó, hogyan lett a Steppen
wolf néhány évvel ezelőtt a lakótársa,

A múltba visszavezető leírás pontos, gyakran a je
lenből kiindulva ábrázolja az eseményeket, erre a közvetett

gjegyzések is utalnak. Pl* "erst später erfuhr ich" - 

»csak később tudtam aeg% vagy* "Be kam ich eines Abends" - 

"egy este jöttem", A kiadó a bevezető végét azzal zárja* 

véleménye szerint Harry létezik,
sorsára és feljegyzései egy egész korszak dokumentumát 
szolgáltatják.

Az Előszót a "Hoffe" - unokaöccs egyszerre mint kiadó

jutott az öngyilkosok



és mint lakótárs szerepében Írja. Harry Heilert meglehe
tősen felszínes, külsődleges jegyek alapján egysikuan mu
tatja be.

Harry Heller féljegységei /Die Aufzeichnungen/

Harry Haller feljegyzései cimli rész az objektiv módon 

leirt bevezetőnek szubjektiv megfelelője. Valójában ezek 

nem ie feljegyzések: a mesélő és a főhős egy és ugyanazon 

személy, Híg a kiadó előszavában Harry életmódjáról, be
szédstílusáról, napi szokásairól értesül az olvasó olyan 

kritériumok alapján, amelyek már régen nem tekinthetők lé
nyeges információhordozó jegyeknek Harry önaegitélésében, 
addig a Feljegyzésekben az előszóban említett külsődleges 

jegyek belső lelki mozgatórugói és összefüggései válnak 

érthetővé, aszal tetézve, hogy itt a megfigyelések alanya 

és tárgya azonos, Feljegyzések különösen a századelőn 

divatos eim, pl, Dosztojevszkij egyik legutolsó alkotása 

is "ügy iró feljegyzései címmel jelent meg, avagy 1910- 

ben látott napvilágot Rilke Halte baurids Brigge feljegy
zései c, müve./

iraktátua.
egyben gondolatilag kiinduló helyzetet teremt a regény- 

ily által Harry későbbi tapasztalatai és élményei 
érthetőbbé válnak, A Steppenwolf c, könyv legegységesebb 

részének tekinthető.

értekezés alkotja a III, részt,

ben,
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ls a Stoppsnwolf probléma felvetése, 

/tika szemléletes leszü-
Pozitív el

ily egyben a sokrétű probli 
kitése is ember-farkas kettősségre, de”jóllehet аз
bérré és farkasra, ösztönre és szellemre történő fel
osztás, ly által Harry sorsát próbálja érthetőbbé

''toll
tenni, durva leegyszerűsítés, Tökéletes jellemzését ad
ja a megbetegedett léleknek, s a betegséghez való ragasz
kodás szimptómáinak, valamint rendkívül árnyalt módon ér
zékelteti a polgári látásmódot, mindenekelőtt az egyén és 

környezet viszonyában. Pontosan leirja az öngyilkos alkat 

tulajdonságait, a ugyanakkor felvillantja az elviselhetet
len állapot feloldására az életből történő kilépés lehe
tőségét is,

ifegatlv elemei: a lélek sokrétű elemzésével szemben 

megfeledkezik a szellemről, s ez egyben Harry gyötrődé
sének önmaga által nem ismert oka is, Elfeledkezik 

iber lényegét nemcsak formák alkotják,

■X

ról, hogy az
lyekkel Harry Haller azonosítja magát, hanem az az alany 

is, aki azonosítja magát bármely lehetséges formációval*
A heterogén lélek ellenére nem azért érzi magát egységes
nek, mert egyetlen testben van, hanem jelen van az az 

egyetlen alany, aki magát elfelejtve lelki formációkban 

/ember-farkas/ ölt testet.
Pozitív és negativ elemeit összegezve a Traktátus 

Harry egyedüllétének, mint állapotnak majdnem tökéletes 

Összegezését adja, részletesen taglalja az egymással konflik
tusban álló polgár-Steppenwolf-halhatatlanok hármas proble
matikát*
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"Az egyedüllét levegőbe vette körül, csöndes hangu
lat, környezetétől való elfordulás, képtelenség a kap- 

ítésre, amely ellen sem akarat, sem vágy nem 

tehetett semmit, Életének ez volt egyik fontos ismerte
tőjegye,»12

csolatte:

Mágikus színház: a regény cselekményének tetőpontja, 

ahol az események a vízió szintjén játszódnak* A valóság
ról való tudatos lemondás különbözteti meg ezt a részt a 

második rész valóságközeli elbeszélésétől. A mágikus szín
házba Harry négy héttel Herrainével való találkozása után 

jut. Ahhoz, hogy itt szerepét jól játssza, meg kell szaba
dulnia előző személyiségétől, Jelképesen már akkor lehe
tetlenné válik az előző Harryhoz való visszatalálás, ami
kor a Glóbuszban nem találja ruhatár jegyét, ugyanis ruhá
jával együtt jelképesen a régi Harry Haliért is leadta, A 

»látszat-öngyilkosságbEn» sem sikerül tökéletesen megsemmi
sítenie előző énjét, hibázik, amikor komolyan veszi Pablo 

és Hermine kapcsolatát,
Harry a Mágikus színházban nemcsak saját énjének 

lisisét látja, hanem felvillan a benne levő ellentétek, 

idő és minden egyéb kötöttségek feloldásának lehetősége.
A sainhás egyes jeleneteinek teljes Időbeli és térbeli 
összefüggéstelensége segíti Harryt abban, hogy azzá le
gyen és azt tehesse, ami a valóságos életben lehetetlen 

volt.
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- Az autójelenetben az őt körülvevő világ értelmet
lenségét éli át Harry - a technikai civilizáció ódiumát.

- A mágusnál személyisége újabb felépítésének lehető
ségeit és játékszabályait ismeri meg.

- Az idomár-jelent állati ösztön és a szelL 

tősségének egy-egy aspektusra történő lebontása*
- «Minden leány a tiéd" jelent Harry, a szellem embe

re elfojtott ösztönmegnyilvánulásainak felszabadítását 

célozza.

két-

- «Találkozás Mozarttal«, vizsgálata annak, hogy sze
mélyiségének felépítése és ujrafelépitéae során Harry el
ért-e egy olyan szintet, hogy a halhatatlanok közé való 

bejutásra méltó és alkalmas legyen. /2fcn 

a régi személyiségéhez kötődött erősebben, nem tanulta 

meg a «nevetést«./

sikerült, mert

c./ Gzerkezet:

Az undor /a La Hauaée/ is a kiadó előszavával /Aver
tissement des íditeurs/ kezdődik, majd a keltezés nélkü
li feljegyzéssel folytatódik* A kiadói előszó valójában 

taktikai fogás, figyelemkeltő szerepe van, a feljegyzés
ben pedig apró tények ismertetését kapjuk, objektivnek 

tűnő tárgyilagossággal. A leirásra a hétköznapiság, ese
ményt elenség szándékos eltúlsása jellemző.

"A görcsös ragaszkodást a tényékhez szubjektív két
ségbeesés szüli itt) hőse száraz és tényékhez kapcsolódó 

leírásokkal próbálja legyőzni vagy legalábbis eltakarni 
a létét fenyegető iszonyatot" - Írja Mészáros Vilma a már
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idézett előszóban.
Antoine Roquentin egyes szám első személyben, a 

XVII* századi Írók által kedvelt naplóformában tárja 

elénk az Írónak a világról és a dolgokról alkotott vé
leményét, nézeteit, metafizikus gondolatait* Egyik 

csúcspont a gesztenyefa-jelenet* A fa gyökerének meg
pillantása mintegy megvilágosodásként döbbenti rá Ro- 

quentint betegsége titkára, ly egyben létezésének 

titka is* "Mindent eláraszt a világ képtelenségének, 
a lét esetlegességének tudata.”15

A másik tetőpont a muzeumjelenet, ahol a Bouville- 

beli emberek szemében tiszteletben tartott, noha Ro~ 

quentin által aljasnak vélt személyekről készült fest
mények, szobrok sorakoznak* Itt vált át az elmélkedés 

a legeivontabb tárgyak és emberek körvonalait is össze
mosó gondolatvilágból a konkrétumba*

Sés&i
Sem a Steppenwolf, sem Az undor című regény nem áb

rázolja egy művész vagy ember egész életpályáját* Szűkös 

információk által értesülünk, mint A.íloquentin, mint I* 

Haller előző életéről, a figyel 
re, a 50, illetve 50 éves férfi és miivé s zpr öblein at ika ak
tuális számvetésére irányul. Ezt egészíti ki Steppenwolf- 

ban Hesse azon kísérlete, hogy szembesítse a polgárságot, 

tulajdonképpen olvasóit, a század mindazon bajaival - 

/fasizmus, háború, civilizáció, automaiizáció, emberte-
lyeknek létrejöttéhez ők is akarva-ácnratlanul,

mindkét műben a jelen-
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tudva és tudatlanul hozzájárultak.
Sartre a La Nausée /Az undor/ c. müvében a minden

napi élet szintjén, látszólag a mindennapi 
sával összefüggésben próbálja ábrázolni az egzisztencia- 

lista filozófia emberképét és ember-művész problematiká
ját* A fó kérdés a lét értelmének igazolása egy olyan 

korszakban, amikor a hagyományos értelemben vett polgári 
értékek érvénye lejárt, ugyanakkor az ezt követó uj, még 

nem stabilizálódott, illetve nem tudatosult*

iberek sor-

Harry Haller mindenekelőtt Albrecht von Hallorra 

/1707-1777/ emlékeztet, aki Bernben élt* "Az Alpok" cimü 

munkájában az egészséges hegyvidéket áilitja szembe a vá
rosi élet tespedtséget árasztó civilizációjával. Felvetődik 

még Hermann Ealler Bemben élt szobrász neve is. Továbbá 

Harry előnév szerepel Oscar Wilde "Dorian Íray arcképe" 

eimü regényében, Harry Wattom.
Harry Halloren keresztül mint médium által, az iró 

elénk tárja a saját személyében lejátszódó konfliktusokat* 

Haller saját magát “skizofrénnek" nevezi, ehhez még félig 

ember, félig farkas természete járul.
Babér-félé egyben szociális lényét is jelenti, kultu

rált énjét, az ami benne a civilizáció és burzsoá nevel
tetése maradványa. Noha a hatalom és kizsákmányolás ellen
sége, anyagi létében kötődik a burzsoá társadalomhoz. /Bank
ban elhelyezett értékpapírok kamatjából él./
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as ontológiai érteieiaben vett művész kí
vülálló fele, amely függetlenségre vágyik; lázadó, követe
lőző és cinikus a burzsoá elvárásokkal szemben.

A probléma ott rejtőzik, hogy ezek a tulajdonságok 

egyidejűleg vannak jelen, nem békésen 

nea kritikus ellenségeskedésben. Lehetőségként jelen van 

az önmegvalósítás két útja: Harry nem válik tökéletes, tár
sadalmon kívül álló idegenné /"outa±der"-ré/, de nem lesz 

belőle tökéletes polgár sem, ami "ember"-felének megélé
sét jelentené. Fél a teljes elidegenedéstől. Harga Lange

at artás t egzisztenciális szorongásnak, »létbizony
talanságnak” nevezi. Ugyanakkor egyedül él, magányát ön
kéntesen választotta, Erika nevű élettársa elhagyta, csa
ládja nincs. Állás nélkül munkába 

életbe sem szándékozik bekapcsolódni, megveti a tömeget és 

vele együtt a burzsoá kultúrát. «Csöndben, magának élt... 

ez az ember nem volt társasági, egy más világból való 

volt."14

• * •
mellett, ha-

ezt a

kezd, a társadalmi

Eseménytelen életet 41, mint Roquentln, főként szobá
jában olvas, alkalmanként sétálni megy, egyezer-egyszer
koncertet hallgat vagy beül valamelyik elővárosi kocsmába. 
Colin Wilson The Outsider nimü Írásában igy jellemzi:

t önmagában élő emberrel van dolgunk, aki könyve- 

a játszójával él szobájában.1,15 

Helyzetét /"luftleeren Raum"-пак/, "légüres tér"-nek 

nevezi. Elszigeteltségtől szenved, a professzorral való vi-

"Itt ii
ivei és 1
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ta után öngyilkosság foglalkoztatja, de szerencsés vé
letlen folytán találkozik Heroinévei, Máriával és rab
iéval, akik kommunikációt jelentenek számára.

Hesse főhőseinek barátságmodelljeire jeli 

mellékszereplők válójában segítségek valamely főszerep
lő önmegvalósításában. A nó általában közbenső helyzetet 

foglal el, segiti a férfit magasztosabb céljainak eléré- 

séban. Ugyanez található meg a Hesse-i férfikapcsolatok
ban is. Például Demian /Sinclair, Pablo/ Haller, líarzis/ 

Goldmund.
Haller egyedimétproblémáját Mária, Hermine és Pablo 

oldja meg. Felszabadító szerepük lényege, hogy egyre többet 

lopjanak be a külvilágból Harry személyiségébe, lehetőleg 

olyan elemet, amely különbözik a polgári világ jegyeitől.
A hármasból legegyszerűbb a Mária és Harry közötti kap

csolat. Mária szexuális liberátor szerepét játsza, Saller
hez fűződő kapcsolatában me/tafisikai elemként jelentkezik 

azon törekvése, hogy érzéki közbelépésével Harry széttöre
dezettségét szimbolikuson organikus egységbe rendezze. Oly
annyira sikerül ezt tennie, hogy időbeli folytonosságot 

teremt Harry jelene és előző élete között, amire Roquentin 

képtelen volt. A Máriával töltött éjszaka után létérzésé
ben erősödik meg Harry, a hozzá fűződő érzéki kapcsolata 

emlékeztet Goldmund Lydíával és Misével való találkozásá
ra, Mária az érzékiség tökéletesebb mesterének tűnik, mint 

a Siddharta c. regény Kamalája. A Jiddharta-ban az érzéki
ségtől visszatérés történik a szellemhez, ami azt látszik

ő, a
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bizonyitani, hogy ez utóbbi magaaabbrendü életelem,
Hesse megítélésében. A Steppenwolfban az érzékiség ele
inte alantasabb Jelentőségű a szellemhez képest, de épp 

ezen a nézeten kell változtatnia Harrynak: tökéletes 

egyensúly akkor jön létre, ha mindkettő egyformán fon-
iberi kiteljesedésben.

Mária regényben elfoglalt helye párhuzamba állítha
tó a La Hanséeben /Az undorban/ a vendéglősné átmeneti 
szerepével, mindketten megkísérlik, hogy az ösztönök ere
jével mozdítsák ki Harryt a mindennapok egyhangúságából*

tos szerepet tölt be az

Hermine

Szerepe meglehetősen összetett, aig Mária Herminá
val szemben játszik alárendelt funkciót, addig Hermine 

kerül Pablóval szemben hasonló helyzetbe. Felajánlja 

Máriát Hallernek és miután szerepe kimerült, Hermine lép 

előre. Végigkövetve Haller nőkhöz fűződő kapcsolatát, a 

következő utat vázolhatnánk fel* feleségéhez fűződő rossz 

kapcsolatból kijutván, egy kötődés nélküli állapotba ke
rül, innen esupán szexuális viszonyba lép át és végül Her
minánál megközelítően komplex emberi kapcsolatra lel, amely
által az élethez is ösztönzést kap. "Hirtelen nyitva egy 

ajtó, ilyen bejött hozzám az élet! Talán ismét élni tud-
„.16

Hermine rendelkezik a nő összes lehetséges aspektusá
val, bajtárs, nővér, barát, játszótárs, szerető, tanácsadó, 
anya, intellektuális partner stb. A Mágikus színházban

t
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Heroine jelenléte Hailerben egyik fiatalkori barátját 

idézi fel, amikor fiatal embernek öltözve megjelenik 

és Haller őt Heroannak szólítja. /Ez a kapcsolat annyi
ban rokon Hans Castorp és Hadam Chauchat viszonyával, 
hogy a francia hölgy megpillantása Castorpot szint© egy
kori iskolatársára, Pribialav Hippére emlékezteti./ 

Sikerül Heroinének meggyőznie Harryt, hagyjon fel a ta
pasztalás nélküli elmélkedéssel, élje az életet a maga 

komplexitásában, ami egyben az egyedüllét érzésének fel
oldására is lehetőség. Figurájában egyesíti azokat a 

komponenseket, amelyek hiányoznak Harryból - hermafrodi- 

ta, tehát maga sem egységes - olykor nem mint élő hus-vér 

nő jelenik meg Harry előtt, hanem mint az irÓ által el
képzelt pszichoanalitikus konstrukció. Abban a pillanat
ban, amikor Harry alkotóelemeinek adalékává vált, felol
dódott személyében, feleslegessé vált, eljátszotta közre
működő szerepét. Lreidlor jogosan mutat rá: az egziszten- 

cialista tanulmányok figyelmen kívül hagyják Heroine sze
mélyének összetettségét, illetve allegorikus voltát*

£&feló

Harry érzékiségének gazdagabbá tételén fáradozik, be
vezeti őt a narkotikumok világába, csoportszsx, homo
szexuális kapcsolat kezdeményezője. A Káglkus színházban 

Harry személyiségének kibontakoztatásában segédkezik, 
ugyanakkor intellektuális vitát képtelen kezdeményezni 
Harryval, mivel 6 a "Hatur" /természet/. Harry pedig a

?rEGín#
#
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«Seist» /a szellem/ embere. Spontaneitás, vitalitás, 

humor, harmónia, gyerekesség megtestesítő;)©. Figyelem
re méltó Harry és Pablo kölcsönös megismerésének fonák 

folyamata. Harry fokozatosan kezdi el értékelni Pablót, 

talán a könyv végén jut el a teljes megértéshez. "Óh 

mindent megértettem, megértettem Pablót, megértettem Mo
zartot.

Ezzél szemben Pablo kezdettől fogva tökéletesen át- 

érzi Harry lényét, legfőbb szerepe Harry önmegismerésé
nek segitésében rejlik, «Szegény, szegény ember. Nézd

Közreműködő szerepé
nek összegzését a következőképpen fogalmazza meg Pabloi 
"Nem tudok önnek semmit sem adni, csak a lehetőséget, a 

lökést, a kulcsot. Segítek önnek a saját világát látha
tóvá tenni, ez minden.«1^

„18meg a szenét! Nem tud nevetni.!

Antoine Ho uentin

"A tisztánlátás és életigenlés pangásba merevedett, 
az a megvető, szemtelen, képzelgő ifjú, aki Cocteau-t 
lelkesítette, érett, hiperkritikus, kiábrándult férfivá 

lett, aki rájött, hogy a fantázia már nem tart, hogy a 

szürrealizmus szalaaláng volt, aki érzi 1938-39 viharos 

világát és .kész arra, hogy elsodródjón a viharokban, ahol
ér. Újra egy viharos ég 

ilynek veszélyét megpróbálja 

látni, és ami őt magát illeti, mivel mindenekelőtt az in
dividuális erényeket kultiválta, a sok lelkesedés után meg

ás egyéni szabadság hajítófát 

alatt találja magát,
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lehetősen kiüresedve, egy kávéházi asztal mellett komo
ran ülve, látja tovatűnni 1920-25 "édes életét«: tisztán 

irodalmi szempontból, ez a férfi Antoine Eoquentin, Az 

undor hőse - irja R.K. Alberes Jean-Peul Sartre e. tanul
mányában.20

Eoquentin előtt vállalkozás állott, Rollebon márki élet
rajzának megírása, azonban nem sikerült •gtalálnia az "aoél- 

«, Így minden próbálkozása a semmire reduká
lódott. Bouville-ben él, minden kötődés nélkül, magányoson, 
a város lakói szemében 6 az «elhibázott életű tber«, «аз
agglegény". Többnyire a Mably kávéhásban találkozik embe
rekkel, ahol semmit sem jelentő, semmire sem kötelező kap
csolatokra tesz szert. 1945-ben Roger Troisfontaines, fran
cia filozófussal folytatott beszélgetésben Sartre maga is 

emliti, hogy napjainak legtöbbjét «reggeltől éjszakáig« ká
véházban töltötte. «А kávéházban jobban elmélyülök, mint 

otthon. Otthon kedvein van ©Inyuj tózni az ágyon. A kávéház
ban dolgozom. Itt Írtam valamennyi könyvemet, 
kérdésre, hogy mi vonzotta a kávéházba, Sartre így vála
szolt: «А közöny hangulata, a többiek ott vannak anélkül, 

hogy zavarnának, és én nem törődöm velük."22
Eoquentin az elidegenedés tényét és következményeit 

a szorongás, a rossz közérzet jegyében éli át. Kiutat ke-

«21 Arra a

rés ebből az émelyítő, furcsa állapotból, meglehetősen kö
vetkezetlen módon*

lé a záros Yllaa említi Az undor előszavában: «Illúziói 
fogytán, énje kialszik, mint a gyertyaszál, a létezők meg-
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kUlönbözteth©tétlenül egybefolyó világába hullik bele* 

Soha regényhős
mai a világot, annak minden útját lelkiismeretesen végig
járva, amíg csak ki nem derül mindegyikről, hogy zsákut
cába visz*«23

vetette el ilyen megfontolt nyugalom-

«4НЭУ.
Hoquentin «alter ego”-ja, hozzáfüzódő kapcsolatát és 

a regényben betöltött szerepét tekintve, megfelel a «Step
penwolf я Herminéjének, Hoquentin korábban szerette, most 
ez a kapcsolat nem több, mint barátság. Emléke nemcsak a 

nagy szerelmet jelenti Hoquentin számára, hanem azt az 

bért is, akinek legalább pillanatokra sikerült áttörni a 

lét kontingenciáját.
HKeg tudta találni a "kiváltságos helyzet”-eket, 

lyeket kellő tapintattal «tökéletes pillanatokká" lehet 

varázsolni, azaz lehetett volna, ha Roquentin tévedhetet
len biztonsággal sorra el xu

Army is csalódott, nem sikerült megtalálnia a kalan
dot /a szinháaban sem/ és Így más életformát választ, el
hagyja Roquentint, elutazik a kitartójával. Utoljára mond-

rontja*"2*

ja Roquentinnek: "Szegény! Kincs Szerencséje«Először játsz-
háláa érte.«25sza jól a szerepét, de senki s

^?.áidakta

Az "absztrakt gondolkodó" 

intellektuális illúzióit groteszk módon képviseli, azaz
tgt es teái tő je, aki az ember
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ábécé sorrendben művelődik. Az I, világháborúban kifej
lődött "nyáj szellem" és Sartre humanizmust illető kri
tikájának megszemélyesítő eszköze,

Egon Vietta a következőképp jellemzi: "Az autodidak
ta az az ember, aki az 1, világháborút szellemileg elvesz
tette. A másodikban már nem bocsátották vitára, ő az a

ily mögött az értékek, ideológiák, álmok éshatárvonal,
ideálok Európája dereng; röviden a piától Európa. „26

Negativ értelemben vett jelkép-értéket képvisel a re
gényben, görcsösen ragaszkodik az erősebbhez, Roquentin- 

hez, aki elfogadja barátságát. Naivitásában, félénkségé
ben hasonlít a Steppenwolf Pablójára. Ő az egyetlen, aki 
a magányt át kívánja tömi. "Valóságos ellentpontként vá
gyik a közhelyszerű életgazdagságra.*27

Rsquentin figyeli viselkedését, alkalmanként elbeszél
get vele, a könyvtári jelenet után, amikor nyilvánvalóvá 

válik az autodidakta homoszexuális haji. 

ve menekül Roquentin elől.
,, megszégyenül-

:u>nkx$t ».-iiSveassaftt, ЯОШ10.xat 1. sSfbejsMS.

2. Analóghelyaetek
3. Kulcsszavak
4. Azonos reflexiók - gondolati egyezések, szintaktikai 

párhuzamok.
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Sartre La Hausse /Az undor/ 6a Hermann Heese Steppen
wolf /Pusztai farkas/c. müvének szembeötlő hasonlósága már 

a köny elején, hogy mindkettő as igaz regények hangvételé
vel indul, s az aprólékosan leirt környezetnek 6в önelem
zésnek napló, illetve fejezetszerü keretet ad,

"Legjobb volna napról-napra föl jegyezni az eseménye
ket, Haplót vezetni, hogy tisztán lássak, N< 

hogy elsikkadjanak az árnyalatok, a legapróbb tények, még
rőben jelentéktelennek látszanak; és fő

ként; osztályozni őket. El kell mondanom, hogyan látom ezt 

az asztalt, az utoát, az embereket, ezt a osomag dohányt, 

minthogy éppen ez változott
“Eltelt a nap, mint ahogy áltálában a napok telnek,

az én sajátos, egysze
rű, bizonytalan életraüvészetemmel; dolgoztam néhány órát

engedni,

akkor , ha

28

agyonütöttem, finoman agyonütött

régi könyveket forgattam, 2 órán át fájdalmakat érezt 

mint az idősebb valami port és örültem, 

és hál'óra

bérek, bevett
hogy a fájdalmak ámultak, meleg fürdőt vett 

szór kaptam postaküldeményt,
Mindkét mü köznapi hőst állít ugyan középpontba, de 

a legfontosabb az, hogy intellektüelt, minthogy átraeneti 
korszakokban /pl, a két világháború közötti Németország, 
avagy Franciaország helyzete/ az értelmiségi sorsán tük
röződhet legjobban a kor.

A körülmények ismertetésének kiindulópont ja a 

dékosan Eltúlzott hétköznapiság, eseménytelenség* A napok 

részletes leírásával párhuzamosan kirajzolódik a francia
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és német kiaváros szimbóluma, lakóinak képe. Azonos ér
tékvilággal állunk szemben a két helyen, melynek domináns 

eleme a rend, rendszeresség, mint a hagyomány szimbóluma.
a világban,

teljes polgári biztonságban. Ess itt a szobám, északkelet
re néz*«30

«Lementem manzárdszobám lépcsőjén, ennek a rendben 

tartott, három család által ébreit háznak a lépcsőjén, 

ilynek tetején a szobám van. N< 

de én a hazátlan Steppenwolf, a kispolgári világ magányos 

gyűlölője mindig igazi polgári házakban lakom, részemről 
ez valamiféle régi érzékenység... Kétségtelenül szeretem 

ezt a hangulatot gyermekkoromtól fogva."31

"Ma este rendkivül otthonosan érzem mag

tudom, hogy van ez,

Szituációkbeli motivumuárhuzamosaágok 

/fal, étterem, ill. kávéházjelenet, kaland mint vá
ratlan, rendkívüli élmény keresése/

különös azonosság a két elidegenedett hős, Harry és 

Roquentin között, hogy esténként az elnéptelenedő utcá
kon sétálnak, várván a rendkívüli pillanatot, a kaland 

varázsát. A "fal” motivum mellett ott a "plakát”, a "fel- 

irat", a ’nedves utcakő”. mely mindkét regényben hasonló 

szituációra emlékestet.
"Átvágok a rue Paradis-n. Jobb láb

gkezdődött a séta."32
©ЗУ pocsolyában.

a zoknira lucskos;
"Ezekkel a megszokott gondolatokkal futottam tovább

a nedves utcán, a város egyik legrégibb és legcsendesebb
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„-33negyedén keresztül.

ffal-palánk, felirat-plakát

.jelenetek • • • »

"Ezúttal mindkét lábammal belegázoltam a folyókába. 
Átvágok a kocsiúton: a másik járda egyetlen gázlámpája 

mint a világ legvégső pontján meredő fárosz, megvilágít
ja az itt-ott roskadozó, bedőlt palánkot, A deszkadara
bot plakátfoszlányok boritják 

nyon még kibetüzhető a fehér betűkkel nyomtatott "tisz
taság" szó, vörös csöppek csöpögnek a plakáton, talán 

vércsöppek. Lehetséges, hogy az arc meg a szó ugyanahhoz 

a plakáthoz tartozott. Nagyobb részét letépték, a kapcso
latnak, amely egykor összefűzte az arcot meg a 3zót, nyo
ma veszett - de másféle egység jött létre - ezúttal önma
gától - az eltorzult száj, a vércsöppek, a fehér betűs szó 

meg a "ság" képző között
gányok közt csillogó lámpákat, A palánk után hosszú fal
következik, A falon egyetlen Ivük, egyetlen ajtó, egyet-

34len ablak sincs,"
"Ekkor szemben az utca másik oldalán állt a sötét

ben egy régi, szürke kőfal, melyet mindig szivesen néz- 

.„35

Egy másik plakátfoszlá-• • •

a deszkák résein át látni a vá-• ••

b

És most miközben erőfeszítésembe került, hogy 

pontosan lássak, a portál fölött fényes feliratot pillan
tottam meg, s amelyre - úgy tűnt nekem - valami .írva volt.

• • •
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, a a szennyel és tócsákkal nem 

törődve átmentem az utca másik oldalára. Ekkor a kapu
sat fölött és a régi szürkészöldes falon foltot láttam 

bemásolva és a folt fölött mozgó betűk futottak egyik a 

másik után, majd eltűntek, о előjöttek 1 

dőltem, ezt a régi falat is fényreklámmal csúfítják el. 

Kiközben néhány futólag megjelenő szót próbáltam kibe-

Megerőltettem a az

t. Boa, gon-

tűzni, nagyon nehéz volt elolvasni azokat, félxg-aeddig 

találgatni kellett, a betűk egyenlőtlen közökben jöttek 

elő, színtelenül, hiányosan és gyorsan tovatűntek,”56
Miután az élmény helyéhez mégegyazer visszatér Harry, 

a következőt látja*
*Elhagyatottan tekintett rám a sötét kőfal ••• és se

hol egy kapu, sehol egy csucsiv, csak sötét, csöndes, Ivük
nél küli fal." 37

Éttermi -kávéházi .jelenet

Mindkét műben a társadalmi érintkezést a főhősök szá
mára kávéházak, kocsmák jelentik, Harry Haller és Sartre 

Roquentin-je itt szemléli kívülállóként a polgári társa
dalom összegyűlt tagjait, E milieu leírása szinte azonos 

módon jelenik meg Sartre-nél és Hesse-né1 is, különösen 

figyelemreméltó a két helyen egyaránt felbukkanó menedék 

sző, mely a kocsma, kávéház sajátos atmoszférájának érzé
keltetésére szolgál,

“A kávéházak eddig egyedüli menedékeim voltak, mert



“•26-

tele vannak emberekkel, mert fényesek.n^8 

"Beléptem az egyszerű vendéglőbe, Itt me 

1 áltaia. Noha ez olyasmi menedék volt, mint az Araukarie 

növény előtti szőnyeg, itt sem találtam hazára, társa
ságra, csak egy csöndes helyet leltem az emelvény előtt, 

berek idegen darabokat játszottak, de ez 

hely is számomra értéket jelentett, nem volt 

embertömeg, lárma, zene csupán néhány nyugodt polgár 

ült a xaegteritetlen faasztaloknál.
"Felkerestem a nagyapám korabeli kiskocsmát, ahol a 

városban való első tartózkodásom óta semmi sem változott, 

a vendégfogadósnő is ugyanaz, s a jelenlegi vendégek kö*» 

züi is néhányán már akkor is itt ültek, ugyanazon a he
lyen, ugyanazok a poharak előtt.

"Pontosan egy órakor benyitok a Véselize söröző aj
taján. Az öregek mint mindig itt vannak már 

szomszédaimat: környékbeli kiskereskedők. Vasárnap a cse
lédlányok kimenője van; ilyenkor idejönnek, mindig ugyan
ahhoz az asztalhoz ülnek."41

lékre ta-lm

ahol idegen 

a csönd«

„40

Ismer«• • #

Analóg helyzetek

A kaland keresése kapcsán megközelítően ugyanazok 

a szituációk, fordulatok bukkannak fel mindkét regény
ben.

"Amikor a Iliiét közhöz érek, nem tudom mit te-
gyek*"42
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"A hideg széltől megtépázott, vékony szemerkélő 

esőcseppek koppantak a lámpákon és üveges csillogás
sal ragyogtak fel, amikor kiléptem az elcsendesült 
utcára* Host hova?»*''

Kulcsszavak, azimbólikus motívumok

/Undor, aranyló pont - aranyló nyom, lehetőség
választás, játszma-játék motivum/

Az Undor /La Kausée » der Ekei/

Sartre regényében az undor érzését a kavics érin
tése váltja ki a főszereplőből. A Steppenwolfban az un
dor /der Ike1/ kifejezés a temetőjelenet után fordul 
elő első izben. Ez a látvány Harry számára a polgári 
világgal való végleges szakítást eredményezi, s itt az 

undor érzése egyben a polgári társadalomtól való elide
genedés fokmérője is.

"Harry érzi, hogyan éri el csúcspontját a hosszú 

idő óta növekvő undor /utálat/"^
A professzorral való vita során és után Karry több 

al említi az undor szót, amellyel a fejében le
vő, felindultsággal teli, zűrzavaros állapotot jeli
alkal

zi.
"Semmi sem maradt meg nekem mindebből, bosszú sem,

45csak utálat /undor/ és fájdalom." .-5
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Harry saját kiütniIküli és kilátástalan helyzeté
nek jellemzésére is többször emliti az undor szóts 

"És ekkor én, úgy tűnt, már az egyedül lé tért sem 

tudtam többé elviselni, a saját társaságom is kimond
hatatlanul gyűlöletessé és undorrá vált,

"Jól lehet nem láttam kiutat, jól lehet undor, 
szenvedés és kétségbeesés vett körül,

„46

A kaland meimyllvánulási aód.la

Miféle kalandot кегез Harry és Roquentin?
Kern látványos eseményt, hanem "igazi” kalandot, 

mely szigorúan megszerkesztett, összefüggő egységet 
képez. Olyan helyzeteket, pillanatokat, melyekben 

- Roquentin szavaival - "és az élet ritka és értékes 

minőséget mutathat fel’*,*8
Army Az undor női főszereplője először könyvek 

lapjain és metszeteken látott kalandot, ill, kivált
ságos helyzeteket,

"Azok voltak a kiváltságos helyzetek, amelyeket 
a metszetek ábrázoltak,"*^

«kalandok csal. könyvekben vannak. Persze mindaz, 
amit könyvekben leirnak, csakugyan megeshet az ember
rel."50

A Steppenwolf hőse is kételkedik abban, hogy rend
kívüli pillanatok, történhetnek emberekkel, és Így
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ját személyével is* Meggyőződése szerint ilyen nem 

mindennapi dolgokat csak költők éa irók ábrázolnak 

irodalmi alkotásokban*
"te as ami viszont velem ritka, örö: 

órákban történik, as ami számomra gyönyör, élmény, 
extázis és felemelkedés, ast a világ legföljebb köl
teményekben ismeri, keresi és kedveli."51

1 teli

ló m

Az undorban a hétköznapiadéba hirtelen berobbanó 

rendkívüli érzést wkálandH-nak * aranyló pontnak ne
vezi Antoine Roquentin, Hesse regényében Harry a 

«Goldene Spur« /Aranyló nyom/ felragyogásakor az ö- 

röra és extázis ritka pillanatát éli át*
"í.s aztán hirtelen eltörik valami* Vége a kaland

nak, ал idő visszanyeri szokványos puhaságát. Megfor
dulok} hát
dallamos forma* összezsugorodik, fogy, csökken, a kez
det és a vég most már egy. 3 mig tekintet' 
tea ezt az aranyló pontot, azt gondolom magi 
hajlandó volnék még egyszer átélni az egészet, aég ha 

meg kellene hálnom is, ha elveszteném a vagyonomat, 
egy barátomat, aég egyszer átélni, azonos körülmények 

között elejétől végig."52

mögött elmerül a múltba ez a gyönyörű,

1 köve-
» hogy
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"Кеш tartott sokáig, talán negyedóráig, de álmom
ban minden éjjel visszatért és azóta titokban bera
gyogta sivár, unalmas napjaimat, miközben percekre 

tisztán láttam amikor az aranyié isteni nyom áthaladt 

az életemen."55
"Másik alkalommal egy költő olvasásakor tört rám, 

Pascal, Descartes egy gondolatán való elmélkedés köz
ben.« 54

as öröklétre emlé
keztetett, Mozartra, a csillagokra. Isisét lélegezni 
tudtam egy órára, élni tudtam, létezni tudtam

"Az

«55• • •

Lehetőség-választás

filozófiai értelemben a lehetőség mindkét műben 

mint az önmegvalósítás mértékét befolyásoló elem kap 

szerepet. A Steppenwolfban Hesse a lehetőséget játék-
bér dolga, hogy a számára legmegfe-

igtanulja az életet
nak nevezi. Az
lelőbb lehetőséget élje, vagyis 

helyesen játszani. /А mágikus színház «játék«-jelenete 

utal erre/. A helyes lehetőség felismerése előfeltéte-
gtalálásának,

á lehetőség-játék Az undorban is előfordul. Roquen- 

tin mondja magáról:

le az önkiteljesedéshez vezető ut

*
f
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"Én nem tudok élni a lehetőséggel: vaktában, üre
sen, nyugodtan elindulok az ég alatt, amellyel nem tu
dok mit kezdeni."-^

Játszma, .játék motivum

"Nem mondhatok róla sokat, elveszített játszma, 
ennyi az egész. Három évvel ezelőtt vonultam be Bouville- 

be ünnepélyesen. Először elveszítettem az első szettet.
A másodikat is le akartam játszani és elveszítettem azt 
is: elvesztettem a játszmát. «57

Azonos reflexiók /azonos helyzetekben/ - gondolati
egyezések, szintaktikai párhuzamok

Harry Haller és Antoine Roquentin magányos helyze
tében a barát, társ utáni vágyakozás szinte ugyanazzal 
a felsóhajtássál, rezignáltsággal kap hangot:

"Életemben először kellemetlen, hogy egyedül vagyok. 
Beszélni szeretnék valakivel arról, ami történik velem 

Szeretném, ha itt volna velem Anny.
"Oh ha most lenne egy barátom, egy barátom valame

lyik padlásszobában, akinél gyertya égne és mellette he
gedű lenne.

• • •»
«58

«59
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A létproblémákra, önigazolásra. az igazi kaland
átélésére kínálkozó megoldások azonossága

Egyedül а зепе, a művészet képez összekötő kapcsot, 

eszközt a magány feloldására, mivel ha a művészetet a 

személyiség szempontjából vizsgáljuk, akkor voltaképpen 

az ember és ember kapcsolatát látjuk megjelenítve, A mű
alkotás egy másik személyiség vagy más személyiségének 

lenyomata, amely mint médium közvetítő szerepet tölt be 

bér és ember, személyiség és személyiség között, A mű
alkotás mint megbonthatatlan egység önálló entitás a 

környezet számára, /*A zene áthatol a bizonytalan formá
kon, átsuhan rajtuk” - mondja Az undorban Roquentln,/

"£e pontosan abban a pillanatban a lét túlsó olda
lán, abban a másik világban, amelyet messziről meg le
het látni ugyan, de megközelíteni sohasem lehet, egy 

kis dallam kezdett táncolni, énekelnis ”01уannak kell 
lenned, amilyen én vagyok: Ütemesen kell szenvedned”,60 

«I vek óta első eset, hogy egy 

tartok. Szeretnék tudni valamit erről aa 

jegyzi meg Roquenten a jazz dallam hallatán.
A Steppenwolfban a zene azon túl, hogy a társas 

érintkezés eszköze, egyben esztétikai mércét is jelent, 

a ugyanakkor totalitás élményét teremti meg, azt a to
talitást, amely már nincs meg sem az emberben, sem a 

társadalomban.

bért megindítónak 

bérről”
61

■\.
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HHa ebben a pillanatban a mesébe illő kívánságunk 

teljesülne, akkor felkínálnának nekem szép XVI« Lajos 

korabeli termet, ahol néhány jó zenész két-három dara
bot játszana nekem Handl-tŐl és Mozart-tói* Ehhez lenne 

most hangulatom és a hűvös, nemes zenét úgy ssürosölném 

magamba, mint az istenek a nektárt szürcsölik*"62

ÜBPWUSPito..-, .M&a

Ha a művész nem talál fogódzót a hitben, ideológiá
ban, akkor megpróbál ezek helyett valamit a személyes 

"zugaiból" tudattalanjából kibányászni. Létkalandba bo
csátkozik, amikor a személyes tudattalanba leereszkedik, 

megbolygatja azt, fellazítja a tudatos kontroll köteléke
it* Ez történik a mágikus színházban Harryval, aki a kü
lönböző jelenetekben személyes és művészi pokoljárását 

éli át* Maga a Traktátus is egyfajta, meghasonlott hely
zetben létrejött, önigazoló személyiségjellemzés*

AuBéaüs. aaafeasláa - ha »
odaállítja a művész magát, teljesítmény helyett saját é- 

letvitelét. így tesz Hoquanten is, amikor önmagát 
léli, aprólékos részletességgel elemzi létének mibenlé
tét*

sikerül müvet létrehozni,

63"Szeretném tisztán látni magam, amig nem késő*" 

a tükörben, undorodom magamtól*"^"Hézem mag,

'
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á női figurái-: funke ló.la

bgyezŐ motívum a Steppenwolfban és Ли undorban is, 

hpgy a főhősöket a mellettük álló női főszereplők /Her- 

mine és Anny/ világosítják fel boldogtalanságuk okáról. 

Tartalmilag és szövegszerűen megegyeznek Hermine és 

Anny mondatai*
Ая undort »Igen, ez aa igazság. Kalandok nincsenek

Ugyanolyan illúzió
kat veszítettünk el mind a ketten, ugyanazon az utón 

Járunk.»65
4 Stepoenvrolfban a következőket mondja Henaine: 

»Hálám a nyomor talán nagyon anyagi és erkölcsi volt, 

nálad inkább szellemi - az ut ugyanaz volt.

- tökéletes pillanatok nincsenek • • ♦

»66

-/életlen motívum

A kontingencia érzését, azt az érzést, hogy semmi 
biztos és egyetlen 

ként - Harry Haller a temetési Jelenet kapcsán éli meg. 
»Hol van az az ember, akinek a halálom valamit Je- 

A halott mindenki számára nélkülöehetőnek

iber sem fontos - tapasztalat-

lent ene? 

tűnt. *67
Hasonlóképp vélekedik Roquentin* «Végzek magammal, 

ötlött fel bennem, ezek közül a felesleges létezők közül 
legalább egyet megsemmisítek. De a halálom is felesleges 

lett volna. " 68
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У&ММ.9&3&8&Л. ХШР-.

"Hol volt, hol nem volt, volt egyezer agy szegény 

ember, aki eltévedt a nagyvilágban.”
Szinte azonos szavakkal indul a Steppenwolf traktá

tusának bevezetője is: M¥olt egyszer egy Steppenwolf-nak 

nevezett Harry nevű valaki,

69

A két műben található analógiák kiválasztása tágabb 

szövegkörnyezetben történt, az összehasonlitott jelen
ségek, probl .tikai - gondolati összefüggések, olykor 

szövegszerű egyezések konkrét idézetekkel történő illuszt-
felállitott hipotézis, valamint a fel

tételezett filozófiai, irodalmi megfelelések igazolásá
nak kísérlete.

A megfigyelt összefüggések főleg hasonlóságra épül
nek, s további vizsgálódás tárgyát képezhetné ezen ha
sonlóságok mennyiségének és minőségének elemzése*

rálása az által

4
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mossa HELYE A KÉMET BJZISZTEHCIALISTA 

FILOZÓFIÁBAN ÉS IRODALOMBAN

/VAN-Е KÉMET BCrZISZTENCI ALIST A IRODALOM?/

A német egziszteneialista irodalom kialakuldaa 

és jellemzői

A német egzisztencialista szépirodalom nem rendel
kezik oly egyértelmű filozófiai rendszerekkel, mint a 

ЗО-40-es évek francia egzisztencialista irodalma. Itt 

keveredik a századvég izmusainak hatása a még korábbi 
romantikus tendenciákkal és az akkori társadalmi-poli
tikai problémákkal kapcsolatos eszaeszövevényekkel.
Az azonban nyilvánvalóan kimutatható, hogy a századfor
duló némett főleg osztrák irodalmának szemléleti ele
mei sok ponton a később Sartre, Camus által képviselt 

egzisztencialista irodalom felé közelítenek,
A német egzisztencializmus vizsgálata során a tár

sadalmi vonatkozások mellett szükség van a történe
ti összefüggések vizsgálatára, már csak azért is, mert 
ezáltal válik érthetővé a korszak egész sor jellemző 

sajátossága.
Az egzisztencializmus eredetileg аз I. világháború

grázkódtatások talaján szü
letett, 3 jellegzetesen a polgári értelmiség helyzetét és 

állásfoglalását fejezte ki.

és az azt követő társadalmi
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Kárkus—fordái szerint пей mellékes, hogy ekkor 

konkrétan a német értelmiség jut e filozófiában szó
hoz* Ennek oka: "Az első világháború után talán Hémet-

ly Hyugat-Európában a leg
nagyobb megrázkódtatásokon ment keresztül és ahol elég 

erős radikalizálódási tendencia jelentkezett. Az az el
sődleges stabilizáció, amely a szocialista forradalmi 
kísérletek leverését követte, nem törte meg ezt a radi-

tot, mint például Magyarországon,U^1

ország volt az az ország,

kalizálődási foly
A politikai helyzet is éleződött és vele a polgári 

lét széthullásának tendenciája is, A társadalmi rendszer 

éleződő ellentmondásai közepette a polgári értelmiség 

helyzete is labilissá vált, és kiszolgáltatottsága növe
kedett, Lhnek a helyzetnek a tükröződéseképpen jelentke
zett az egzisztencializmus, amely a problémák polgári 
megoldási kísérletét jelentette, A német egzisztencializ
musra oly jellemző vonás lelhető fel Hesse alapállásában 

is - ami azt jelenti, hogy szakit a radikalizálódással 
akár azáltal is, hogy az elidegenedést és a bajok okát 

iberivé abszolutizálta, s ezen egzisztencializmus 

végső konklúziója a teljes szubjektivizmus.
Mint 'fordái Zádor rámutat, a 3artre-i egzisztencia

lizmus és a német egzisztencializmus közötti különbség 

nem csupán Sartre egyéniségéből fakad, A fasizmus felé 

haladó Hémetorazágban már nem létezik a polgári értel
miségen belül olyan haladó radikális baloldali szárny.

örök



-38-

mint az ellenállásban később aktivan résztvevő francia 

értelmiség* Németország fejlődése, a fasizmus előretö
rése és uralma szétszórta a baloldali értelmiséget, emig
ráltak, megölték vagy megtörték őket, egy részük pedig 

behódolt a fasizmusnak, mint Heidegger. A francia és a 

német értelmiség közötti döntő különbség Tordai Zádor meg
áll apitósában, hogy a német értelmiség a két világháború 

közötti időben neia tudott elfutni a radikalizmus olyan 

fokára, mint a francia értelmiség fejlődés© egyes szaka
szaiban.

Ebben a történelmi-társadalmi háttérben keresendők
lyek Hesse irói tevékenységét és világ-azok az okok,

képét összetett módon befolyásolták. Hesse egzisztenciá
lis t a irodalomban elfoglalt helyének meghatározására ér
demes visszanyúlni a német romantikáig.

Romantika éa egzisztencializmus között

Hesse méltató! közül többen mutattak rá müveiben eg
zisztencialista tendenciákra, azonban ezek nyilvánvalóan 

egzisztcncialisták a ezó szisztematikus értelmében.
Az egyedüli "izmus”, ami oly alkalmazható Hesaére, Franz 

Baumer szerint az idealizmus és a nonkonformizmus•
"Hesse nem filozófiai irányzat értelmében bizonyul eg- 

zisztencialistának, hanem a szó eredeti értelmében, aki
anélkül, hogy szisztémákkal, dogmákkal, absztrakciókkal 
és filozófiákkal foglalkozna, ismételten az egyediből
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72indul ki, a személyiség konkrét egyediségéből.”

A 20-as években Svájcban tartózkodó Hermann Hesse 

az egzisztencializmust, mint kidolgozott elméletet nem 

ismerhette, ugyanis az első egzisztencialieta mii, Hei
degger Sein und Zeit c. tanulmányának közzététele meg
egyezik a Steppenwolf kiadásának időpontjával.

Magát az "egzisztencialista" elnevezést először a 

neokantiánus Fritz Heinemann használta 1929-ben Német
országban és Heidegger filozófiájára alkalmazta, noha 

Heidegger müve már 1927-ben megjelent,
„ Ami Hesse egzisztencializmushoz való viszonyulását 

illeti, annyit tudunk, hogy ismerte Heidegger rendsze
rét és elvetette azt, legalább részben," - irja Joseph 

Mileck. Hermann Hesse and his critics c. tanulmányában 

/The University of North Carolina Press 1958,/ - továb
bá hozzáfűzi: "Amikor 1954 nyarán egy Kontagnola-i lá
togatás alkalmával a beszélgetés Heideggerre fordult, 

Hesse csak a fejét rázta lassan az antipátia nyilvánva
ló kifejezéseként,"*^ Mátrai László Gajdenko: Az egzisz
tencia.; izmus és kultúra cimü könyvéhez irt bevezetőjé
ben teszi fel az egyben számunkra választ jelentő kér
dést:

"Miképpen lehet egzisztencialista az az iró, aki 
egyetlen sort sem olvasott még egzisztencialista filozó
fusoktól? A kérdés nagyon is költői, hiszen jól tudjuk, 

hogy müveik eszmei mondanivalója, világnézeti ható
ereje és tendenciája nem a tételesen tanult és tételesen
• • •
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rekapitulált tételektől függ, hanem egyea-egyedül e 

müveknek a valósághoz való viszonyától. Márpedig eg
zisztencialista pozíciót az is elfoglalhat a gyakor
latban, aki soha egy szót egzisztencializmusról nem 

hallott elméletben.«74
Ugyanakkor mint kor társ, a társadalom és világ 

helyzetére érzékenyen reagáló iró, ismerte, átélte 

azokat az élethelyzeteket, reflexeivel érzékelte a 

létezésnek azt az állapotát, amelyből Heidegger, 
majd később lartre egzakt elméleti következtetéseket 
dolgozott ki.

Hesse egzisztencializmushoz való viszonyának meg
határozására Theodor Ziolkowski a tipológia és törté
nelmi romantika értelmezésével kísérel meg támpontot 
létrehozni.

Tipológiai romantika koncepciójában az az élethez 

való belső magatartás, amelyet minden kor individualis
tái között meg lehet találni és amely magatartás rokon 

az egzisztencializmussal.
Történeti romantika a romantikus hangulat általá

nos kitörése Európában 1770-1830 között.
"Hessének a történeti romantikához való kötődése 

sokkal világosabb, mint a tipológiai romantikához és 

egzisztencializmushoz viszonyított helye. .Ainig az előb
bit alaposan tanulmányozták, az utóbbi még jóformán is
meretlen”75 - mutat rá Kurt Weibel Hermann Неазе és а
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német romantika cimü tanulmányában. André Gide meg

jegyzése szerint Hesse müveiben csak a kifejezés mér
sékelt, nem a gondolat. "Mihelyt a kifejezéstől a gon
dolathoz fordulunk, vagy a szerkezettől a témához, a 

tipológiai romantika területére kerülünk, ahol sokkal 
inkább kérdésesebb romantikusnak nevezni Hessét. A ro
mantika hátvédjeitől eltávolodva, több ponton majdnem 

észrevétlenül elvegyül az egzisztencializmus élcsapa
tába“^ - állapitja meg Theodor Ziolkowski. Tipológiai - 

lag a romanticizmusnak helye van az eg&isztencialista 

gondolat genealógiájában, amely visszanyulik a XIX. szá
zadon keresztül Pascalig és Szent Ágostonig, s ezáltal a 

XX. századi egzisztencializmushoz vezető történelmi fej

lődésnek is része.
Iris Murdoch: Study of Jean-Paul Sartre с. tanulmá

nyában, /amelynek "romantikus racionalista" alcimet ad
ta/ rámutat, hogy sok van a romanticizmusban, ami köve
teli az egzisztencializmussal való összehasonlitást. 
Theodor Zlolkowski Hesse egzisztencializmushoz viszonyi- 

tott helyét a következőképpen szemlélteti: az egyik ol
dalon van egy romantikus költő mint Novalis, a másik ol
dalon all egy iró, Albert Camus, mint az egzisztencialis
ta hangulat képviselője. Középen mindkét irányba kapcso
lat után nyújtja kezét Hermann Hesse. A feladat annak meg
határozása, gondolatának melyik eleme hajlik a romantikus
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pólus felé, melyik mozdul az egzisztencialista feló 

és melyik marad határterületen» ami egyformán közös a 

romanticizmussál és egzisztencializmussal*
Hesse intellektuális háttere messzemenően azonos

a modern irodalmi egzisztencialistákéval. Már nem ro-
egzisztencialista, e két magatartás 

között átmeneti helyet foglal el. Ha müvei formai részét 

tekintve a múlt irői, például E.T.A. Hoffman felé fordul, 

gondolatilag a jövőbe tekint, anticipálva olyan egzisz
tencialista gondolkodókat, mint Albert Camus,

Theodor Ziolkowski felvázol néhány alapélményt, amely 

egyformán 4©len van a rcnantioizmusban és az egzisztenciá
ikor a rend minden elfoga

dott rendszere összeomlik a vallási, politikai, szociális, 

filozófiai valóság széttöredezett káoszként tárul fel az 

individuum előtt. Friedrich Schlegel és Novalis szókin
csében e wkáo8z»-0zó éppoly fontos szerepet játszik, |int 

3artre-nál és Caaus-nél, akik az életet irracionálisnak, 

értelmetlennek tekintik. Ezzel a Bkáoszn-8zál szemben az 

individuum kétségbeesést és bizonytalanságot tapasztal, 

miközben megpróbál értelmet, kivezető utat találni.
uudwlR Tieck. Clemens Brentano és S.T.A. Hoffmann ezt 

a kétségbeesett állapotot n Zerrissenheit ;,~nek. *szőttépett- 

séflw-nek nevezik, mig a modern egzisztencialisták ugyanezt 
szorongásként vagy ké tségbeesésként emlitik. Hegoldás te
kintetében alapvető különbségi mig a romantikus temperasen-

mantikus és még

1izmusban. Abból indul ki -
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tum a lét organikus egységének transzcendens ideál jában 

látja a konfliktus megoldását, az egzisztencialista maga
tartás elveti az efféle transzcendens hitben való vigasz- 

talódást és helyette az értelmetlen világban való létezés 

elviselhetetlenségébe összpontosít.
Hesse korának problémáira való megoldás keresésében 

ábrázolásmódját, illetve saját irói magatartását tekint
ve nem értékelhető egyértelműen. E megállapitást támaszt
ják alá müvei, melyekben különbözőképpen reagál és véli 
megtalálni a lét, valamint az egyéni kérdésfelvetésekre a 

választ. Például a Harcisa és Goldmundban a romantika se
gítségével és ugyanakkor az egzisztencializmus felé köze
lítve vázolja az egyéni sors kérdéseit. A Demianban és a 

Steppenwolfban már nyilvánvaló hangsúlyeltolódás észlel
hető az e világi problémák felvetése és megoldása felé, 

s ez utóbbi kétségtelenül figyelemreméltó mozzanat, gondo
lat világának egzisztencialista szempontú nyomonkövetésé- 

ben.
Összegezve: Hesse egzisztencializmushoz való gondola

ti közelítését, irói helyét - ha még oly nehéz is megha
tározni - már önmagában az is determinálja, hogy az em
beri létet egyedi létként értelmezi, a szubjektumot he
lyezi előtérbe, továbbá irodalmi alakjainak /s ezáltal az 

embernek/központi kérdéseit saját egzisztenciájában való 

elmélyülés révén vizsgálja.



NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEK

W Rainer Maria Rilke
2. / Robert Husii
3, / Erana Kafka 

4*/ Jaiaee Joyce

Rilke /1875/, Husii /1880/, Kafka /1883/ egy korszak 

szülöttei, Rilke epikai főművét 1910-ben Malte Laurids
Bringe feljegyzései ciciméi tette közzé, Kafka regényei:

évek derekán láttakAJHSI AfcflftWy a 20-
napvllágot. Köbért Husii gula.1donaáaok n^lkUIl enber cl-
ntíi müvének első kötete 1931-ben jelent meg. Közös vonás, 
bogy ezen irodalom társadalmi előfeltételei az iraperl 
lizmus korszakában gyökereznek, Kafka, Rilke, Husii müve
ikben olyan szituációkat vázolnak fel, 

magányukban, énjük széthasitottságában vergődnek, illet
ve kisebb-nagyobb erőfeszítéssel kiutat keresnek ebből a 

tarthatatlan helyzetből.
Malte ezt keresi egy nosztalgikusan idealizált feudá

lis világban, amely világ biztonságának jelképei gyermek
kora régi kastélyai és parkjai, Emlékezései során azonban 

rádöbben arra, hogy gyermekkora eme vélt biztonsága és 

értékrendje is csak látszólagos,
Kafka hősei a legfőbb érték hiábavaló keresésének 

szimbólumai, a hón vágyott kastély, a menedék megtalálása 

számukra elérhetetlen.

ilyeknek hősei
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Husii tulajdonságok nélküli ember cimü regényének 

Ulrichja egy évre szabadságot vess ki, hogy keresse azt 

ilyet végülis fog meglelni.
"Az egzisztencializmus nemcsak úgy jelenik meg az

• « #

irodalomban, aint tudatos világnézet, hanem úgy is, 

mint homályos, egzisztencialista klisékhez tapadó élet
érzés és nőm csupán a francia irodalomban találjuk meg,

- állapítja meg Kö-«77hanem az angolban, németben is... 

pécsi Béla.
James Joyce művészetében is fellelhetők azok a je

lenségek, amelyek anélkül, hogy egzisztencialista irás- 

müről beszélnénk, az egzisztencializmus hatásának köré-
be sorolhatók.

Írói világképének kialakulására két tényező hatott 

megrázó erővel, ugyanazon két tényező, amely Hermann 

Hessére is döntő befolyással volt. Egyik a fiatal James . 
kispolgári családjától való elidegenedése, a másik az 

I. világháború okozta világnézeti válság. Ekkor vesstet-
iberi közösség megtartó ere- 

iberi tevékeny-
te el véglegesen mindenféle 

jébe vetett hitét, s n< 

ség értelmében sem. A világháború első évét Triesztben 

töltötte, majd Svájcba költözött. A háború után nagyrészt 
Párizsban élt.

Távlattalansága, iránytvesztettsége és befeléfordulá
sa a fasizmus előretörése, győzelme és a II. világháború 

idején érte el a csúcspontját.

bízott többé az
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Аз Ulysses, mint valamennyi egzisztencialista re
gény, аз nénw~t állítja középpontba* Magányos individuumot 
ábrázol, ahol a főhős már nem a magányossá váló, befelé 

forduló, hanem a magányos, befelé fordult ember. A való
ságtól való elidegenedés© sem folyamat többé, nem fokoza-

igy végbe /mint Az undor Roquentinjénél/, 

hanem puszta tény, következmény, A kapcsolatteremtés va
lamiféle ritua, leginkább kocsmai iváa formájában törté
nik, de a főhős például mindig magányosan iszik, a többi
ektől elvonulva, ami arra utál, hogy a közösségben is, aho
vá tartoznia kellene, magányos marad.

Az Ulysses sokiainden egyéb 

tok lehetetlenségéről szól. A kapitalista társadalom el
idegenedés! folyamatainak egyénien megélt irodalmi vetüle- 

te a regény, amely egyben bemutatja azt a fokozatot is,

tokon keresztül

llett az emberi kapcsola-

hogyan vált а XIX. századi mozgalmas, összefoglaló, művé
szi világkép felbomlottá, állapotszerüvé és töredezetté.

МДЯК №&&

Míg a francia egzisztencialisták Dosztojevszkijt és 

Kafkát tartják elődjüknek, addig Heidegger és követői 
azivesen hivatkoznak Rainer Maria Rilkére, a századelő 

prágai származású osztrák költőjére, aki a halállal vias
kodó embert állitja költészete középpontjába, s az élet 

nagyrészét eltöltő félelemérzést szólaltatja meg. A Malte 

laurids Brigge feljegyzései cimü önéletrajzi munkájában
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szinte kafkai színekkel festi a világ abszurditását, 

Otto Friedrich Eolnow ir j a "Deut^gfeg 

Philosophie” c. munkájában: »az egzisztencialista fi
lozófia egy általánosabb, az egész szellemi életen át
vonuló áramlatnak külön kifejeződése, Mindenekelőtt ér
dekes a rokonság néhány költőhöz, nevezetesen Rilkéhez, 

nDűlnél elégiák szintjén", vagy még erősebb a Franz 

Kafkához fűződő kapcsolat.”^8
Az 1922-ben irt »nyolcadik Duinői Elégia" c. költe

ménye jellegzetesen XX, századi irodalmi- és létproblé
mákat vet fel* "Csordultig tölt. Rendezzük. Szétesik.

79Újra rendezzük a szétesünk magunk."
Rilke szándékosan foglalkozik a tárgyi világ fel

térképezésével, hogy ezáltal is érzékeltesse annak a 

folyamatnak a veszélyességét, amely a modem társada
lomban végbemegy. Szomorú jelenségként említi, hogy ki
veszőben vannak az olyan tárgyak, amelyek emlékeket, 
érzéseket ébresztenek, a futószalagon gyártott sablonos

tberi tartalom. A világ 

azéthullottságát költői teremtő erővel próbálja ellen
súlyozni, Malte Laurids Brigge feljegyzései e. regénye 

főhősének "pokoljáró szorongása" rokonvonásokat mutat 
a kafkai labirintussal, Rilkének e prózai müvében ©gy 

tulérzékeny, Ijesztő magányban élő 

nőnek elviselhetetlenné. A mindennapokban bekövetkező, 
megmagyarázhatatlan változás, mint fenyegető előjel,

termékbe nem sűrűsödik többé

bér szenvedései
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a Sartre-i undorhoz hasonló elidegenedés érzése már itt 

is jelen van:
»Látni tanulok,

den mélyebben hatol belém, és nem áll 
előtt mindig réget ért. Van bennem valami, amiről nem

tudom, mi történik

tudom, mitől van az, hogy min-
tg ott, ahol

tudtam. Kost mindent az fog fel, N 

a belsőmben," - "Félek",80
Ahogy Az undor Antoine Roquentinje is képtelen visz- 

szatalálni emlékeihez, azaz a múltjához, úgy kóborol tára- 

talanul, céltalanul a világban Malte is,
"És az ilje, bőrönddelibernek nincs senkije és 

és könyvoaládával kóborol a világban, s voltaképpen m
érdekli az egész. Ház nélkül öröklött holmik és kutyák 

nélkül, micsoda élet ez tulajdonképpen? Legalább emléke
ink lennének. Le hát ki őriz ilyesmit?*81

Külaő helyzetét tekintve, hasonló figura a Steppen
wolf Harry ja is, aki bórönddel érkezik a tengerentúlról, 

összes holmiját könyvei és lemezjátszója képezi,
összefoglalva: Rilke mondanivalójának magvas az 

bemek a léthez való viszonya, Kafkához hasonlóan nem ér
zi jól magát a világban, az elidegenedés érzése valamennyi 
müvéből megrázó erővel tör elő.

Robert Husii

A tulajdonságok nélküli ember c. müvében az osztrák- 

-aagyar monarchia társadalmának egész panoptikumát vonul-
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tatja fel. «Ев a groteszk Ausztria - Írja - 

raint a modem világ egészen világos esete«, a modem vi
lág szimbóluma. Pók Lajos jegyzi meg Husiiról szóló ta
nulmányában s " (Társadalomkritikai elemek mellett fejezet- 

ről-fejezetre nagyobb jelentőségű a modern gondolkodás 

emberi magatartás lényegének megragadására törő igyeke
zet. Az Író az eldologiasodás, az elidegenülés döbbene
tes erejű képeit teremti meg."82

A tulajdonságok nélküli ember c. regény központi 
alakja Ulrich, egy pályája elején álló mat itikus, olyan

iber, aki kereső, valamit bizonyítani igyekvő kísérlet
ként éli az életét, 6 az, akinek nincsenek tulajdonságai. 

Husiinál a «tulajdonságok«, a magatartás, a világkép, az 

érzések, a dolgokhoz, emberekhez fűződő egyértelmű kap
csolat szövedékét jelenti. Valójában a személyiség elide- 

genülésének különös képletéről, a világgal való kapcsolat 

egyensúlyának megbomlásáról van itt szó. Az 

tartás elbizonytalanodásának oka azonban nem csak a való
ság relativ!sálódása, hanem az a tény is, hogy - Husii 
szerint - a XX, században az emberek tudatából, s korunk 

kultúrájából eltűnt a világ egészének élménye. Bz tük
röződik az emberben is, a tulajdonságok felcserélhető 

mozaikdarabjaiból a jellemek olyan összképét teremtheti
és cselekvés egyértelmű össze

függéseit is. A második könyv I. fejezetében a középpont
ba került testvérszerelem rejtetten az európai élet és

iberi raaga-

ly feladja a jeli'
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gondolkodás kettéhasadásáról, egyensúlyvesztéséről és 

elidegenedésben üressé vált ember teljességigényéről 
is próbál beszélni.

a:mJMEa

A francia egzisztencialisták többek között elődjük
nek tartják Kafkát la. Kafka egzisztencializmushoz való 

viszonya tudatos, ismerte és idézte Kierkegaard müveit, 

ihoz irt 1918 márciusi levelében hosszan beszél 
Kierkegaardról*/ Szinte valamennyi müvében az elszige
telt és elvont én nyomorúságát tárja fel, s ezt a társa
dalmi-emberi lelkiállapotot általános érvényűnek ábrá
zolja* Az elldegenedettaég Kafkánál oly fokra jut el, 

hogy az ember is önmaga rejtélyévé válik* Müveiben egy 

központi alak élményén keresztül szubjektív© ábrázolja 

a monarchia társadalmi berendezkedését és as ebből faka
dó saját ember-művész konfliktusát* Kafkánál is, mint min
den más kortárs művésznél, jelentkezik a modern művész- 

-probléma, Individuma, morális tartása összeütközésbe ke
rül a század huszas évei polgári fejlődésének tendenciá
jával. Végső soron 6 is tehetetlen a kétségbeeséssel nem 

képes áttörni az elidegenedés börtönfalát".
Amikor müvei nagyrészét irta, az alattvalóitól elide

genedett, bürokratikus Habsburg monarchiában az általános
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el idegenedé в jobban kiviláglott, mint másutt* Eat a 

körülményt tükrözik írásai is egyéni sorsokra kivetít
ve, oly módon, hogy az elidegenedés, az élettől való em
bertelen elszakadás már tovább alig fokozható.

A legeraberibb érzések, családhoz, szülőkhöz, házas
társhoz fűződő kapcsolatok felbomlottak, semmissé vál
tak. A hősök kiválasztásában is erőteljesen jelentkezik 

az egyén mag árahagyatottsága, egyedülléte. Amerika c. re
gényének hőséről, kariról nem véletlen mondják: "Épp Euró- 

jsából jött, ahol szintén nem volt szükség rá".8'5
3aját világába zárkózva érzelmi elszigeteltségben él 

A per Joseph K.-ia i^ életében egy alig ismert lakótársnő, 

néhány hivatali kollega és egy okvetetienkedő nagybácsi 
teremt némi kapcsolatot.

A Kastély K* földmérőié ugyancsak idegenként érkezik a 

faluba, a annyi köze van csupán a közösség titokzatos tör
vények által szabályozta életéhez, amennyi egy 

jött városinak lehet.
sazirŐl

c. Írásában jegyzi >3i

"Kafka regényei és elbeszélései mintha csak művészi illuszt
rációi volnának az egzisstencialista filozófia tételeinek.»8*
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TÁR3ÁDALKI V0KATK0ZÁSA1

/egyéb müvei és a róla szóló irodalom 

alapján/

Hermann Hesse problematika és Írói hang tekintetében 

iáig-vérig a XX.ez, polgára, ha mégoly szorosan kötődik a 

XIX. ez. hagyományaihoz is. Mindenkor aktuális iróvá teszi 
témaválasztásának intenzitása és mélysége, a maga életében 

és művészetében személyes erkölcsi megélője korának. Annak 

lyre a technika térhóditáaa, 

рек, az eltömegesedés, a nagyvárosi civilizáció kialaku
lása jellemző. Elkezdődik a műszerek, technikai eszközök 

tömegméretű alkalmazása a tudományos és mindennapi élet
ben, és a 20-as évektől kezdve a rádió lett a kultúra ter
jesztésének eszköze. Minden a régi életritmus robbanás
szerű felgyorsulását eredményezte, Üj embertípus, az un*

ura magának, ál
dozatává válik a nagyvárosi környezetnek és a technikai 
manipulációnak* 2 gyors változás minden pozitív eredménye 

ellenére a kor gondolkodóiban félelmet ébreszt, aggodalmat 
afelől, hogy a humánum elvész vagy veszélybe kerül. Véde
kezésképpen kialakul a Harry-féle 'outsider" intellektuel 
típus, aki értetlenül mered a körülötte levő zűrzavarra 

és mindent megtesz, hogy látszólag megmentse az egyénben 

levő értékeket.

a kornak, automata gé-

tömegember lép színre, aki többé már
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El for dúl a társadalomtól, •g őt,
nem segíti lehetőségei megvalósításában és igy saját

ily nem érti

benső énjében vél megoldást keresni, "Еж a megoldás, 
iber társadalmi vonatkozásainak tagadásával 

akarja megőrizni a humánumot, nem megoldás. Olyan 

egyén kísérlete ez, amely szembenéz ugyan a modem 

kor borzalmaival, ezekkel азеаЬе is helyezkedik, de 

individuális, befelé forduló lázongása éppen individu- 

éa befeléfordulása miatt nem éri el, 

heti el célját,”85 - Írja Széli Zsuzsa Válság és re
gény c, könyvében.

Az 0j értékkategóriák kialakulása intellektuális 

válságot idéz elő az értelmiségben, a e krizisélményt 

még jobban kiélezték a tennészettudományos felfedezé
sek.

mely az

éráit

I

Hess© Karamazov testvérek c, tanulmánya * Európa 

hanyatlása” eleimet viseli, s több tekintetben gondo
lati párhuz
c, müvével, Неззе itt előrebocsátja, hogy az uj szel
lem ideálja hatja át Európát, lerombolva minden hagyo
mányos hitet.

Ismerte Franz Kafka Kastély cimü regényét, melyről 
1916-ban recenziót irt,

Hermann Hesse a polgári válság legáltalánosabb 

tünetével, az elidegenedés élményével kétszer került 

megrázóan szembe. Az első szükebb körű, családjára szó

it mutat
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lést, az egyedüllétet jelenti, az álom pedig a minden- 

ség mélyebb átélésének lehetőségét és egy magasabb szin
tű valósághoz való mágikus kötődést. Hesse későbbi müve
iben oly gyakran visszatérő alapmotívum már itt is fel
lelhető} az élet iránti undora a fiatalembert egy szi-

•lynek uralkodónője egy királynő. A nemes, 
anyai érzésű asszony hamarosan oltalmába veszi a fiú 

egész sorsát.

getre űzte,

1904-ben a Fischer kiadónál jelent meg '»Peter Camen-
llyel uj fejezet kezdődikgind" ciurü első regénye, 

irói világlátásában. Itt már, ha nem is tudatos fordu
lattal, de figyelme a szociális állapotok ábrázolására 

irányul. Poter Camenzind szerencsétlenségének kezdeti 
oka a paraszti környezet kisszerüsége és érzéketlensége
tehetsége iránt. Ez a környezet akadályozza meg, hogy ki-

gakadályozza ezt a polgári ví- 

ilybe barátja, Richard vezeti be. Camenzind
bontakoztassa magát, de 

lág is,
életében is bekövetkezik az anyásán gondoskodó asszony
nyal, Frau Erminiával való találkozás. A Steppenwolf Her- 

minéjének alakja tulajdonképp itt válik először látható
vá.

Az 1906-ban megjelent Unterm j^ad /Kerék alatt/ című 

elbeszélése Hans Glebenrathja is a környezet értetlensé
gétől, kegyetlen életformáitól és életnormáltól szenved.
Itt már a polgár »kispolgár»» - noha Hesse nem tesz különb
séget a burzsoá, nagypolgár, polgár és nyárspolgár között -
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kegyetlen rajza bontakozik ki* A polgári világon a pol
gárok világa értendő, Bég akkor is, ha a kapitalista 

társadalom néhány jellegzetes típusát sorakoztatja fel* 

"Joseph Qiebenrath ur, közvetítő kereskedő és ügy
nök semmiféle erénnyel és jellegzetességgel nem tűnt 

ki polgártársai közül. Ugyanolyan zömök, egészséges
glehetŐs kereskedői tehetséggel rendel

kezett, amely nála együttjárt a pénz nyílt és őszinte 

tiszteletével, továbbá volt kis kertes háza és családi 
sírboltja a temetőben*"

"És ki mm ismert© az agg Forsch műszerészt, aki 
mindig mandzsettát hordott, még akkor is, amikor mezít
láb járt.1*87

A pénz, mint a legnagyobb érték képviselője, és a 

magántulajdon dóráinál, ebbon a világban, melyben élő 

emberek jellemzői és körülményei annyira egyformák, 
hogy arcukat Hesse "Kollektivgesichtnok" /kollektiv 

arcnak/ nevezi.

alakja volt,

M

Részben a keménykezü filiszter apa akadályozza meg
Hans Giebenrath barátság, alkotás iránti vágyódását, 
részben pedig a maulbronni kolostori iskola, és végül 
környezetének értetlensége halálba kergeti.

Az akkori iskolai nevelés kemény kritikáját adja 

Hesse. "Az iskola megtöri a természetes embert, győze
delmeskedik rajta és erőszakkal korlátok közé szőrit- 

la.«88
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1907-ben Ludwig Thomával és másokkal közös kiadás
ban jelentette meg a März cimü folyóiratot Lipcsében, 
amelyben Hesse főként irodalmi témákkal foglalkozott, 

ugyanakkor elhatárolta magát a folyóiratnak II* Vilmos 

despotizmusa, a birodalom militarizmusa és a reakciós 

porosz junkerek ellen folytatott küzdelmétől.
Szintén 1907-ben jelent meg a »Disseits» /»Brrtfelé-"'/ 

cimü elbeszélés-kötet, 1908-ban pedig a »Nachbarn» /»Szom
széd»/ cimü irása. Mindkét műben Hesse sváb hazájáról be
szél. A polgárság köréből vett történetek nem kritikák, 

noha komikus figurákat vonultat fel, az ábrázolás inkább 

az emberi gyengék, mintsem a társadalmi rétegek hibáinak 

feltárására helyezi a hangsúlyt.
Gertrud c, zenészregénye 1910-ben látott napvilágot, 

ly Thomas Mann Tonio Krögeréhez hasonló vonásokat mu
tat; a társtálanságnak, magányosságnak, betegségnek és 

lemondásnak a művészi produktivitásra gyakorolt hatását 

ecseteli. A zene itt gyógyító erőként jelentkezik, mely 

a kivetett embert meg tudja menteni. /Кет a zene volt a 

világ titkos törvénye? - kérdezi Kuhn./ 1912-ben Hesse 

elhagyta Németországot és Bemben telepedett le. Életé
ben és művészetében mélyreható törést okozott az I. vi
lágháború, s ennek élményét »Kurzgefasster Lebenslauf» 

cimü Írásában idézi megrázó erejű képben.
"Ekkor jött az 1914-es nyár és hirtelen kivül-belül

:^5,м€' 
#/
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mind en kicserélődött, Megmutatkozott eddigi jólé
tünk bizonytalan talajon állott, és most kezdődött
a rossz világ, a nagy nevelés. Az un, nagy idő el
kezdődött, és m felkészül-mondhatom, hogy eng< 

többen, méltóbban és jobban érintett, aint mindenki
mást. Amiben akkor a többiektől különböztem, csak az 

volt, hogy nélkülöztem azt a nagy vigaszt, amellyel 
oly sokan mások rendelkeztek, a lelkesedést, így is
mét önmagamhoz kerültem vissza, és a világgal való 

konfliktusban ismét az iskolába tértem vissza, ismét 

meg kellett tanulnom az önmagámmal és a világgal va
ló elégedettséget és csak ezzel az élménnyel léptem 

át az életbe való bevezetés küszöbét,и
Az 1914-ben megjelent »Itosehalde" c. festőre

gényében Veraguth szétesett házasságából adódó, én és 

a külvilág közötti ellentét még gyógyi thatatlanabbul 
jelentkezik, Veraguth az "állandóan kívülálló", az 

outsider Harry Haller korai fivére, aki szintén közel 
állt ahhoz, hogy környezete felett keserű nevetésben 

törjön ki.

89

1914, november 3-án a »Neue Züricher Zeitung"- 

ban jelent ©cg a háború alatti első politikai eszme
futtatása, »0 Freunde nicht diese Töne" ciiawel. E há- 

boruellenes fogalmazványa,
Európa gondolkodóit és művészeit, hogy legalább a bé
két mentsék meg, 40 napilap ellenszenvét hivta ki.

lyben arra hívja fel
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hőkből ránkeső sorsnak tekintjük, hanem hozzánk tar
tozik, áthatja lényünket, vezérli gondolatainkat 

igekor ez a hosszú háború és ez a fájdalmas vereség, 
a mi jól megérd* 

sunk, birtokunk és büszkeségünk lesz, nem pedig beteg
ségünk és sebesülésünk.»90

1919-ben Lipcsében, Richard v/oltereckkel "Vivos 

Voco" címmel folyóiratot alapított, amelynek kiadását 

1921-ben szüntette meg* Itt isisét elhatárolta magát 
az irodalmi vitáktól, nem vett részt aktívan politikai 
és szociális Ügyekben, noha ez volt a szó szoros értel
mében nevezhető utolsó kísérlete a társadalom megformá
lására.

• • •

It, értékké és jövőnkké váló sor-

egyre fokozódó intenzitása 

Toppantotta Össze a kispolgárság, a kisváros hagyomá
nyos életformáját. De csak a 14~es világháború a a for
radalmak tették véglegessé összeomlását, s emelték köz
tudattá visszahozhatatlanságát. Ezért fordulópont Hesse 

művészetében és felfogásában a "Deralao" ciraü regény, 
amely 1919-ben került kiadásra. A müvet Martin Pfeiffer 

Rousseau "Vallomásokhoz" hasonlítja. Hölderlin egyik ba
rátjának, Emil Sinclair-nek a nevén publikált műben a 

kamaszkor ösztönvilága áll szemben a konvencionális pol
gári erkölccsel. A problémátlan gyermekkor harmóniája 

felbomlik, amikor a serdülő ifjú szembekerül a szülők

A monopaikapitall

v
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szentesítette kettős morállal# Rbben a re
gényben buzdította Hesse először és egyértelműen az 

embert önmaga keresésére, saját utjának követésére# 

Sinclair azonban visszariad az utolsó feladattól, 

hogy feltétel nélkül átadja magát a sorsnak.
1919-ben, közvetlenül a háború után, Zarathustra 

visszatérése ciaü röpiratában Üzeni a német ifjúság
nak:

és áll,

“Ha nem mertek szembe nézni magatokkal, a a tör
ténelmi helyzettel, ha nem mertek magatok dönteni lel- 

ketek legjobb, legemberaégesebb sugalmai szerint, ha 

nem tudjátok magatokat császár és győztes generálisok 

nélkül kormányozni, megérdemlitek, hogy idegenek kor-
91mányozzanak benneteket# R

Háború alatti magatartását Németországban az 

uralkodó körök soha nem bocsátották meg, de helyette
mély barátságra tett szert több neves személyiséggel,

a Demi an után követ-például Romain Holland-dal# 

késő müveiben látszólag eltávolódott a társadalmi ala
pú, realista módszerrel elemző irói magatartástól, de 

valójában most többet és mélyebbet sikerült a kor vál
ságából felszínre hoznia, mint eddig,

1919 tavaszán Teesinbe való átköltözése után ir
ta rögtön "Klein és Wagner4 cirnü elbeszélését, amely
ben újra felveszi a Rosshalde időből való önábrásolását.
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Klein elmenekül feleségétől és gyerekeitől, és a 

menekülés által a nyárapolgár Kleinből Wagner démo
ni szelleme szabadul fel# Klein és Vagner ”Doppel- 

ganger” sorsában a széttöredezett н 

problematika kezdete csírázik# Klein találkozása 

Teresinával egyértelmű párhuzamot mutat Haller H*r~ 

misével való találkozásával és Mariával való élmé
nyével, Teresina és Hermina is
jó- és árnyoldalát, mégis Klein hajlamos azt hinni 
Teresináról, mint Harry Hermináról, hogy csak 

élet felszínes szféráit kedveli. Teresina uralkodik 

Kleinen, ugyanúgy, mint Hermina Harryn, mindamellett, 

hogy nem szereti ót, ehhez a táncos Claudiot válasz
totta ki, akit "Elegant"-nak nevez, ez utóbbi hason
lít Hablo becenevéhez, akit Hermine »Beaur-nak nevez.
A Teresinával való találkozás Klein számára egyedül
létének feloldását jelenti, mint HáLlernek Hermine 

megpillantása. Teresina és Klein közötti beszélgeté
sei. majdnem szó szerint megfelelnek a Haller és Her- 

mine közötti társalgásnak, A Steppenvolfhoz viszonyít
va feltűnő párhuzam kínálkozik abban a motívumban, 
hogy Teresina is felkéri Eleínt, hogy ölje meg, mi
közben átöleli.

»>

iber-farkas"
\

gismerték az élet

Szintén 1919-ben irta a »Klinneor utolsó nyara" 

cliaü elbeszélését, A varázsló Klingsox’ fantazmagórl-
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kua élményei, hogy saját belső énjének tükörtermébe 

akar nézni, közel áll a mágikus színházhoz, Klingsor 

is hirt ad egy Hermine novü lánnyal való élményéről. 

Magát eltévodtnek nevezi éa művészetét elmulasztott 

élete pótlásaként folytatja. Harry és Klein törekvése 

közös abban, hogy mindketten időn kivül akarnak létez
ni, noha mindketten tudják, hogy minden időben történik, 

s a nagy szintézist nem sikerül létrehozni. Klingsor 

neuraszténiájáról, Goethével és Mozarttal való élmé
nyéről értesít.

* /üszí költemény/ pedig annak a
lelyet a

A *:
szörnyű, téli vándorlásnak az előzménye,
Steppemralf versekben ir le Hesse.

Az 1922-ben kiadott "Siddhartha’*. indiai tárgyú 

elbeszélésében a buddhista bölcsesség és az asskézis 

harmóniája utján próbál a főhős megoldást keresni, de 

arra a következtetésre jut, hogy sem ezek, sem a vilá
gi örömök és szenvedélyek, sem a tanok és elméletek üt

ésváltáshoz f azt az ember csak ön-jai nem vezetnek a 

magában keresheti és találhatja tg.

A polgári élet kemény karikatúráját adja a "Kurgast” 

/Üdülővendéa/ cimű elbeszélésében /1925/. Az un. képes
lapipar a polgár Ízléséhez igazodott, a fürdőhelyen nem 

a testi edzés a fontos, hanem a kényelem, evés-ivás, hogy 

a következő évben ismét visszatérjen a polgár. Valójában
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a Steppenwolf Hallerjének a polgári világgal való 

össseUtküzése van előrevetítve Kurgast holland szo
batársával ззеиЪеп tanúsított, idegen, megvető maga
tartásában. Est a konfliktust Kurgast nemcsak körül
ményeiből adódóan éli át, hanem belső énjében is.

Az 1925-ben megjelent "Nürnbergi utazáó" cimü 

Írását Ereidler egy kínosan pontos számvetésnek neve-
girása előtti külső és belső élet

helyzetére vonatkozóan. A Doppelgänger élmény itt is 

végig kíséri az Írót egész utazásán, mindenhol egy 

megfigyelőt vél maga körül látni. Ez idő alatt - Írja - 

fogva tartott a kérdés. "Bolond költő, valóban bolond 

vagy az utadon? Csak azért vagy beteg, azért szenvedsz 

az életben és alig tudsz tovább élni, mivel elmulasz
tottad, hogy a mostani valósághoz alkalmazkodjál".92

Hesse megadja a választ is,
Steppenwolf sors jogosságának igazolása is.

"Nem, ezerszer igazad van, e szörnyű világ elle
ni tiltakozásoddal, igazad van, amikor meghalsz és 

megfulladsz ebben a világban, ahelyett, hogy elismer
néd."93

zi a Steppenwolf

ely egyben a

Hesse 1925 decemberétől 1931-ig Zürich Schauzen- 

grabenben lakott, itt volt a téli lakása és itt fe
jezte be a Steppenwolf kéziratot.

"közben heteken át, nap mint nap mintegy őrült
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dolgoztam, kicsit összetörte®, hirtelen túlhajszolt 

munkát, álmatlanságot érzek 4© ugyanakkor bánatos 

gyök, de az alkotás örömével rendelkezem, ily az

életemnek átmenetileg egyfajta értelmet és boldogsá
got ad és évekig eltarthat, mig ezt egyszer átélem, 
feltéve, ha egyáltalán sor kerül rá.

A pusztai farkas hősét feloldhatatlan káoszba 

rés, hogy az emberben nemcsak 

iberi és egy démoni farkasiélek, ha
nem ezer lélek lakozik, és az emberen múlik, hogy ezek 

közül melyiket választja ki és fejleszti végül önmagá
évá, Ami a polgár iránti kritikáját illeti, magában az 

ábrázolásban is birál, már az is jellemez, ahogy a pol
gárt más
tisztaságot és kötelességteljesitést állítja pellen
gérre, leírja, miként ül a polgár a meleg kályhánál, 

amint a reggeli lap olvasása közben megállapít jai 
"Ha ismét nem tört ki háború, n< 

túrát, semmi különösen feltűnő disznóság nem történt a 

politikában és a gazdasági életben,
A tipikus, újsághíreket olvasó kispolgár rajza 

•g, akik csak a hir erejéig értesülnek, 

a történelmet mások csinálják, A rejtett történelem 

működésében a történelmi statiszta egyén nincs beavat-

sodorja az a feli 

két lélek, egy

(berekkel állítja szembe. Főként a polgári

hoztak létre dikta-

jelenik itt
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A Steppern,»olffal megtörik a közvetlen, saját 

személyre szabott ábrázolás korszaka. A fordulat 

már ott éx*zé kelhető, hogy a jelen dimenziója hát
térbe szorul, az elkövetkezendő müvek cselekményét 
vagy a múltba vagy a jövőbe helyezi. Az én ábrázo
lása már nincs a középpontban, a problémák kevésbé 

kötődnek aktualitásokhoz, annál inkább időtlen, ál
talános érvényűek.

1950-ban jelent meg HHarzla és Goldmund” cimü 

müve, amely látszatra történeti regény. Középpontjá
ban két figura áll, a Hesse-regények hagyományos ba
rátpárja, az aszkétikus elmélkedő és az érzékiségtől 
fűtött cselekvő ember. Karziss okos, gondolkodásra 

és aszkétaságra hajló
re, művészetre, tevékenységre született.

Az iró vallomásszerü közvetlenséggel tárja fel, 

hogy vélekedik életről, halálról, művészetről, az < 
béri létezés értelméről és lehetőségéről.

1943-ban mintegy életművének betetőzéseképpen 

irta a 11 Gl aseperi ena-piel ’’ /üveggyöngy- .játék/ cimü 

regényét. Ironikus utópia, amelyben keserű, megvető 

hangnemben jellemzi Hesse a maga korszakát, amikor az 

emberek lemondanak a személyiség igényéről, hatalomra 

engedik jutni a fasizmust. Az időszerűtlenné vált pol
gári világot búcsúztatja el, a cselekmény a jövőben

iber, saig Oroldmund szerel
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játszódik, a háborús és forradalmi korszak bezárulta 

után a Joseph Knecht mester vezette tudós-művész kul- 

turtartományban. Thomas Mann, aki 1947-ben a Doktor Ba- 

ustust jelentette meg, az üveggyöngy-játékot forradal
minak nevezi, nem közvetlen politikai és szociális 

értelemben, hanem lelki és költői értelemben.
Hessénél itt történik az a fordulat, ami Sartre- 

nál az Ördög és Jóiesten cimü darabjában, hogy az egyén 

problémáitól tudatosan a közösség, a társadalom ügye fe
lé fordul.
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LUKÁCS GYÖRGY AVANTGARDE KONCEPCIÓJA

/problematika! magatartásformák, avantgarde világ
nézeti alapjai/ filozófiai, etikai kategóriák

megjelenése

Avantgarde emberfelfogása: 

a/ Magány
b/ Létezésbe belevetettség 

с/ Létezés történelmietlensége

Kategóriák
1. / A lehetőség kategória eltorzulása /választás/
2. / Személyiség felbomlása /Doppelgänger-

Doppelleben/
2./ Patológia szerepe
4. / Elvont végletek ábrázolása /excentricitás,

polaritás/
5. / Torzulás
6. / Perspektivátlanság, állapotjelleg mint

ábrázolási elv
7. / Az idő szubjektivitása
8. / Szorongás

'■ V.
\

:■ *



-70-

Hagány:

/«Az ©aber öröktől fogva magányos«/ esetleges 

kapcsolatba léphet más ©génekkel, de ezek éppen olyan 

magányosak, mint ő, A magány állandósult szituáció, 

mely as ember jelleméből, életkörülményeiből vagy e 

kettő kölcsönhatásából konkrétan következik.
Az egzisztencialista irodalomban oly jelentős sze

repet játszó magány részben a meglevő kapcsolatok tar
talmi eltorzulásából ered, Tordai 3ádor szerint a kap
csolatok elidegenedésének folyamata és az ezt létreho
zó tényezők legtöbbje a társadalmi valóságból eredeztet
hető. Az elidegenedés eredménye az is, hogy a viszony- 

tberi jellegű kapcsolatok igen szűk körre szorul
nak. Ebben a helyzetben még ha a magány nem is jellem
ző, ezek a kapcsolatok mindig labilisak; az illetőt fe
nyegeti a magány,

«Minthogy a magány szorosan összefügg az elidege
nedéssel - annak nemcsak egyik formája, de eredménye 

is - természetesen az emberi elidegenedés fokozódása a 

magány veszélyének és a magány érzetének növekedéséhez 

vezet. Ezért számításba kell venni az elidegenedetteég 

társadalmi szinten való megnyilvánulását, ha úgy tet
szik* a társadalom idegen voltát is. Ezek után érthető, 

ha a polgári társadalom mai állapotában a magányosság 

nyomasztó valóság lesz. Igazuk van az egzisztencialis-

lag
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táknak, araikor ezt szóvá teszik. "Csak»’ ott tóved
nek, hogy ezt a társadalmi rendhez kötött tényt el
szakítják a társadalmitól. A társadalmi tényezők fi
gyelmen kivtil hagyásából itt is misztifikációt ered
ményező abszolutizáció ered. Ebből fakad az a pesszi
mista magatartás, ami az egzisztencialistákra a 

gány értékelésével kapcsolatosan annyira Jellem
zőző.

Létezésbe való belevetcttaéfl

Ilinden összefüggésből és vonatkozásból kitépett 

©gyedekként ábrázolja az embert az avantgárdf /Lukács 

szerint/ s az ilyen világfelfogás lényegéből elvileg 

levezethető az is, hogy az ilyen egzisztenciák nem is
merhetik meg, honnan jönnak és hová tartanak. Az ember 

- Sartre véleménye szerint - az ami lenni szeretne, 

"először létezik" és csak azután határozza meg önma
gát. Az emberi egyén világba vetettségében nem kap a 

világtól semmiféle lényeget és nem talál ebben a vi
lágban semmiféle egyéb értelmet azon kivtil, amit ön
maga adott neki. Az ember egyedüli lényege az, hogy lé
tezik, tehát egzisztál. Létezése közben sokféle lehető
ség nyilik meg előtte, hogy ezek közül melyiket választ
ja, tőle magától függ.
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Tadeusz К. Jaroszev/ski; Személyiség és közös

ség c. tanulmányában a heideggeri "belevetettség" bí
rálata kapcsán megjegyzi: ,fa személyiség nemcsak is
meretlen föld", hanem egyúttal "megismerhetetlen 

föld" is.

Kategóriák

1./ A lehetőség kategória eltorzulása /választás/

A lehetőség - elvont, illetve szubjektív szempont
ból - mindig gazdagabb, mint a valóság. Sartre koncep
ció jában az ember egész magatartásának, egész létének, 

lényegének meghatározója a választás; ezzel határozza 

meg az ember önmagát. Sem külső, sem belső tényezők nem 

befolyásolják az egyén választását. Az ember múltja sem 

mint körülmény, sem mint belső adottság nem határoz meg 

semmit. Roquentin hiába élt meg nagy utazásokat, vere
kedett, most a jelenben újra kell kezdenie mindent élői
ről, újra kell igazolnia létét, ezért vállalkozásba, 

könyvirásba kezd,
Sartre a választást szituációban képzeli el, e ket

tő kölcsönös feltételezettségi viszonyban áll. A Sartre-i 
szituáció minden lehet, ami objektiv, ami tőlem függet
lenül létező valóság. Minden lehet szituáció, amennyiben
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az én kapcsolatba lépett vele*
Sartre koncepciójában аз életben kiváltságos 

helyzetek adódnak, amelyeket tökéletes pillanattá 

kell alakítani. A tökéletes pillanatnak nem kell 
»happy end"-del végződnie, adott esetben lehet ha
lál vagy betegség is.

A lehetőség felveti a helyes választás proble
matikáját, ami az egzisztencializmus filozófiájában 

központi szerepet játszik, A választás a lehetőségek 

megvaiósitási eszköze.
Az undor Roquentinje neia tudott élni a lehető

séggel, nem találta meg a kiváltságos helyzeteket, 

noha a felismerés előtte volt. Döntése még társadal
mi kihatások nélküli szubjektív cselekedet.

Hesse a lehetőséget »játéknak" nevezi a Steppen-
wolfban. Az ember feladata, hogy a legmegfelelőbb le

gtanuljon játszani önmagá-hetőséggel éljen, azaz 

val.
Hesse Fiágikus színházában a végtelenségig bővül 

a lehetőségek skálája, ahol a fikció szintjén minden 

lehetséges, ami Harry való életében nem történhetett 

meg. A figurákkal való játék a végtelen élethelyzetek, 

önmegvalósítási lehetőségek szimbóluma. Itt nincsenek
társadalmi konvenciók, emberi gátlások, a helyes figura 

kiválasztása, azaz a helyes lehetőség megragadása csak 

Harrytói függ.
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"Ahogy az író maroknyi figurából egy drámát al
kot, úgy építjük fel széttöredezett énünkből ismeret
len uj életünket, uj játékokkal és feszültséggel és 

örökké uj helyzetekkel. Látja ön.
Harrynak a végén.

Hans Sedliaaver a Modern művészet bálványai cimü 

tanulmányában Írja; "A lehetőség azt jelenti, hogy 

az ember megtehet valamit, hogy mindent felfoghat és 

mindennel játszadozhat, anélkül, hogy döntenie kelle
ne. A lehetőség lebegés, szabadság, végtelen hatóképes
ség, határozatlan gazdagság, a lét számtalan formáival 
való szüntelen játszadozás.

Ez a játszadozás addig folytatható a lehetőségek 

egymásutáni következésében Sedlmayer szerint, mig az 

Utolsó pillanatban az egyén is puszta lehetőséggé vál
tozik, minden lehetséges mellett.

„97 - mondja Pablo

„98

2./ A személyiség felbomlása
/Doppelgänger - Doppelleben/

/morál - gondolkodás, racionalitás - érzelem 

kettéválása, az emberben levő egység objektiv
hiánya/

Lukács György Írja az AvantgárdIzmus világnézeti 
alapjai cimü müvében a személyiség felbomlása kapcsán:
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"Az embert pillanatnyi élaónydarabkák szabálytalan 

egymásutánjává változtatják át, és ennek következté
ben elvileg megismerhetetlenné teszik mind önmaga, 
mind pedig mások számára*"^

Az undor Antoine Hoquentinje, úgy tűnik, mintha 

csak pillanatokból állna és széttöredezett időtartamok
ban gondolkodna.

"Azt hiszem, a következő történik: az ember hir
telen úgy érzi, hogy múlik az idő, hogy minden pilla
nat egy másik pillanathoz vezet, az utóbbi megint egy 

másikhoz és igy tovább."100 Tulajdonképp igy válik 

statikus, megrekedt figurává.
Marga Lange Létproblematika Hermann Hesse Steppen

wolf eimü tanulmányában Harry Haliért Az undor Roquen- 

tinjével hasonlítja össze. Szerinte Roquentin, Sartre 

Az undor cimü regényének "antihőse”, nem rendelkezik 

"széttöredezett énnel", mint Harry Haller, nem vonzódik 

polgárihoz, nincs "ember-fele". Teljesen elidege
nedett önmagától, képtelen az önmagával való azonosulás 

érzékelésére.
"Most ha azt mondom, hogy *én#, a szó üresnek tü-

*101 A Steppenwolf Harryjában a széttöredezett
ség az ember szétssakitottsága skizofréniás hasadásig 

fokozódik. Ember-farkas, e szellem-ösztön, polgár

aik fel.

-outsider kettősségének tökéletes egzlsztencialista 

pszichoanalízisét taglalja a Traktátus. Harryban még
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beirne él as a kényszerrel. ható szükséglet, hogy énjét 

egységesnek képzelje el. Az alternativa: vagy szemet 
huny e kettősség előtt, vagy konzekvensen átéli, noha 

es utóbbi, jóllehet, neurózishoz vezet.
Szél, lauzsa Válság és regény c. tanulmányában ir-

3a:
"így jön létre aa a helyzet, hogy az ember csak 

a mámor pillanatában érzi úgy, hogy teljesen éli éle
tét, vérbő kapcsolatban van az élet lényegével. Vagyis: 
éppen csak az értei 
lanatban érzi értelmesnek életét.

irányításától legtávolabb eső pil-
„102 /А Mágikus szín

ház bejáratának felirata: «Csak bolondoknak” tanácsol
ja a belépést, Pablo a színházba való bejutás előtt 

kábítószerrel itatja Harryt./
Harry fél a teljes elidegenedéstől és fél attól 

is, hogy szembenézzen önmagával, Karga Lange ezt a ma
gatartást ‘'egalaztenciallsta szorongásnak" nevezi.
Félig ember, félig farkas természetében az "ember-fele" 

szociális lényét, kulturált énjét, burzsoá neveltetése
maradványát jelenti, vagy ha úgy tetszik, "ember-fele" 

nem más, mint kispolgári gyöngeség, a felelősség hiánya 

éa autentikus választásra való képtelenség* "Farkas
fele" az ontológiai értelemben vett művész, kívül álló 

ily a tudatos el idegened©ttség látszatát igyek-fele, 

szik kelteni.
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Tordal Zádor megállapításában az ember önmagá
val való azonosságának problémája az egyén és társa
dalom viszonyából ered*

Sartre szavaival élve "az 

és az,
az ember önmagától idegen, valamint azt is, hogy idegen 

tóle a társadalom.
"A társadalmi körülmények az embert olyan helyzet

be hozhatják, amelyben számára idegen cselekvésre kény
szerül. Az önmagával való azonosság szempontjából köz
ponti jelentőségű, hogy
zik-e belső lényegével, törekvéseivel, ha agy tetszik, 

képességeivel."
Hermann István Polgári dekadencia problémái cimü 

tanulmányában említi: "Az ember széthasadtsága és szét- 

szakadottsága az imperializmus korának uj elidegenedősi 
jelenségei következtében abban nyilvánul meg, hogy a 

polgár többé nem leli a valósággal való kapcsolatot 

A polgárság újra tudja ugyan teremteni ezt a kontaktust 

az objektiv valósággal, az elidegenedés kinjait elszen
vedő és átérző
puláció bűvkörében megmaradni - csupán a szeli

iber az, ami és m 

nem", egyúttal azt is jelenti, hogy

bér tevékenysége megegye-

103

• ••

iber azonban - hacsak nem akar a raani-

, a gon
dolat segítségével teremtheti meg ismét ezt a kapcaola- 

«104tot.
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Pataló/dta szerepe

A patológia a hétköznapi szürkeség és alávaló- 

ság elleni tiltakozás jele. E tiltakozás elvont és 

Üres, általánosan Ítéli el a valóságot és e birálat
mend róla, irja Lukács lyörgy 

Avantgárd!zmua viláméaeti alapjai c. Írásában. 
Továbbá felveti a kérdést, mi a költői a mindennapi

ely közelebb kerül a nem

tál semmi konkrétat a

életben? Az idegi eltérés,
mindennapos jelenségekhez, A modern világban az 

rek létezési formája kétféle leheti részt veszünk eb
ben az alávaló korszákban, vagy neurotikussá válunk.
Hill Claude: Hermann Hesse als Kritiker der bürgerlichen 

Zivilisation o. elemzésében irjai A Steppenwolfban nem
csak az író Hesse, azaz Harry Haller neurózisa, hanem 

a háború utáni időszak betegségének pszichoanalitikus 

taglalása jelentkezik, A könyv elején Harry Haller fel
jegyzéseiről mondja a kiadó: "Tétováznék azokat mások
nak ismertetni, ha bennük csak egy magányos, egy lelki
beteg patológiai fantáziáit látnám. Bennük azonban vala
mi többet látok, egy korszak dokumentumát, mivel Háller 

lelki betegsége - ezt ma már tudom - nem egy magányos 

szeszélye, hanem magának a kornak a betegsége, annak a 

generációnak a neurózisa, 

és amely semmi esetre sem a gyenge és alacsonyabbrendü 

individuumokat támadja meg, hímem egyenesen az erőseket,

ibe-

lyhez Heller tartozik,
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a legszellemiebbeket és legtehetségesebbeket*1,105
A korszak neurózisa egyben a modem ember dua

lizmusa, aki két ellentétes pólus, szeli és ösztön,
tudatos és tudatalatti között ingadozik* Nietzsche és 

?reud pszichoanalizisének tanulmányozása, Doazto- 

íevezkl.1 és az indiai filozófiában való elmélyülés 

alakította ki Hesse modem európai emberének képét*
A Steopenwolf Mártijáig szinháza a pszichoanalitikus 

ömaegtlsztulás tere, ahol Harry tudatalatti elnyomott 
énjét láthatja, sót választásának megfelelően kiélheti* 

Mint a modem technikai civilizáció gyűlölője, az ön
gyilkos, a korhely és kéjgyilkos Harry jelmik meg.

C*G* Jung meghatározásával élve, Harry nem beteges 

neurózisban szenved, hanem "problematikus természet”, 
Jung szerint: ”A problematikus természetűek” gyakran 

neurotikusok, de súlyos félreértés lenne a problema
tikát és a neurózist összekeverni, mivel döntő különb
ség a kettő között, hogy a neurotikus beteg nincs tu
datában problémájának, a problematikus pedig tudatos 

problémában szenved, anélkül, hogy beteg lenne.
Harry Steppenwolf nyomorát mindennél tudatosabban 

éli át, igy tudományos-orvosi értelemben nem áll fenn 

a neurózis lehetősége.

4#/ kivont végletek ábrázolása 

/oxcentrioitás, polaritás/
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Az átlagemberrel "középszerűvel” szemben a mű
vészi alkotás szereplője szükségszerű ellentétet képez. 
Mindenféle perverzitás dicsérete /homoszexualitás, 

narkotikum stb./ excentriticitás, mint az átlagosság 

szükségszerű kiegészítése.
Polaritás: Az emberi lét összes lehetőségeinek 

kimerítése, Harry a Mágikus színházban erre tesz kí
sérletet.

Hesse a polgár és Harry alakját, mint egymást 
kiegészítő ellenpólust ábrázolja. A polgár kerül min
denféle extremitást, a középszer hive. A polgárit 

Hesse egy általános emberi életformaként értelmezi, 

nem mint történeti, szociológiai jelenséget.
"A polgárság nos, mint az emberi egy állandóan 

jelenlevő állapota, nem más, mint a kiegyenlítődéз kí
sérlete, mintegy kiegyensúlyozott középre való törek
vés az
lentétpárjai között."106

Az alkotó ember a polgárságból kitaszitottan él, 

mivel a polgár nem alkalmas az intenzív életre, túlsá
gosan mérsékelt és gyenge. Ennek ellenére fennállása 

stabilnak tűnik épp a Harry-szerű outsiderek révén. 
Harry kívülálló idegenné válik, azzal a "tömegemberrel" 

szemben, amely már többé nem ura önmagának, mivel auto
matává vált és manipulálható. Mindezekre való groteszk

iberi magatartás számtalan extremltásai és el-
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reakciója a Mágikus szinház automobil jelenetében 

válik érzékelhetővé. A nyárspolgár különböző kép
viselőit vonultatja fel Hesse, a jelentéktelen kis- 

hivatalnokot, a profitéhea kereskedő embereket vagy 

a különös mitológia professzort. Tényleges összetűzés 

helyett a mélységes megvetés érződik Harry részéről, 

mivel szerinte a polgárból az ellenfélre feljogosító 

tulajdonságok is hiányoznak. Az ellentét Harry sze
mélyén belül marad, növelve az amugyis benne levő ki- 

békithetetler.séget.

5./ Torzulás

A kapitalista hétköznapokat, a polgári átlagot 

Lukács szerint az avantgárd Írói az emberi személyi
ség torzulásának /megmerevedésének/, azétdaraboláaá- 

nak fogják föl* De a patalógia, mint menekülés a tor
zulásból a semmibe, szintén torzulás, noha ellenkező 

előjellel.
Az eldologiasodott polgári civilizáció, a tech

nikai civilizáció, a nyárspolgári "megcsontosodással" 

szemben jelentkező egzisztencialista utálкоzás nyil
vánul meg Az undor lapjain. Ro Quentin mondja: "Milyen 

messze érzem magaa tőlük, ennek a dombnak a tetején! 

Mintha más fajhoz tartoznék. Kilépnek az irodából, vége
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a munkanapnak, elégedetten nézegetik a házakat, 
a tereket, azt gondolják magukban, hogy az 6 városuk, 
»szép polgári város*, nem félnek, otthon érzik magu
kat, Vizet nem láttak másfajtát, csak azt a megszelí
dített vizet, amely a csapokból folyik, fényt csak

ilyen az izzókban világit, ha az ember meg- 

gyujtja a villanyt, és torz, korcs fákat, amelyeket 
karóval kell megtámasztani, Naponta százszor is bi
zonyítva látják, hogy gépiesen történik minden, hogy 

a világ biztos és rendíthetetlen törvényeknek engedel
meskedik,«107

Szinte azonos módon jelentkezik a Steppenwolfban 

is az egész polgári látszat-kultura, a gépl-kultura 

ránti utálat és kritika, A «íládiómusik« elaltatja az 

emberek nyugtalanságát, elfordítja ókét az autentikus 

gondolkodástól. Az ember elvesztette önmagát és úgyne
vezett «tucatemberré•’ vált, amely csak preparált tar
talmak és manipulált értékek befogadására alkalmas. 

"Istenem«, kiáltottam rémülten, "mit csinál ön Mozart«? 

Hogy ezt az undorító készüléket szabadítja ránk, korunk 

győzelmét, annak utolsó győztes fegyverét a művészet el
leni megsemmisítő harcban,«108

olyat,

6,/ Állapotjelleg, mint ábrázolási elv. 

£^gpjí^4-.rá^.anp,ág

Lukács szerint az avantgárd© irodalmi alkotások-
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fejlődnek, Egymáshoz viszonyít
va statikus szerepet töltenek be, Sartre Az undor c* 

regényében Anny a következőt mondja Roquent innék: 

"Útjelző kő vagy az életedben,"
fordái gádor Egzisztencia és valóság c, tanul

mányában bírálja Sartre koncepcióját, miszerint az 

emberi létet statikusnak, állapotnak fogja fel, s ez 

szerinte az Író nem dialektikus szemléletére vall. 

iberl lét nem statikus és semmilyen állapot n< 

igoldást, a megoldás a mozgás maga*

ban a szereplők

Az
jelent soha

yerBpeMjlyátlmgáa

Az irodalmilag ábrázolt 

határozta irányban fejlődnek} a dekadens irodalomra 

az örök, elvileg megváltoztathatatlan, "condition 

humaine” jellemző - Írja Lukács. Ez igaz "Az undor" 

főhőse, Roquentin esetében, akinek regénybeli szerepe 

egy állóképre hasonlít. Ő maga mindig valamilyen hely
zetben, szituációban jelenik meg, de ezek a helyzetek 

nem következnek egymásból, nem alkotnak összefüggő egé
szet, nem is feltételei egymásnak.

Az ábrázolás fonala mind Hesse, mind Sartre regé- 

illékszereplők esetében hirtelen megszakad,

iberek perspektíva meg-

nyében a
ugyanolyan váratlanul, mint ahogy előzőleg felbukkantak
a főszereplő mellett.

A perspektívát - talán a kiút, illetve ke-
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resése jelentené - de ezt nem találják meg, illetve 

oly módon keresik, hogy eleve minden próbálkozás ku
darcra van Ítélve.

Hesse Steppenwolf c. regényében nyomon követhető 

Schopenhauer hatása, akit Lukács a pesszimista pers
pektívát! anság filozófiai kifejezőjeként emlit, mivel 
a teljesen értelmetlenné vált élettől való elfordulást 

hirdeti.

7./ Az idő szubjektivitása

A társadalomtól elszakító idő jelentkezik az iro
dalmi alkotásokban* Kihelyt az idő irodalmi ábrázolása 

leválik a tárgyakról és mozgásukról és a szubjektumba 

fészkelve magát, Önállósul, az ábrázolt világnak egy
mással szemben álló részvilágokra kell hasadoznia. Ennek 

ideológiai oka abban keresendő, hogy а XX» század elején 

a társadalmi rendszer felbomlásának jeleit a szellem 

béréi egy általános hanyatlással és pusztulással azono
sítják, melynek okozója az idő. Áz idő Így mindent le
romboló és egyben az elmúlás okozója, ezért ki kell kap
csolni és ezáltal el lehet jutni a 

határozott maradanáóságba, az öröklétbe. Ezért kísérli 
meg Harry a mágikus színházba való eljutást, ill. ezen 

túlmenően a halhatatlanok közé kerülést.
Roquentín naplófeljegyzései önkényesek, a szübjek-

által meg-
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egyfelől társadalmi értelemben, amely azt tükrözi, 

hogy a polgári értelmiség nem érzi jól magát saját 

polgári világában, az azonosulás mellett konfliktus
ban is áll vele; másfelől az egyéni létbizonytalan
ságból fakadó érzésként állunk vele szemben, amelyet 
a meghatározatlanság, kiszámíthatatlanság, a védekezés 

konkrét lehetőségének hiánya kisér*

Konklúzió - A fenti elemzésben arra tettem kí
sérletet, hogyan jelentkeznek Lukács avantgarde-iro- 

dalomra vonatkozó elméleti tézisei, filozófiai, etikai 
kategóriái egy-egy húszas-harmincas évekbeli konkrét 

miiben, összegezésként megállapítható, hogy a Lukács ál
tal felvetett kategóriák az általam kiválasztott két 

egzisztencialista irodalmi mű elemzésére termékeny 

vizsgálódási szempontokat szolgáltattak.
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Heideggernél... Esetlen és kudarcot vsűLlóan Sartre-

nál, a kommunikáció mindig ott van - legalábbis mint 

«111probléma.
Az undor Roquentinje a burzsoá környezettől tel

jesen elidegenedve él, helyzete a továbbiakban sem vál
tozik, noha kapcsolatra törekszik Annyval és eljut egy 

olyan pontra, amikor magának is megvallja: "liégy nap
múlva találkozom Annyval: pillanatnyilag életem egyet-

«112len értelme ez.
kapcsolatteremtése Annyval és aus Antdidaktával is 

átmenetileg sikerül, a regény befejező fejezetében pe
dig nyilvánvalóan kudarcba fullad. A végén meg is Jegy
zi Roquentin Annyról: "ő ugyanúgy magányos, mint én.”

R.ű. Laing, The Politics of experience and the bird 

of Paradise cimü tanulmányában megállapítja: Molyan vi
lágba születtünk, ahol elidegenedés vár ránk*»11'5

Például Xafka világában nincs lehetőség a kapcso
latteremtésre, hősei vagy teljesen elidegenedettek vagy 

egyedül vannak vagy a kommunikáció válik kínossá, gro
teszkké.

A Stoppenwolf Harryja a regény első harmadában, kö
rülbelül a Traktátus konklúziójáig csaknem semmiféle 

kapcsolatot sem tart fenn környezetével. Az elidegene
dett hangulat a regény indíttatásában azonnal érezhető. 

"Csöndben, magának élt 

lény, egy más világból való volt."3,1^
iber nem volt társasági... ez az
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Kölcsönöa elidegenedés érezhető Haller és a kiadő
között is. "Egyáltalán az egész férfi azt a benyomást

*115keltette, mintha egy idegen világból jönne,,.
Harry maga választotta egyedüllétét, miután Erika

nevű élettársa elhagyta, családja sincs. Hunkába m 

mert állása sincs, a társadalmi életbe nem akar bekap
csolódni, mert megveti a tömeget és vele együtt a búr- 

zsoá kultúrát. Mária, Heroine és Tablóval való kapcso
latán keresztül végül is sikerül felszámolnia az egye
düllétet, /Taylor szerint a barátságtéma a legátfogóbb 

Hessénél, amely kivétel nélkül minden novellájában visz- 

szatér./

fog,

í "A 3teppenwolfnak megvan a sa
játos, egyedi helye az egzisztencialista gondolat kere
tén belül, A Hesse-i outsider, ahogy a Steppenwolfban le 

van Írva, a legnagyobb mértékben hasonlít az egziszten- 

cialiata outsider-re,
A különbség A. Koquentin és Harry között, hogy az 

utóbbi alakja dinamikusabb és optimistább valamennyi 
szituációban, Harry nem éli meg a tárgyaktól való elide
genedést. A környező világ
saját világa dominál. Sartre regényében a világegyetem 

több mint jelentéktelen - egyenesen negativ. A tárgyak 

maguktól léteznek és riasztó, undorító érzést keltenek 

Roquentinben.

„116

válik fontossá számára, a
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2./ géléi eia. létblgonytaüLansőg

”A létbizonytalanságból fakadó érzés azonban nem 

valami közvetlen veszély elővetitésére épült a megha
tározatlan veszélytől való félelemről van itt szó,'111^ 

lordai Zádor szerint a polgári értelmiség számára
gmagyarázhatatlan társadalmi törvény

szerűségek fátumazerünek látott hatása összefonódik a 

közvetlen egyéni bizonytalansággal, s ez számára még 

kuszábbá és érthetetlenebbé teszi saját helyzetét*
"Hol van az az ember ebben a városban, ezen a vi

lágon, akinek halála számomra veszteséget jelentene?
az az ember, akinek az én halálom valamit je- 

118 - kérdezi Harry a Steppem/olf temetőjele
netében. A válasz: "A halott mindenki számára nélkü- 

lözhetőnek tünt."11^
A létezés véletleneige, a feleslegesség, bizonyta

lanság érzése, amely eluralkodik Harryn és Rocuentinen.
ly átmeneti leküzdése után ismét vissza

tér, a létbizonytalanság érzése, hogy az 

van és elveszett az Ürességbe* A professzorral való vita 

után és Heroine képletes megölése kapcsán mondja Harry: 

"Kétségbeesve, az ürességbe meredni, mint ahogy én ezt,
A ^észtenyefa jelenet kapcsán 

világosodik meg Kopientin előtt az undor érzése; a lét

az érthetetlen és

Hol
lentene?”

Olyan érzés ez,
bér egyedül

120kisiklott ember teszem*”
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titka: ”az esetlegesség a lényeg.” - mondja Roquentin.
"Az esetlegesség nem látszat, nem hamis látszat, 

amit szét lehet foszlatni} az esetlegesség az abazolu- 

tum, s ennek következtében a tökéletes véletlen* Min
den véletlen: ez a kert, ez a város, én magi • Ha az
ember olykor rádöbben erre,felkavarodik a gyomra és

«121 Személyes kapcsolatában Is 

bizonytalanná válik, Annyt mint utolsó menedékét is
minden lebegni kezd.

elveszti.
Mesél íva Írja: "De ezek a kapcsolatok annál tö - 

rékenyebbek, minél kizárólagosabban hárul rájuk az ál
taluk be nem tölthető feladat, hogy az individuum nél-

„122külözhetetlenségének tudatát fenntartsák.
Annyval eltöltött utolsó beszélgetésben minden 

szónak, gesztusnak 

érthetetlenségig töredékes mondatok váltják egymást. 
Minél nagyobb a remény a magányos fél részéről a kap
csolat értelmet adó szerepére, annál inkább csökken

tgnőtt a jelentősége, olykor az

az összetartó erő.

3./ írtelemadáa és abszurditás

Roquentin felismerése: létét magának kell ér
ti megtöltenie ahhoz, hogy élhető legyen. Az 

előző kalandok a jelenben érvényüket vesztették, lé
tének igazolását állandóan újra kell kezdenie. Mindig

tel'

V"’í
J

ff ’<$>'
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örua agában nem lebet abszurd, hanem csak valamiféle ér
tei erahe a viszonyítva, Az abszurditás alapba csak egy
feltételezett vagy egy igényelt értelem hiánya lehet. 

Az undor Autodidaktájának görcsös humani 

fajta menekülés a létezés elől.
a is egy-

ly abszurdumhoz ve
zet, Ábc-eorrendben való művelődé*© is egyfajta rend,
valamiféle vélt értei megteremtésének kísérlete. So
ha nem tapasztalt keménységgel jelenik meg аз abszurdi
tás (Jamus-né 1, a Sisyphus mítoszában,

"Felkelni, villamos, négy éra munka, evés, villa
mos, evés, alvás, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pén
tek, szombat, mindig ugyanaz a ritmus - ez már nagyon 

rég kényelmes ut. T3gy nap azonban ott áll a miért, és
ezzel a csodálkozó csömörrel, 
kezdődik el minden,"12*

elybe döbbenet vegyül,

4./ Reaignáció, kudarc.

WA kétségbeesésben még tiltakozás van, a rezigná- 

cióban viszont belenyugvás,"125 - irja Ancsel í;va 

A megrendült öntudat mítoszai cimü tanulmányában.
A rezignáclő kiindulópontja általában a kudarc, 

3artre Roquentinje nem éri el azt, amire törekedett, 

a Hollebon márkiról szóló könyv megírását illetően,
iberi kapcsolatában. Szenvedélyesem Annyhoz fűződő 

vagy inkább vállalkozása olyan akadályba ütközik, amit
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нет tud legyőzni, Aa igy keletkező feszültséget oly
módon próbálja feloldani, hogy lemond céljáról, tö
rekvéseiről, *vegetál, mint a többi létező",

«Most úgy fogok tenni, mint Annyitúlélem magam. 
Enni, aludni, aludni, enni. Lassan, szelíden létezni,
mint ezek a fák, mint egy pocsolya, mint a villamos

Ez az Önmaga által teremtett kény-„126vörös padja.
szerű egyensúly, azonban hamis egyensúly, maga és a 

világ között. Ancael Éva megállapításában a reaigná- 

ciónak éppen az a funkciója, hogy ezt a hamis harmó
niát létrehozza. Ilyenkor az ember - ahogy Sartre ál
lítja - mintegy *takaréklángra állítja önmagát.« 

Eequisse d'une théorie des emotions c. tanulmányában
bér ne© tudja elérni azt, amit akar 

- akár egy szőlófüxtöt -, akkor megszületik a «sava
nyú szóló« közismert reakciója, ami annyit jelent, ha

irja, amikor az

az embernek nincs ereje és akarata elvégezni a tettet, 

ilyet elhatározott, úgy tesz, mintha a világ ni
lit sem tőle.

A környező világban való reménytelen küzdeL

is
követelne többé s

is
kiválthat kudarcélményt. »Mind nehezebb egyénnek lenni

ilynek nincs szüksége tettekreegy olyan világban, 

és személyiségekre, ahol tehát megnyilatkozási lehető
ség hiján értelmét veszti az individualitás

A Steppenwolfban Hermine felismerése a fenti kö
vetkeztetést támasztja alá.
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"Kialakitottál az életről magadban egy képet, egy 

hitet, egy követelményt, kész voltál a tettekre, szen
vedésekre és áldozatokra - és azután fokozatosan ész
revetted, hogy a világ egyáltalán nem tetteket, áldo

zatokat és hasonlókat követel tőled,”
A szorongatottságból vagy elkeseredésből fakadó 

puszta tiltakozásból többfelé visznek az útelágazások. 
Mint minden cselekvési kísérlet, ez is vezethet reális 

felismerésekhez, s igy kijózanodáshoz: uj, járható utak 

kereséséhez és felfedezéséhez. Elvihet tehát a forradal
mi cselekvés felé, Sartre ide később az Ördög és a Jó
isten cimü darabjában jut el, A kudarcok hatására vi
het ez az ut ellentétes irányba is, a rezignációba és 

közönybe - mint Roquentinnél, "A világgal, az adott vi
szonyokkal való abszolút szakítás törekvése pedig óha
tatlanul a misztika felé vezet ahogy ezt a Steppen
wolf ban a Mágikus színház szemlélteti.

"Az önkiviilet állapotában, a személyazonosság el
vesztésének minden tudati és morális kontroll föladásá
nak állapotában a való világ radikálisan kerül zárójelek 

közé, mint a közönséges közönyben."
Az extázis lényege éppen a világ elvesztése, attól 

való teljes elszakadás. Ezzel szemben Roquentin a hét
köznapi közöny állapotában még benne él a valóságban, 
manipulál tárgyaival, nézi látványukat.

128

130
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5,/ Véletlen

Az undorban Sartre a predeterminizmussai harcol
va, azon nézetét fejti ki, hogy minden egyéni létező 

- létszámfeletti, Ezt később az emberi lét kontingen- 

ciájának nevezte, bizonyos értelemben vett esetleges
ségnek, Ami Tordai Zádor szerint azt jelentené -, hogy 

a társadalomnak senkire sincs szüksége, ugyanakkor vi
szont senki személy szerint nem felesleges. Más szavak
kal, senkinek sincs kész helye, szerepe, de mindenki 
megtalálja a helyét és szükségszerűen szerephez juthat 

az egész totalitásában. "Márpedig egy szükségszerű 

lény nem képes megmegyarázni a létet: az esetlegesség 

nem látszat, nem hamis látszat, 

látnij az esetlegesség az abszolutum, ennek következ
tében a tökéletes véletlen. Finden véletlen: ez a kert, 

ez a város, én magara. Ha az 

re, felkavarodik a gyomra és minden lebegni kezd, akár 

a múltkor este, a Vasutasok vendéglőjében«.

it szét lehet fosz-

iber olykor rádöbben er-

131

6./ kisérlet a lét értelmének Igazolására

a*/ Wk&3*JtlLr.*3£2.
W JSÉ&&

Ancael íva A megrendült öntudat mítoszai című 

tanulmányában kifejti: «Oly élesen és makacsul előtér-
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be kerül az emberi lét értelmének kérdése, sőt hogy 

történelmileg voltaképp első izben a polgári társada
lomban tudatosul igazán e probléma létezése. Gyökere 

az embernek, mint a természetes közösségekből kiszakadt 

lénynek a megjelenésében rejlik, aki önmagát, mint kü
lönállót, de individualitásában ugyanakkor nélkülözhe- 

tőt érzékeli. Mivel úgy lesz egyedülálló, hogy ezzel 
együtt nem válik a maga individualitásában, és épp ezál
tal mások és a társadalom számára pótolhatatlanná. Ilyen 

helyzetben óhatatlanul megjelenik a feleslegesség sejté
se vagy tudata: a lét igazolásának felerősödött szükség
lete."132

"És én-én, aki erőtlenül, bágyadtan, szemérmetle
nül ültem, emésztettem és komor gondolatokat forgattam 

fejemben, fölösleges voltam én is."133 

dórban Roquentin.
A szüntelenül változó személyiségfigura önmaga lé

te értelmének igazolására, annak egyszersmind kitelje- 

sitésére menedéket keres a művészetben. Roquentin a Rolle- 

bon márkiról szóló könyv megírásával azt az elementáris 

szükségletet véli kielégíteni, hogy az ember necsak aktu
ális tevékenységének, hanem egyáltalán létezésének célt 

adjon, ezáltal tultegye magát a puszta vegetálás állapo
tán.

- mondja Az un-

"A néger nő énekel. Egyszóval mégiscsak igazolhatja
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a létezését az ember? Egy kicsit, egészen kicsit? 

Vajon nem kisérelhetném-e meg 

rabról volna szó
Persze nem zeneda-• • •

De nem kísérelhetném meg más mii-• • •

fajban? • • •

Egy könyvnek kellene lennie: máshoz nem értek.
Nem nagyon tudom, milyet - olyat, hogy a kinyom

tatott betűk, az oldalak mögött meg lehessen sejtenie 

valamit, ami nem létezik, ami fölötte áll a létezésnek.
Olyan történetet például, amilyen nem eshet meg 

senkivel; egy kalandot. És szép legyen és kemény, akár 

az acél, és aki elolvassa, az szégyenkezzék tulajdon 

létezésén. Egy könyvet. Persze eleinte unalmas és fá
rasztó munka volna, nem akadályozna meg benne, hogy 

létezzen és hogy érezzem a létezésem. De azután elkö
vetkezne egy pillanat, amikor a könyv kész lenne, mögöt
tem lenne, s azt hiszem fényéből rávetődne egy kicsi a 

„134múltamra is.
A ateppenwolfban a főhős vágyainak és személyének 

kiteljesitését a mágia segítségévei éri el. Megpróbál
ja megváltoztatni eddigi létezését, úgy átélni a vilá
got, mintha a lehetőségeket nem determinált folyamatok 

határoznák meg. A mágikus színházban a cselekvés tere 

és módja a végtelenségig bővül, amennyiben Harry képes 

elfogadni az irrealitás által diktált feltételeket.
Minden vonatkozásában felborul a polgári érték

rend, Harry saját kezével alkothatja meg a neki tetsző 

személyisé g-figuráit•
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Zen®» .jagg szerepe

Mindkét műben a jazz zene központi szerepe több- 

jelentésű értelmezésre kinál lehetőséget. Joachim-Ernst 
Berend szerint a jazz és szabadság ellentétesen függ 

össze, mivel az egzisztencialistának a szabadság kény
szerű állapot, amelybe "belevetettünk" és amelyre "Ítél
tettünk". A szabadság, amennyiben azt szabadságnak le
het nevezni, itt egy egyetlen nagy monotónia. A jazz 

ritmusa arra törekszik, hogy érveiésszerüen felszabdal
ja ezt a monotóniát, a mintegy időrendeső szerepet tölt
sön be.

A jazz ősidőktől fogva a szomorúság, pszichikai 
mélypont élményével kapcsolatos. Olyan művészet, amely 

az indxvidumot hangsúlyozza és szomorúsága azokban a 

szférákban játszódik le, /"Ős-szorongás", kiszolgálta
tottság, abszolút egyedüllét/, amelyet az egzisztencia
lizmus is érint. Az, aki a jazz-zenéhez valóban közel 
áll, a legféktelenebb jazz ritmus hallatára is szomorú 

less.
hallatán a ragtime szerző-Roquentin a jazz dali 

je, az ember iránt érdeklődik.
»Amikor a dalt hallgatom, és arra gondolok, hogy 

az a pasas irta, szenvedését és izzadását egyszerűen 

egyszerűen megindítónak találom. Szeretnék tudni vala-
V • • •

mit erről az emberről. Azért csak, mert Ő irta ezt a
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dalt."155

Ancsel fva Írja: "Egy zenemű felcsendülésekor

fberi sors, szenvedély is rneg-a kottáiéjekbe irt 

szólal."156

"Az idegen sors nekünk adja át az őt elemésztó 

láng melegét, olyas 

meg nem nyerhetünk.
A Steppenwolf Harry ja a jazz zenekarok felcsigá

zó ritmusaiban sajátos megfelelést érez ösztön-eroti
kus várakozására, mert ezek - jelenlegi élete melódiáit 

játszották.
"Egy tánclokálból,

leiyet sajátunkból sohait tehát, 

„137

lely mellett elmentem, forrón 

és nyersen, mint nyers hús illata, heves tánczene csa
pott meg. Egy szempillantásra megálltam; ez a fajta ze
ne, bármennyire is megvetettem, mindig titkos vonzással 
volt rám, A jazz számomra ellenszenves volt, de számomra 

tízszer kedvesebb volt, mint minden mai akadémikus zene, 
vidám, nyers vadságával mélyen beletalált ösztönéletem- 

be.-158

A halál - öngyilkosság

Kind Sartre-nál, mind Hesse Steppenwolf c. regé
nyében központi problematikát képez a kétségbeesés és 

pesszimizmus végső határán felmerülő Öngyilkosság kér
dése. Kiút hiányában mint utolsó menekülés jelentkezik
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ft halál gondolata,
Hesse az öngyilkosságot a müvésztipusok jellem

zőjeként fogja fel, és inkább krizishatámak tekinti, 

amely pl. Harry Haller esetében még inkább az élet 

igenlésébe csap át. "Iszonyatosan féltem a halál
tól!«139

"Ismét továbbfutott tele halálos féléi
tele az élet iránti lángoló vággyal."140

1,

Heasénél minden lehetőség, ugyanúgy az élet-halál 
lehetősége az 

hét véget létezésének.
Sartre ellenkezőleg, a halált kívülről jövő tény

nek tekinti, amely nem ad értelmet az életnek, mivel 
az értelem mindig valamilyen tervből származik, a ha

lber! terveket. A halált

bér kezébe van adva, így Önkezével vet-

Iái viszont semmivé teszi az
éppúgy, mint a születést, kivülről jövő ténynek tekinti,

ilyen nem lehet változtatni.tehát olyan adottságnak,
A gesztenyefa jelenet után Írja Sartre: "lebegtek a fák.

akadály© zhatták 

meg tulajdon létezésüket, ez volt a helyzet... egysze
rűen csak azért, mert ahhoz is gyöngék voltak, hogy

Kern volt kedvük létezni, csakhogy n<

meghaljanak, - hiszen a halál csak kívülről törhet rá
fiéijuk.
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