
tojevski figuráira emlékeztetnek. Wassermann megosztott ember volt. 
Látta a mai lét valóságait, s igyekezett eszmélő emberségével és lel¬ 
kiismerete tul feszült érzékenységével beidegezni és megoldani a kor 
gyötrő válságait. Tanuja volt az ifjuság mai válságának, szeretett 
volna utat mutatná, velük menni, segíteni, de maga is megtorpant. Nem 
tudom szimbólikus-e, hogy Etzel Andergast, akit Kerkhoven nevelő 
embermentő művészete terel vissza a cselekvő, igenlő életre, s aki az
tán azt orvos feleségével jut testi-lelki kapcsolatba, — amelynek felfe
dése a házaspár életét hosszantartó válságba dönti, — a történtek után 
Moszkvába megy? Ennyit tudtunk meg róla a 3. kötetben. Wassermann 
látja a mai életvalóságot. Beszél a mai „planetáris" éhségről, arról! 
ami a mának uralkodó valósága. Beszél az undorról, arról az emberről, 
ki 1931-ben meghalt s ha lá lának oka az undor volt. Beszél az ifjuságról, 
amelyet olyan „lelki kínok gyötörnek, amilyenhez foghatót mennyi
ségben és sulyban egyetlen előző nemzedék nem ismert. Ezek már nem 
szerették az életet, a halált szerették, kiábrándultak az életből". Was
sermann lát, de tekintete mégis felrévedi a túlra. Azt kérdi Kerkho¬ 
ventől, hogy van-e Isten? És ezen rágódnak, tanakodnak, mint nyílván 
az olyan emberek, akik már s e m m i b e n sem hisznek, akiknek az élet
hite megroppant. És a kitűnő, nagyszerű emberlátó, Kerkhoven dok
tor aki halálos betegen élete nagy művén dolgozik, a tévképzetek ku
tatásán, művében megépíti „a hidat a vágy érzéki világából a hit érzék
feletti világába, az élettanból és lélektanból az isteni magasságok bi
zonyosságába". Wassermann, akár író, akár az orvos alakjában), vég-
sően a metafizikába menekszik. Betegség, — testi és lelki, — halál ,Isten. 
A könyv még azzal sem engesztel ki, hogy záró jelenetében a szülés, 
az új életindulás misztériumát ábrázolja. 

Wassermann, a nagy író és nagy lélekábrázoló ebben a kiválóan 
lélektani művében, amelybe beleakarta szőni személyes s életét, miként 
a kor életét is, ismét csak torzót adott, akárcsak Etzel Andergastban. 
De amíg ebben még érezni a nyugtalan keresés, a vonagló, lázadó ifju
ság raptusát, a Kerkhoven harmadik élete túl az egyéni és szociális 
valóságon a metafizika tereire révük Ez a legnagyobb gyöngéje, amely 
árulóan kifejezi az író lelki irányát. Wassermann, az író, az ember, a 
zsidó tragédiája sokszoros, s mégis egyetlen gyökerű; a felemásság, az 
igen is, nem is, a félmegoldások kortragédiája. 

Ami ebben az egyébként nagy művészettel és lélektani elmélye
déssel megírt könyvben nyugtatóan hat, az az író két nőalakjának, 
Marie és Bettina sugárzó női és emberi jelenése. 

(Nagyszőllős) Neufeld Béla 

* Jakob Wassermann: Ioseph Kerkhovens dritte Existenz, Que¬ 
rido Verlag. Amsterdam, 1934. 

DOKTOR DÖBLIN RAGÁLYA. Mit mondanának arról az idegorvos
ról, aki nagyzási mániában szenvedő betegét azzal próbálná csití

tani, hogy hirtelen rákiabálna: „Nem, a Messiás én vagyok!" Ugyebár 
azt mondanák, hogy „a szegény ember megőrült." 

Európában a fasiszta bacillus kisért. Sokan vannak, akik istentől 
elhivatott Vezérnek érzik magukat és felfedezik kiválasztott, népüket. 
Mindenütt felbukkannak, hallják a vér szavát, rögből vallónak érzik 
magukat, a törzsi szokások és sajátosságok felett megrészegednek, min
den egyes nemzet ébredezik, csak a ragály látszik nemzetközinek 

Nem csoda, hogy a zsidókat, akik helyenkint oly' fájdalmasan jár
tak, ez a ragály különös erővel kapja el. De mert egyáltalán nem csoda, 



ezért még éppenséggel sem magától értetődő, ezért, még éppenséggel 
nem tekinthető végzetnek. És hogy a sok közül egyet említsünk, ami 
egyszersmind fontos is, ha egy olyan ember, mint A l f r e d Döblin 
az ő „zsidó megujulásában" könyvet ad ki, amely bármikor lefordít
ható a legjobb Hitler-féle németségre, akkor a« idő egy ilyen szimp¬ 
tomája mellett nem szabad egyszerű vállvonogatással elhaladni. 

Alfred Döblin nem a mindenható teremtőről beszél, mint Adolf 
Hitler, hanem az „uralkodó őshatalomról, aki a világot építette." Ő 
nem azt; mondja „völkisch", hanem azt mondja „volklich", és ami a 
rögöt illeti, nos Döblin szintén beszél a rögről. És a zsidók? Nem, a 
zsidók nem nemesfaj, hanem „népfeletti nép". „Nem olyanok v o l t a k 
mindig mint ma". „Vitéz, erős, istenhittel rendelkező harcias nép" volt. 
2000 éven keresztül elpusztították a papjaik, a gonosz bürokraták, úgy 
ahogy Németországot 14 éven keresztül a gonosz demokraták pusztí
tották el. „Minden egyszerű népi ösztön, a rög, a föld, a világ iránti 
érzék, az érzék az állam, a társadalom, a szabadság, a büszkeség irá
nyába elhanyatlott." Ám „a zsidók, jólehet 2000 év alatt elfelejtették, 
nem veszítették el a nép szót". Egy nemzeti-szocialista ezt a követke
zőkép' fejezné ki: „A népi mozgalom feladata a német népiség tiszta 
kidolgozása és annak a tudatossá tétéle a nép előtt, hogy általában mi 
a nép, s állandóan a tudatosan élő nép eszméjéből is cselekedni.". (Gus
tav Sondermann: Der Sinn der völkischen Sendung.) „A jámbor emlé
kezhet, hogy isten az embert saját képmására teremtette és a saját 
lélekzetét lehelte belé. Ezért tehát isteni van bennünk s így a magunk 
lealacsonyítása — istenkáromlás", — irja Döblin. „A legfontosabb kö
vetelmény ismét a vallásos buzgalom, amire azután a többi, igen sok 
követelmény épül. Az ember kitárul ismét a hatalmasságok előtt . . . " 
írja a nemzeti-szocialista E. W. Eschmann (Vom Sinn der Revolution). 
Mussolini pedig „a vezeklők, szentek és hősök isten előtt való tisztele
tiéről, akik a nép egyszerű szivébe tekintettek" beszél. 

Hogy a kereszténység egyáltalán nem származéka a zsidó vallás
nak, abban Döblin a „német keresztények"-kel teljesen megegyezik. 
„A keresztény tan a meghajló és feltámadó fiúisten keleti magva köré 
nőtt." Jézus nála nem „völkischer", hanem „volklicher" ős. Van egy 
idézet, amit a nemzeti szocialisták szívesen használnak annak az iga
zolására, hogy Jézus nem volt pacifista következésképpen tehát zsidó 
sem: „Azt hiszitek, hogy a béke elhozatalára jöttem a földre? Nem, 
mondom ti nektek, hanem a visszavonásért! Mert mostantól kezdve 
ismét öten mennek szét a házban, s hárman megint három felé és ket
ten megint két felé..." Ugyanezt az idézetet hozza fel Döblin s ezzel 
kapcsolatban „a forradalom kürthangjairól" beszél. Mert hiszen Jézus 
is egy azok közül, akik „a legvitézebb népből származnak, s a legszaba
dabb, legbüszkébb s legdacosabb férfiak utódai". 

A legvitézebb nép? Szabad? Büszke? Dacos? Igen, igen, miért ne? 
Egyszer minden nép a legvitézebb nép volt s minden nép szabad és 
büszke és dacos volt. És minél több fejét vittek haza a fejekre vadá
szók, annál szabadabbak és büszkébbek és dacosabbak voltak. Egy 
törzsfőnök beszél itt az őseiről? Nem, ez Alfred Döblin, a berlini 
Prenzlauer fasori szegények orvosa, az Alexanderplatz költője, akinek 
váratlanul az jutott az eszébe, hogy az ő ősei egykor harcosak voltak. 
Micsoda veszélyes asszimiláció utáni vágy ez! A zsidók tehát nemcsak 
mint tartalékos tisztek harcoltak a Marnenál, „mesésen" harcoltak már 
Egyiptom és Babilon, Asszíria és Perzsia és Róma ellen is. „Jelszavuk 
volt: Szemet! szemért, fogat fogért s hullottak a halálos itéletek, a 
megkövezés." Vagyis a zsidók is voltak egyezer vadaik. Ők is ismerték 



a vérbosszú törvényét. És a megkövezés, a kivégzés e legprimitívebb 
formája alkalmával a vétket mindenki magára vette, hogy közösen vi
seljék és senkisem egyedül s ezzel arról a megegyezésről tettek tanu
ságot, aminek a négerek és az indiánusok, az eszkimók és a g i l jákok 
bizonyságát adták. Ugyan ki büszke erre, ki dicsekedik az ilyen ma
gától értetődöttségekkel? Egy szinte encyklopedikus tudásu ember, 
egy kifinomult!, kicsiszolt, magas intelligenciájú koponya. 

„Nem — haragot, haragot, dühöt ide, félre a könnyekkel, félre 3 
könnyekkel, dühöt; ide" — így kiált Döblin és a stilusa összeráncoso¬ 
dik: „Meddig még, zsidó nép — nem nép? Még mindig, még mindig nem 
e l é g ? " És lejjebb: „Sirás. . . kell, hogy betöltse a mel le t t . . . A sírást 
azonban a szemekről ki kell terjeszteni a vállakra és a karokra, és tud
játok, hogy hogy' sírnak a karoki Ti még nem láttatok egy kart sem 
sirni? A karok okosabbak mint a ravasz fejek. Azzal sirnak, hogy mo
zognak és változtattalak." 

Sirni való, ha a karoknak kell sirni és ha a szív (a nagyon is meg
kínzott és ijesztően bántalmazott emberi szív) akadozni kezd, akkor, 
amikor a fej beszélhet. Micsoda rettentő csalódásnak kellett történni, 
hogy egy olyan szervezet, mint az Alexander-platz költőjéé ilyen ellen¬ 
állásnélküliséget tanusítson a fasiszta ragállyal szemben. De nem, 
félre a könnyekkel, haragot, dühöt ide! A diagnozissal egyedül még 
nem történik semmi. Védekezni kell ez e l l e n a ragály ellen, és a leg
jobban kell védekezniök azoknak, akik ezt a költőt igazán szerették. 
Az ő tébolya veszélyesebb, mint az átpártolók sima konjunkturizmusa. 

„Most keményebben beszélünk mint valaha, keményebben mint a 
háborúban. Nemsokára hadi adókról, hadi kölcsönökről, vagyon adó
ról lesz szó." Ezek a szavak nem Goebbels propagandaminiszter vala
melyik beszédéből, hanem Döblintől erednek. Ragaszkodjunk ezekhez a 
szavakhoz s legyünk keményebbek mint! valaha és kérdezzük: Mit je
lent az Döblin doktor, ha ön azt irja: „A zsidókban! fel! kell ébreszteni 
ismét az elemi alapérzést: és megmutatni annak egész termékenységét: 
Az én földem, az én országom, az én életem és létem országa, gyerme
keim országa, a testvéreim országa?" Miféle alapérzelmet gondol ön, 
miféle földet, miféle országot, miféle létet, miféle életet? Hol vannak 
ennek a misztikus területnek a határai, amit először Önnek még vérrel 
k e l l öntöznie és ős-szellemekkel benépesítenie, hogy az elemi alapér¬ 
zés egész termékenységén kibontakozhassa? Hová vezet a „vezéristen", 
amiről ön beszél aki „parancsoló isten, aki az igazságosság és a Ke
gyelem, de kegyelem csak azok számára, akik az igazságosság alá vetik 
magukat." Vajjon ez a vezér isten nem nagyon rokon ama germánisten¬ 
nel, aki a joggal egységet képez? „Germán felfogás szerint a kettő nem 
választható el egymástól", irjai Walter Darré." (Das Bauerntum als 
Lebensquell der nordischen Rasse) és hozzáteszi: „Isten maga a jog." 
Az az isten, akire Hitler oly szépen hivatkozik: „Miközben a zsidók 
ellen védekezem, az Ur művének beteljesítéséért harcolok." 

Ez az Ur ugyanaz mint Döblin Jehovája. Gyanusan azonos a szó
tár, a zavarosság és a homály! Megrázó egyezése ez annak a soviniszta 
propagandának, amely mindig és mindenütt kiáltóan igazolta, hogy 
minden barbár ösztön mennyire nemzetközi ma és volt a multban is. 
Az orvos Döblin aligha hirdetné, hogy a magasan fejlett szervezet jele, 
hogy egyszer szintén kopoltyuval lélekzett. Viszont nagyon büszke 
arra, hogy „népe" egyszer ugyanolyan volt mint a többi. És ugyan
olyan kiválasztott mint a „Vezér"-é, 

(Paris) Lázár Mária 


