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JOACHIM M A A S S . 
Joachim Maass az elmúlt és a mai német világ között áll, — a multhoz 

egész írói nevelése köti, a mához a német helyzet felismerése és a nosztalgia egy 
belsőbb németség után. A század elején született, legtöbb könyve 1933-ig, a 
német sosrfordulóig jelent meg és ez az egyszerű dátum nála valóban és 
őszintén vízválasztó. Régi regényei a ma már emigrációban élő német iskola 
hatását mutatják, s nem is a legjobbat. Természetesen előtte is ott állnak az 
igazi példák : Thomas Mann mindenekelőtt, akinek hatása alól senki a mult-
ban és senki a jövőben nem térhet ki, — de a példák már egy megromlott 
atmoszférán keresztül érkeztek hozzá. A kortársírók magukra erősza-
kolták pártállásuk kellemetlen színeit, s erőszakos szembehelyezkedésük egy 
erőszakosan és ugyanakkor valahogyan mégis szükségszerűen előkészülő új 
Németországgal, óhatatlanul befolyásolta alkotásaik tartalmi értékét. Mintha 
egy abszurdumhoz ragaszkodtak volna, a népiséggel szemben a hamis huma-
nizmushoz, amelyben rengeteg volt már a passzivitás, az elernyedtség, a párt-
színezetű pátosz — s míg a humanizmus eszményét hirdették, nagyon messze 
távolodtak Thomas Mann európaiságától, előkelő, gerinces és mindig európai 
humanizmusától. 

Az atmoszféra rányomta bélyegét Joachim Maassra is. Első könyve, a 
«Bohéme ohne Mimi», egy meglehetősen savótlan Bohémélet-karrikatúra, a 
légkör erőszakosságával, legtöbbször sikertelen nagyvonalúsággal. Irói esz-
közei hibátlanok voltak már ekkor is, szinte hiánytalan a teljes írói fegyver-
zet, csak a téma lógott valahogyan a levegőben. Jó képet nyujtott a korabeli 
német fiatalságról, de ezt önkénytelenül adta, rácáfolva önmagára. A «Der 
Widersacher» fokozza első könyvének erőszakoltáságát: teljesen kiábrándult 
és ideáltalan világot mutat be, jelképek közé hullva, ahonnan nem tudja 
kiverekedni magát. Mindkét könyve mélyén a lelkiismeret jelentkezik, s ez 
teszi aztán könyveit annyira nehézkessé. A teljes elmerüléshez, a vakmerő 
grimaszhoz nincs mersze, időszerűtlennek érzi, messze van tőle az igazi vidám-
ság, a komoly rosszmájúság, amely akár Hermann Kesten, akár Erich Kästner 
hasonló nyugtalanságú és törekvésű regényeit olyan bájossá, formássá, doku-
mentum-értékűvé teszi. Joachim Maasst valami mindig megakasztja, nem 
találja meg a forma graciózus könnyedségét, a hang vidámságát, a kedély 
fölényét, — nyugtalan, lelkiismeretes, s túlságosan nagy apparátussal próbál 
megoldani kis dolgokat, silányabb minőségű témákat. De hogy mennyire nincs 
megelégedve a helyzettel, mennyire távol áll végeredményben mindentől, amit 
nyujtott, esszéista-nyugtalansága mutatja, egy elmélkedése a «Die Tat» 
lapjain a modern német szépirodalomról. Ami tehetetlenség a regényeiben, az 
nyugtalanságként, szorongásként csap ki az esszéből, — a régi Joachim Maass 
és az új között talán ez a nagy esszé az átmenet. 

Ez összekötő esszé nélkül hirtelen és megmagyarázhatatlan lenne har-
madik regénye, a «Die unwiederbringliche Zeit». Mint a szökőár sugarai csap-
nak ki innen már a német elbeszélés ősi hagyományai. A regény : nevelés-
regény, ébredés-regény, nosztalgia-regény — melyik irodalomban van több 
őse, több társa ennek a regény-fajtának, mint éppen a németben? A vissza-
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hozhatatlan idő : az ifjúság — s Joachim Maass most már az emlékezés felől 
nyúlt az ifjúság felé. A modern bohémek, a «Widersacher» is az ifjúság álmát és 
traumáját akarta megközelíteni, de közelről, józanul, a nagyító leleplező éber-
ségével. És az ifjúság is más volt, zaklatottabb, tisztátalanabb, s a kíváncsi, 
vizsgáló lélek is tétovább. Most a gyökerénél fogja meg a témát, fölébreszti a 
gyermekkor bozótosát és a gyerekkor meséje valóban mese lesz, csodálatos 
nyáréji álom, tündérekkel, koboldokkal, felzendült fénylő és zizegő bogarak-
kal. A német lélekben mélyen és kiolthatatlanul ott van ez a nosztalgiás, 
emlékező, elmosott nyáréji álom — Joachim Maass ezt a valóságot fedezte 
föl, fajtája karakterének egyik lényeges jegyét. Egy család és egy kisfiú tör-
ténetét mondja el, végig félhangokon, egy különös világban lebegve. Nem a 
történetet dolgozza föl, a masszát — csak éppen jelez, egy-egy párbeszéd-
töredéket hangszerel meg, s a regény állandó hangja a fölriasztott emlékeké. 
Szinte csodálatos, elúnhatatlan, a színeknek, a rejtett mozdulatoknak, a vará-
zsos hangoknak, a lírának, az illatoknak ez az áradása, amely nem takar el 
mégsem mindent, amely tiszta és éles arcéleket mutat meg, kerek sorsokat, 
kinyíló jellemeket. Mint egy különös áriában : a fioriturák zengenek, csapon-
ganak, a magashangok tűzijátékában kivirágzik a dallam, kivirágzik a mély, 
salaktalan motívum, amelyre minden díszítés lerakódik. Varázsos könyv és 
különös folytatása egy pályának : a hős — milyen szegény, kis hős Borbe ! 
— slemilségén kívül semmi sem köti elődjeihez, se stílus, se hang, se indulat. 

A közhangulat ihlette meg az írót? A politika szólt bele és a szükség az 
alkotó műhelyébe? Soha sikeresebb és szebb példája nem volt a sorsfordulat 
elé állított világ ihlető szerepének, mint a Joachim Maass munkásságában. 
Aki «megtérést» lát fordulásában, okvetlenül csak tévedhet. Joachim Maass 
nem a parancsolt eszmények felé fordult, hanem önmaga lényege felé, föl-
fedezett magában valamit, amit addig elnyomott a kor-atmoszféra. Kortárs 
volt, engedelmesen átvett egy stílust, amihez semmi köze — az 1933-ban 
valóban magárahagyott német irodalomban aztán megcsinálta ú t j á t : ön-
magából önmaga felé. A «Die unwiederbringliche Zeit» nem áll egymagában, 
Joachim Maass új könyvei már teljesen ennek a hangján szólalnak meg, 
kisebb-nagyobb eltéréssel. «Auf den Vogelstrassen Europas»: útleírás, egy 
kezdő repülő kalandjai és repülő gépmadara alatt a képeskönyvként kitáruló 
Európa látványa. Joachim Maass csúfondárosan elmélyülő kedélye, amit 
talán nem is lehet igazi belső vidámságnak nevezni, felszabadul ebben a szemé-
lyes hangú útikönyvben. Ami a nyugati útikönyvekben az intellektus kutató-
kedve, helyzet-tisztázása, mint Larbaud párizsi hangulataiban, Máraiban 
vagy Cs. Szabóban — az Joachim Maassban a kedély szikravetése, csúfolódás 
a szituáció fölött, áhítat a teremtett világ csodái előtt. Mennyire német ebben 
is, mennyire őszinte ebben is ! Egy apró könyve is élesen belevilágít egyéni-
ségébe : a «Stürmischer Morgen» afféle regényes életrajz-skicc, egy nagy német 
színész torz, gyötrelmes ifjúságának vázlata. Joachim Maass elkanyarodik az 
életrajztól, a modell ifjúságának szenvedései és próbái a legmélyebb lírát 
fakasszák belőle, — s amikor egy idegen életbe ereszti bele fúróját, meglepetés-
szerűen eltakart, lüktető mély rétegeket talál önmagában. S így a «Stürmischer 
Morgen» írói sikere szinte tükörképévé lesz Joachim Maass pályája második 
szakaszának is. Thurzó Gábor. 
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