
kopik végzetesen, s ezt már aligha 
menthetik egykori értékei. (Robo-
tos Imre) 

A TOTÁLIS REGÉNY. Lesznek, 
akik még emlékeznek arra, 

hogy milyen megragadó hatás árad 
Fallada Mi lesz veled emberke 
(Kleiner Mann was nun) cimű 
könyvéből. A kényesebb igényűek a 
Szántóvetők, bombavetők (Bauern, 
Bomben und Bonzen) cimű könyvet 
fogjak emlegetni. Megint mások 
Aki egyszer rabkoszton élt (Wer 
einmal aus den Blechnapf ass) tar
tották Fallada legjobb müvének. 
Ezek a könyvek mind a weimari 
Németország eseményei voltak. Az 
akkor szokásos irodalmi törvényszé
kek meg is hivták a fiatal irót 
könyve „tárgyalásaira", ahol mód
jában állt volna a kifogásokat, el
lenvetéseket, jövőbeli utbaigazitáso
kat, illetve inditványokat elfogadni 
vagy visszautasitani. Kedves és köz-
vetlen módja volt ez az iró és olva-
só közötti kapcsolatnak, minden kö
telezettség nélkül az iróra. Ezrek és 
ezrek jelentek meg egy-egy ilyen 
gyülekezeten. Magukkal hozták a 
megrajongott könyv hőseit. Mind
annyian kedvenc iróikhoz akartak 
közelebb férni s annak álmait, me
séit a magukban megnőtt, kifino
modott utánrezgésekkel az élő szó 
erejében visszacsengetni. Fallada 
sokszor megigérte, hogy ezekre az ő 
tiszteletére rendezett demonstrá
ciókra eljön. Meghallgat mindenkit. 
Engedi a közhangulatot, — a meséi
ből kilépett s továbbjárő, ragyogó 
szemű embereket, olvasókat, — ki
csit szerepelni. Tűrni, hogy azok lé-
lekzet visszafojtva magyarázzanak. 
Vagy csendesen elmélázhassanak az 
ő Lömchenén vagy Pinnebergjén. De 
Fallada egyszer sem váltotta be igé
retét. 

Lehetne ezt irói szeméremnek, a 
nyilvánosságtól való félelemnek 
vagy az arisztokratikus, üvegto
ronyba huzódott lélek önkéntelen ir
tózásának tekinteni, aki dus és 
mindig a valóságot suroló, kimerit
hetetlen mesemondó kedvében ugy is 
magyarázhatta, hogy mondanivalóit 

a betűvetéssel befejezettnek tekin
tette, amihez további hozzáfűzniva
lója nincs. De abban az időben, a 
magasba szökött szabadelvüség for
ró napjaiban, amikor az emberek a 
vilmosi idők csodálatos letűnését 
egyre megujuló örömmel ünnepel
ték, mikor minden alkalmat megra
gadtak, hogy egymásnak kezet 
nyujtva, saját maradiságukból lép
hessenek ki, a hosszú császári 
idők szokványai után, szomjasan 
lesték Falladát, akit a maguk hala
dó szellemiségéből valónak vélték. 
Hiszen Fallda az elnyomorodottak, 
a nagy lélektipró malomkövek alá 
kerültek nevében beszélt. 

Mesemondásának tónusában, alakjainak egymáshoz sodródásában, 
kinlódásában, apró felfelé lépésében, 
a szabadság és napfény felé való 
menetelésében olyan makacs és kér
lelhetetlen birálat villódzott a né
met társadalom tarthatatlan beren
dezkedésével szemben, hogy irodal
mi sikon ugy tetszett, Fallada az a 
fiatal német iró, aki az előfutára a 
bekövetkező általános felszabadu
lásnak. Módszereiben hőseit apró, 
változatos, kiszámithatatlan és 
meglepő lépésekkel egyre közelebb 
engedte a világossághoz, a naphoz, 
a felszabaduláshoz. A középosztály
ból vagy az alatta mélyen a föld alá. 
szoritott „bűnözőkből" kikerült fi
gurái ugy mozogtak, hogy ezekre 
az elesettekre, — akik mindvégig 
mindennemű elesettel szivbéli rokon
ságot tartottak, — ugy nézett a 
közrendbéli olvasó, mint saját vére 
választottjára. Fallada az utolsó 
pillanatig engedte őket csuszkálni-
mászkálni, engedte őket olyan pil
lanatnyi érzésekben dusan és vidá
man felburjánzani, mintha tényleg 
övék lenne a világ s már egy haj
szál sem választaná el őket a szi
lárd emberréalakulás nagy ujjászü
lető misztériumától. De amikor ed
dig ért: rájukcsapott. A társada
lom acélcsontvázait, a rend és nyu
galom nevében kivonuló nehéz in-
tézményesitett járműveit játszi 
könnyedséggel rájuk eresztette s 
azok pillanatok alatt kérlelhetetle
nül legázolták a legázolandókat. 



Ez a Fallada müveinek véréből 
kifakadó tanulság, oly néma s ki 
nem mondott, de tisztán érzékelte
tett remeke volt Fallada művészeté
nek, ami könyveinek sikerét százez
res szériákban hordta szét a világ 
minden tájára. A nácizmus bekö
szöntése után Fallada nem tartotta 
szükségesnek elmenekülni. Irt egy
két nehezen érthető, tapogatózó re
gényt, dadogva és bizonytalankodva, 
hogy mit szabad és mit nem szabad 
kimondania. 

Most ugylátszik uj erővel, uj tá
jékozódással a régi fegyverek ki-
smirglizett birtokában megint nagy 
regénnyel kisérletezik. Farkas a 
farkasok között (Wolf unter Wöl-
fen) (Pantheon) a regény cime, 3 
két vaskos kötet. 

Tartalma a weimari Németország 
inflációs korszakát öleli fel. Megte
vesztően régi falladai modorában 
árva szó sincs politikáról. Se pár
tokról, se fajiról. A semleges, óva
tosan tárgyilagos külszin mögött, — 
amely a járatlan olvasó legnagyobb 
veszedelme, — mégis ott nyugsza
nak és pihennek a csapdák, amit a 
mindig kitűnően vértezett iró, régi 
bőséges hiteléből állit, régi és uj ol
vasói elé. A mű a maga egészében, 
az első oldaltól az utolsóig, lélekzet-
fojtóan érdekes, mesebő és a szük
séges adagolásban romantikus. Tör
ténetei valószerűen, alakjai életből 
faragottan surolják a jó megfigyelő 
és az alkotni tudó művész mindent 
beleadniképes készségeit. Az össz
hatása ugyanolyan félelmetes, mint 
korábbi nagy epikájának. Az embe
ri történéshez szükséges bábjainak 
emberi tehetetlensége, végzetszerű-
sége, kicsinysége és vértezetlensége 
a társadalom nagy gépezetében ép' 
oly veszedelmesen lirai és szivszag
gató, mint régebbi munkáiban. Min
denütt a kicsiny, a kisemmizett, 
mozogni alig tudó, bűvöletétől gör
be, ütődött lelkiségek keresnek ma
guknak valami piciny rést a meg
semmisüléstől való irtózatos félel
mükben. Csak, mig előbbi munkái
ban a társadalom végzetes kitaszi-
tottjairól, a gépezetből akaratán és 
tehetségén kivül álló okokból kihul

ló egyedekről van szó, akiknek még. 
mindig meg lehet a reménye, hogy 
a társadalom szerkezetének válto
zásával az ezrek ós százezrek ujból 
visszakerülhetnek egyenrangu küz
dő- és dolgozóként, sőt rátermettsé
gükkel vezetőivé is válhatnak a 
nagy gépezetnek, addig a „Farkas 
a farkasok között" cimű műben 
(azok számára, akik nemcsak ol
vasmányt keresnek benne) olyan 
eredményre jutnak, hogy az egyéni 
gyengeség, mint pusztulásra érett 
társadalmi termék, csak arra jogo
sult, hogy elvegye méltó bünteté
sét. Akik tehát akár akaratukkai, 
akár azon kivül vagy akármilyen, 
regényes mellékkörülmény folytán 
vészbe és bajba jutottak és ott a 
döntő pillanatban megtántorodtak, 
vagy mint a legyek elhullottak, 
Fallada legujabb felfogása szerint 
már nem a társadalom őrlő malmá
nak, hibás berendezkedésének az 
áldozatai, hanem saját jellemüknek, 
saját fogyatékosságuknak, bár szo
morú, de mégis csak megérdemelt 
megbüntetettjei. Sőt egy lépéssel 
tovább megy, amikor megállapitja, 
hogy az erő hiányzott belőlük; a po
zitiv életlátás. Ezért cselekedtek hi
básan ós azért kellett őket a többi 
erőtlen, hitnélküli nyomorulthoz 
visszaejteni. Ime vaspatákkal lép 
előre az iró uj tudatváltozása. A 
társadalom helyett behelyettesiti az 
akaratot, a kritika helyett az erő 
filozófiáját. A mű negativ előjeleit 
pozitiv előjelekké változtatva Falla
da röviden a következő filozófiát 
sűriti és szórja önmagából: „Ha 
hőseimben meg lett volna az az erő, 
ami totális, mindent legyőz és min
den akadályon átgázol, regényem 
megirására sor sem került volna. 
Igy kénytelen vagyok ezen gyenge, 
esetlen s egy jobb jövő kialakulásá
ban használhatatlan elemeket visz-
szadobni oda, ahova valók, a meg
semmisitésbe és a megsemmisülés
be". Vagy: „Csak az erő s az erő 
kisugárzásának megszállottai az 
igazi emberek. Milyen másként ala
kult volna az emberiség sorsa, ha 
ez a központi erő minden nemzet
ben megtestesül egy emberen ke-



resztül, megnemesitve és megacé
lozva a népesség nagy tömegeit..." 
Ez Hans Fallada uj arca. (Pap 
Gábor) 

DALLOS SÁNDOR: AZ EMBER 
NYOMÁBAN. (Dante kia-

dás). Dallos Sándor lebilincselő ön
életrajzában a világ nem vizszintes 
távolságaiban, hanem függőleges 
mélységeiben tárul fel. Az ember 
nyomában elindult vándor leszáll az 
emberi szenvedélyek és szenvedések 
medrébe és fenékig üriti ki a kalan
dosan keserű élmények poharát. 
Ahogy mások vonatra, hajóra ül
nek és látcsővel fényképezőgéppel 
vágnak neki távoli földrészeknek s 
óriásgőzösöken érkeznek meg Cey
lonba, Sziámba, vagy teveháton 
himbálódznak végig a Szahara és 
Tibet homoksivatagjain és kőrenge-
tegein: ugy jött fel Pestre, vagy ta
lán még inkább — ugy szállt alá 
Budapest társadalmi rétegeinek leg
alsóbb, legsötétebb tárnáiba az ön
életrajz cselekvő hőse. Dallos Sán
dor, a mohó és csillapithatatlanul 
szomjas világjáró a világ haránt-
metszete helyett inkább a kereszt
metszetét választotta, nem szélté-
ben-hosszában kutatja végig a föl
det, hanem vertikálisan ereszkedik 
le a társadalom rétegein keresztül, 
amig csak el nem jut az emberi 
nyomor és megaláztatás mélypont
jaihoz. S ha mások csak képzelet
ben szövik regényeik történését: 
Dallos Sándor elejétől végig megél
te ezt a cselekményt. Véres verej
téke tapad fejezeteinek minden 
mozzanatához. De nem a szorgos
kodó hangyatermészetek véres ve
rejtéke, sokkal inkább a rémületé, 
a megrendült, döbbenetes rácsodálkozásé. Szőszerintibb értelemben 
még a nagy francia realisták sem 
jártak a személyes érzéstapasztala
tok és érzetbenvomások végére. 
Nincs is nyoma ebben a könyvben 
a szokványos visszapillantásoknak, 
amelyek rendszerint elszigeteltek, 
töredékesek s amelyeknek hézagait 
a szerző utólagosan áthidaló képzelet
ereje tölti ki. Bár „világosan" meg
állapitható a pont, ahol Dallos Sán

dor feljegyzett emlékeihez nyul, 
vagyis ahol puszta visszaemlékezé
sek után már biztos jegyzetekből 
kezdhet meriteni, ez a különbség, 
legfeljebb az ábrázolás módját teszi 
tárgyiasabbá, ezáltal csupán oly 
részletmegfigyelések vétetnek fi
gyelembe, amelyekről egyébként bi
zonyára megfeledkezett volna s 
amelyek éppen csak az elraktáro
zott ötlet patinájával ugranak elő. 
Ez mégsem lényeges, mert nem 
bontja meg a könyv egységes alap
hangulatát, nem szakitja meg az 
átéltségnek mindvégig összefüggő 
fonalát. Ember baktat, vágtat és 
vánszorog az ember nyomában. S 
ez a másik ember is csak — önön-
maga. 

A szerző lényegesen különbözik 
mindazoktól az önéletrajzi adatai
kat feldolgozó iróktól, akik minden 
hájjal megkent irodalmár létükre 
teszik meg ezt az állitólag sajátma
gukhoz vezető utat és ennek az ut
nak minden kanyarulatánál soha ki 
nem hagyó benső fenntartással csu
pán a szines, jó téma után szimatol
nak. Ezek légmentesen elzárt bu-
váröltönyben, kiadósan megtöltött 
ózontartállyal szállnak alá a társa
dalmi nyomor és szenny fenekére s 
ugyanolyan érintetlenül tiszta kézzel 
kerülnek felszinre, mint ahogy alá
merültek. Ismét felszinrekerülvén, 
némi undorral bár, de a gazdag lelet 
jutalmazó tudatában dobják félre a 
még mocskos gummikeztyüt... Dallos 
Sándor nem ilyenformán marad 
tiszta. Őbenne nincs meg az önma
gukkal, fizikai és szellemi erejükkel 
gazdaságosan takarékoskodók óva
tos önmegtartóztatása. Dallos Sán
dor odadobta magát az élet vadvi
zeinek és csakis azért maradt tisz
ta, mert belül is az és a szennylé 
lecsurgott róla. 

* 
Könyvének első harmadában Rou

sseau önkinzóan töredelmes, sze
mérmen tuli vallomásait juttatja 
eszünkbe az önmagát megvádoló, 
ostorozó szerző. 
Francia irók különben is valaho

gyan másként rántják le botlásaik
ról, büneikről a leplet, mint például 


