
„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.) 



lió zsidó él. Palesztina kicsi. Gazdaságilag viszont kiterjeszthet�, ezenki-
vül vannak szomszédai. Meglehet�sen imperialisztikusan csillogó fogal-
mazás, viszont Döblin sokkal ártatlanabbul gondolja, mint amin�nek 
Tűnik; mert Döblin háborúellenes. Minden zsidó számára földet köve-
tel s reméli, hogy valaha és valahol a belátással biró államok békés 
gyarmatositó összeműködése rendelkezésre bocsátja ezt a földet. Ez a 
kollektiv nagy gyarmatositás azonban szines szappanbuborék, amely 
szertefoszlik mihelyt a világ kemény tényeivel érintkezésbe kerül. Fan-
tasztikus az az elképzelés is, hogy az egész diaszpora tekintetbe jöhet; 
hisz' nem képzelhet� el, hogy a föld kerekségén szétszórt zsidóság több-
sége követi majd a gyülekezés jelét. Döblin azonban más véleményen 
van. Apodiktikusan állapitja meg: „ma ez a helyzet, a zsidók mindenütt 
az eltünés vagy a saját földjük keresése között választhatnak." Ezt a 
megállapitást elméletileg nem lehet megcáfolni, csupán a civilizált álla-
mok tényleges fejl�désével. Mivel azonban Döblin a zsidókérdés tisztá-
zásának tárgyalásában a kérdés megoldásának szocialisztikus formáját 
mégcsak nem is érinti, ugy legalább árra mutassunk rá, hogy a több, 
mint két és félmillió zsidó orosz állampolgár egyáltalán nem az idézett 
alternativa el�tt áll. 

A német nemzetiszocialista fajdemagógia áldozatainak nehéz a zsi-
dókérdést azzal a nyugalommal tekinteni, amely a kérdés tisztázásához 
szükséges. Döblin sem találta még meg ezt a nyugalmát. A paradoxiára, 
az ellentétek kiélezésére s a szembeszök� tulzásokra való hajlama az 
emigráció nyugtalan atmoszférájában a legkevésbé sem csökkent. Meg-
lepetéssel tapasztalhatja az olvasó, hogy Döblin gondolkodása helyen-
ként milyen bizarr. Igen jellemz� pl. az a vád, amit legujabb könyvé-
ben emel. Kiket vádol? Németország kényurait talán, akik a végtelen 
zsidó kisebbséget terrorizálják és emberi méltóságában lealacsonyitják? 
V a g y azokat, akik ezeknek a védteleneknek a kiirtását hideg tervszerü-
séggel űzik? Nem. S�t. A könyv végéhez csatolt Elveszett fiu c. novel-
lában a lengyel rabbi egy menekült zsidónak a következ�ket mondja: 
„Tálán ez a fájdalom jobb, mint ahogy pillanatnyilag feltételezték. Ha 
odaát szemet hunytak volna, ugy egy hazugsággal haltak volna meg a 
zsidók." K i k ellen irányul tehát Döblin haragja? Döblin a „civilizált 
Európát" vádolja be, amelyt�l a zsidók az emberi jogokat kapták. Az 
egykori polgárság az, amely a legszégyenteljesebb árulást követte el, — 
szerinte — a zsidókon; az a polgárság, amely tüzes ifjusága napjaiban 
tuláradó hevülettel mindazok egyenl�ségét proklamálta, akik emberi ar-
cot hordanak s amely minden ember egyenjoguságának hitében tekintet 
nélkül azok vallására és fajára, a zsidókat fojtott, kényszerű zártságuk-
ból kivezette és számukra a civilizált élethez vezet� utat megmutatta. 
Az emancipáció művét tiszta kezek hajtották végre. Mostanára azonban 
a polgárság megöregedett, különösen Németországban, ahol sohasem 
Volt oly' tüzes, mint Franciaországban. A tiszta kezek, amelyek egykor a 
polgári forradalom zászlaját emelték, amire az emberi jogok jelszavait 
irták, bemocskolódtak; egy ujabb, az egész társadalmát átalakitó osz-
tály felvonulásától való félelmükben az elaggott polgárság a hitlerizmus 
karjaiba menekült. A német zsidók szerencsétlen sorsáért tehát �k vi-
selik a f�felel�séget. Döblin azonban nem ezeket, hanem az európai ko�
rai kapitalizmus merész, progressziv szakaszát vádolja be. Szó�
szerint irja a következ�ket: „Európa a zsidósággal a leggyalázatosabb 
játékot űzte... A zsidókat azzal a megtévesztéssel, hogy emancipálják 
és felveszik �ket az európai államokba, régi nemzetiségükben becsapták. 
A zsidók országnélküliségük sulyos helyzetében szakitani kényszerültek 
régi közösségükkel s miután mindazt feladták, ami az embert emberré 



teszi, két�három generáció után megvontak t�lük mindent... Itt állnak 
becsapottan... kiüritve, elvérezve és a hóhér örvend: beleestek a csapdá-
jába". 

Az emancipációval szemben Döblin szerint csak egy a védekezés: 
az orthodoxia. „A galuthban ez az egyetlen megbizható zsidó magatar-
tás." Egyik utazása alkalmával megismerte Döblin Lengyelországot: 
„Amióta — irja — valóságos zsidókkal és valóságos jámbor zsidókkal 
találkoztam, szoros közösséget érzek velük, amely messze meghaladja az 
egyszerű rokonszenvet s ma már tudom, hogyha tartoznom kell valamely 
néphez, ugy hozzájuk tartozom..." 

Vajjon ez a lengyel zsidók mellé való állás egyértelmű a zsidó or-
todoxia felé való bens� fordulásai? Ennek a feltevésnek már Döblin 
iróságának er�s világi jellege is ellentmond. Amid�n Döblin az ortho�
doxiát igenli (persze nem minden korlátozás nélkül) ugy a politikus 
beszél bel�le. Mint ilyen tesz vallomást az orthodoxia mellett, amelyben 
a zsidó szellem idegenben való meg�rzésének szilárd formáját látja, a�
mely szerinte vallásos megujhodásra és zsidó épit� munkára hivatott. 

Döblin Németországban a leghaladottabb polgári értelmiségiek kö-
zé tartozott. Voltak olyanok is, akik marxistának tartották. Ez azonban 
nem felel meg a valóságnak, mert művei hátterét metafizikai és vallásos 
eszmék sz�tték be. S�t egyes irásaiban a leghatározottabb a misztikus 
hajlandóság. Akadnak ugyan — kés�bbi fejl�désében — olyan könyvei, 
amelyek er�sen materialisztikus izűek. Világképe tehát meglehet�sen 
tarka és ellenmondásokkal telitett. Mindenesetre feljogositotta olvasó-
ját arra a várakozásra, hogy eklektidizmusát a következetes fejl�dés fo-
lyamán a meglév� materialisztikus elemek legy�zik. Ez azonban nem 
következett be. Döblin zsidó nacionalista lett. S ezzel hátatforditott azok-
nak, akik egy uj, szabad Németországot kivánnak. Viszont Döblin ed-
digi összteljesitménye feljogosit a feltevésre, hogy nem szakad ki vég-
leg azoknak a szellemiségeknek az arcvonalából, akiknek a nemzetiszo-
cializmus elleni harca Döblin összműveinek eszméivel rokon. (V. T.) 

D I S P U T A 
A „SZELLEM ÉS TERVGAZDASÁG" RÖGESZMÉI 

Világszerte aggodalom ül a lelkeken... Az általános nagy aggoda-
lomban mindenki kiválasztja a maga kisebb�nagyobb féltenivalóját s 
egy kissé büszkélkedik is vele, hogy mire van gondja. Molter Károly 
például a Szellem és tervgazdaság c�mű tanulmányában az iró és az iro-
dalom politikai szorongatottsága miatt aggódik, ami többszörös irodalmi 
hivatottságánál fogva nemcsak joga, de kötelessége is. Semmi okunk 
kétségbe vonni, hogy az irói szabadság fölött virrasztó gondja �szinte, 
még akkor sem, ha szorongása néha kisérteteket láttat vele és a jobb�
meg a baloldalt, a pénzt�ke és a negyedik rend parancsuralmát, a 
könyvéget� meg az irástudatlanságnak végetvet� államot úgy zavarja 
Össze, hogy maga sem tudja hányadán áll velük. A kisértetlátás pedig 
lealacsonyitja az embert... Igy lesz a szeret� féltésb�l kishitű félelem, a 
nemes aggodalomból kicsinyes aggályoskodás. A jobb� és baloldal ösz�
szevazarása emellett nagy dialektikai könnyebbség, erényes ámitás és 
jótékony öncsalás is. M. K. úgy látja, hogy a szellemi szabadságra a 
veszedelem egyaránt zúdul a Rajna és a Dnyeszter fel�l. A szellemfélt� 
neuraszténia „a szellem kényszerzubbonyáról", és „irókataszterr�l", az 


