
maga rétegér�l beszámol ( „ A polgárság szükségszerűen az elittel azo-
nos") az a vallomás keveredik, hogy a polgárság, amikor hangadó vol t : 
politikailag és különben is cs�döt mondott. Aggódva hirdeti, hogy a 
polgár válsága az emberiség válságát vonja maga után, titkon azonban 
bevallja, hogy a polgár szerepe a jöv�ben legföljebb a „szakavatott ve-
zet�é" lehet. 

Még valami jelellemzi ezt a könyvet, amely jórészében a Harmadik 
Birodalommal való polémiából á l l A nemzetiszocialista rendszer birálata, 
egyes részletekt�l eltekintve, nagyon világos és találó. Tényleg rámutat 
a nemzetiszocializmus gyökereire. Szerinte Németország szerencsétlensé-
ge Luther Mártonnal kezd�dik. Amikor Luther hadba vonult a harcoló 
parasztok ellen és a fejedelmek segitségét vette igénybe, született az a 
tétel, hogy: „ A z a jogos, ami az ügyemnek hasnál" . Jellinek szerint 
Németország politikai történéseinek ez a tétel az �si megrontója. 

Nagyon tanulságosan ir Jellinek a nemzetiszocializmus szellemi �se-
ir�l, akik közé � Fichtet, Adam Müllert, Wagnert és Treitschket sorol-
ja; a sort Sombarttal, Spannal és Spenglerrel zárja. Mindezek maga-
sabb megrendelésre ama nemzeti misztikát sz�tték, ami azután Hitlert�l 
nyerte vérkeresztségét. 

Mi történjen azonban? Jellinek, a polgár nem tudja, illetve nem 
szivesen veszi, hogy az történik, minek logikusan következnie kell. E g y 
helyen világosan beszél arról, hogy a lavina megindult, már nem tartha-
tó fel, mert a fasizmus egy szép napon kénytelen vadul szétcsapni maga 
körül egy minden eddiginél keményebb háborúban. Sivár kilátások! Épp 
ezért Jellinek kétségbeesetten hiszi, hogy talán mégis akad békés meg-
oldás. Talán a diktaturák mindenütt összeomlanak és ismét a liberáliz-
mus kerül uralomra. Jellinek számára nagyon világos a helyzet és az ut, 
ami a mához vezetett. Képtelen azonban meglátni, hogy a fejl�dés mer-
re tart, — a polgár válsága, amelynek maga a szerz� is áldozata, f�leg 
ebben fejez�dik ki. (H. B.) 

N APJAINK ÖRÖKSÉGE. Ernst Bloch, az irracionálizmus e szakér-
t�je már igen korán felismerte azt a veszedelmet, 

ami kés�bb elöntötte Németországot. Már 1924�ben óva 
intette azokat, akik alábecsülték a hitlerizmust. „A nép�
tribun Hitler — irta akkoriban — felettébb szuggesztiv természet; 
sajnos sokkal vehemensebb, mint azok az igazi forradalmárok, akik 
Németországot 1918�ban tüzelték. A ,haza' elhalványult ideológiájának 
szinte titokzatos tüzet kölcsönzött s egy agressziv szektát, egy er�s 
vallásos hadsereg sejtjét, valami mithoszokkal szaturált csapatot vará-
zsolt el� a földb�l." Ilyen természetű rajzokból, szimptomatikus esetek-
b�l és képekb�l, s minden szóbajöhet� területet megragadó elemzések�
b�l alakult ki Ernst Bloch legujabb könyve,* mely jórészt még a hitle-
rizmus gy�zelme el�tt készült. 

A könyv tárgya lényegében a polgárság szétesése. Ezt a tárgyat, 
valamennyi jelenségével együtt, történetileg és marxisztikusan világitja 
át, a X I X . század „szolid napjaitól" egész a nemzetiszocialista „má-
morig." A szerz� minden egyes vizsgálatát átható központi kérdése: 
„Szolgáltat�e a hanyatló polgárság az uj világ (vagyis az osztálynélküli 
társadalom) felépitéséhez elemeket s adott esetben melyek ezek az 
elemek?" 

Bloch félreérthetetlenül megmondja, hogy kérdése a legtöbb terü-
leten csak közvetve és dialektikusan állitható fel, mintegy „diabólikus 

* Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit. Verlag Oprecht und Helbling. Zürich. 



használatra." Mert közvetlenül, — érvel a szerz� — az az ámitás, ami-
vel a hanyatló polgárság látszólag önmagát szolgálja, nem neki, hanem 
a nagy t�ke javára szól. Mindezek átvilágitására s a parasztok, az alkal-
mazottak és az ifjuság szerepének és elcsábithatóságának kifejtésére 
E. B. a „nem�egyidejüség" rendkivül szerencsés és termékeny fogalmát 
választotta. Még nála is szokatlan finomsággal tesz különbséget a szub-
jektiv „nem�egyidejüség" (ahogy az pl. a német kispolgár esetében a 
mostani állapotokkal való elégedetlenségében megnyilvánul) és aközött 
az objektiv „nem�egyidejüség" között, amelyben a termelés olyannyira 
komplikált viszonyai és formái, valamint a régi művel�dési felülépitmé�
nyek tovább hatnak. Meggy�z�en igazolja, hogy e „nem�egyidejűsé-
gek" ellentmondása ma kizárólag a fasiszta reakció szolgálatában á l . 
A „nem�idejüség" e „szinte tökéletes alkalmazási lehet�ségé-
ben" különben a legaktuálisabb marxista problémát látja, ez a probléma 
azonban nem magának a marxizmusnak, hanem a marxista nyelvnek és 
taktikának a problémája a „nem�egyidejű" rétegekkel szemben. Eddig 
szerinte a marxista taktika az irracionális elemeket nagyon is elvontan 
visszautasitotta s a kispolgári körök antikapitalisztikus érzéseivel és 
határozatlan ellenzéki beállitottságával szemben téves avagy egyenesen 
követhetetlen meggy�z�dést alkalmazott S a lehetséges fegyvertársat i g y 
igazán az ellentáborba hajtotta. 

A könyv alapvet� kérdésével szorosan összefügg a könyv szándéka. 
Szerinte az irracionális elemeket nem szabad minden további nélkül mint 
ellenforradalmiakat kinevetni és ostobaságoknak tekinteni, hanem az 
irracionálisan telitett mez�nyöket és törésfelületeket esetr�l�esetre át 
kell vizsgálni s adott körülmények között reálisan birtokba venni. 
Ezek során azután megnevez pár olyan fogalmat, amit szinte ellenállás 
nélkül engedtek át a hitlerista széditésnek: mint pl. élet, lélek, öntudat-
lan, nemzet, egész, birodalom stb. „Ezek a fogalmak és más nem mecha-
nisztikus képz�dmények nem értékel�dhettek volna száz százalékosan 
regressziven, ha a progresszió ebben a vonatkozásban, joggal, nem csu-
pán a leálcázásra tör, hanem ugyanannyi joggal konkréte tullicitálja 
azokat és emlékezik e kategóriák régi beidegzettségére." Ez a probléma�
beállitás E. B. számára olyan fontos, hogy könyvének egyenesen ez az 
összetartó kapcsa. Ott áll a könyv elvi bevezetésében s jelent�s és át-
alakult formában felmerül Az utolsó viszásság: a félelem a káosztól 
cimű zárófejezetben, hol mesterien mutatja be, hogy micsoda, a hitleriz-
mus részér�l er�teljesen kihasznált és fokozott ellenállások s mennyi ba-
bonás félelem tartotta vissza a démonizált és proletarizált német kispol-
gárt a valódi haladás mellé való állástól. E. B. rajzában világosan 
érthet� a tényleges német helyzet egyedülálló kiforditása, minek követ-
keztében a pauperizáltak és kihasználtak egy anarchikus profitgazdál-
kodás és barbár er�szakállam alátámasztására vállalkoztak, jóllehet 
szinte szomszédos az ország, ahol — a történelemben el�ször — a terv-
szerűen vezetett gazdálkodás csupán eszköz, hogy a kihasználás alól 
felszabaditott ember kerüljön az el�térbe s az élet el�ször nyerje el tu�
lajdonképeni értelmét. E. B. felfogása még meggy�z�bb, amikor egyéb 
gátlások mellett a mechanisztikusan fogalmazott anyag és a nem dialek-
tikusan értett materialista tannal szembenálló �si, Vallásosan szinezett 
és mély meggondolásra emlékeztet s amikor arra a borzadályra figyel-
meztet, amit a racionalizálás által fenyegetett alkalmazott a száras rá-
ció és a vulgär�marxista nyelv lapos kalkulusaival szemben érez. Igy 
kerül szerinte a baloldali káosztól való páni félelem mellé az eszmenél-
küliség, a minden kultura végének a félelme. Ezek az ijedelmek a hitle-
rizmusnak épp o l y olcsó mint kitün� fegyvereket szolgáltattak. 



„Ideje — irja Bloch — a reakció kezéb�l ezeket a fegyvereket kiütni. 
Most az ideje a kapitalizmus elleni nem�egyidejű rétegek ellentámadá-
sait a helyes vezetés mellett mobilizálni." Mindezeket jóval az emléke-
zetes kongresszus el�tt irta, mely szinte teljesen ugyanezeket a követe-
léseket állitotta fel. 

Az olvasónak közben korántsem könnyű a dolga. Ha azonban elte-
kintünk egynémely keresett fordulattól, ugy Bloch stilusának nehézsége 
szinte mindenütt magának a tárgyalt kérdésnek a nehézsége. Bloch 
módszertanilag annak a nagy német filozófiának az örököse, amely min-
dig ellensége volt a könnyed megoldásoknak. 

A felfrissülés egy nemével szolgál, — persze itt is csak helyenként 
— a könyv második része, mely a nagypolgárságot tárgyalja. Itt köz-
vetlenebbül beszél s az örökségre vonatkozó kérdést is közvetlenebbül 
teszi föl. A legérdekesebb ebben a fejezetben az a hosszú, szempontokban 
gazdag vándorlás napjaink „üres terei"�n keresztül, amelyek a kés� pol-
gári kultura bomlása révén keletkeztek. I t t azután a szerz� számára 
már korántsem minden örökség, hanem jórészt hanyatlás s általános 
pusztulás. Ezek szemügyrevétele azonban fontos, mert a tarthatatlanná 
lett helyzetre utalnak. Elemzés alá kerülnek itt a modern zenészek és 
épitészek művei, a kor jelent�s költ�i, Kaffka, Proust, Cocteau, Julien 
Green s mindenekel�tt Joyce, a süllyed� világ e zseniálisán dadogó 
prófétája. Az uj bölcselet és lélektan intencióit szinte teljes egészében 
átvilágitja. Könyvének ez a része három szempontból fontos: 

El�ször: enciklopedikus áttekintést nyujt s átvezet az id� labirin�
tikus zavarán. Másodszor: leleplez. Heidegger, Spengler, Klages és Jung 
birálatai rámutatnak ezekben az uralkodó réteg érdekére, ugyanakkor 
azonban az id�b�l való menekülés heves hajlandóságára s a mély dep-
ressziókra. A Stravinskir�l irt sorok — a könyv legpompásabb tanulmá-
nya — az id� egész meghizhatatlanságát, maszk�karakterét tartalmazzák. 

A tulajdonképpeni cél azonban mindig a felesleg utáni kérdés; ama 
formák és tartalmak keresése, amelyek átmenetnek avagy már egyene-
sen örökségnek tekinthet�k. Ebben a vonatkozásban E. B. igen óvato-
san dolgozik. Kiderül ez az uj tárgyilagosságáról irott fejezetben, 
amelynek tiszta célszerűségi formáját szerinte csak egy uj társadalom 
lelkesitheti át. Egyenes örökséget lát többek közt a montázsban. Vizs-
gálódása itt különösen alapos. Kiterjed az els� játékos montázs jelen-
ségekt�l egész a Bert Brecht féle epikus, kisérleti szinpadig. 

Merész itéleteit és képzettársitásait nem lehet mindig elfogadni. 
A problémák határtalan teljessége azonban, amit ritka képességével 
megragad, állandóan a tulajdonképpeni kérdés körül forog. Azzal a tit-
kok és hieroglifák iránti érzékkel, ami E. Blochot mindig jellemezte, 
megy napjaink kaotikus romhalmazán keresztül, hogy a leleteket ren-
dezze s az utat a holnap felé könnyebbé tegye. (F. B.) 

AL F R E D DÖBLIN ÉS A ZSIDÓKÉRDÉS. A német nemzetiszocializmus 
uralomrakerülésének napja megosztotta a német irodalom haladó 

szárnyát is. Alfred Döblin a vesztett csata után nem: haladó mivoltára, ha-
nem a zsidóságára eszmélt. K é t ut állott el�tte: a rezignáció és a zsidó 
aktivitás utja. Döblin választott — s valami zsidó nacionalizmus romanti-
kájába vonult. Nem cionista lett, hanem „új territorialista". 

„A mai cionizmus — irja legujabb könyvében* — fél dolog, a nép-
nek csak egy részét gyüjti egybe". Döblin ezért, hogy ugy mondjuk, a 
diaszpora totális mozgósitását követeli. A föld kerekségén k. b. 16 mil�

* Alfred Döblin: Flucht und Sammlung des Judenvolks. (Querido Verlag 
Amsterdam.) 


