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AIfred Kerr (eredetileg Kempner), a
század első felének német sztárkritikusa
sziléziai zsidó borkereskedő-család fia
volt, 1867. december 25-én született
Breslauban (Boroszló, Wroclaw). A
gimnáziumot szülővárosában végezte, majd
Berlinben folytatta tanulmányait, melyeket
Godwi. A német romantika egy fejezete című
disszertációjával zárt le 1898-ban. Eb-ben az
évben halt meg Theodor Fontane. Részint az
ő, részint Otto Brahm befolyásának volt
köszönhető, hogy Kerr - aki húsz-éves korától
1933-ig Berlinben élt - színi-, sőt kultúr-, mi
több, társadalomkritikus lett. Polgári nevét
1911-ben változtatta Kerr-re.

A színikritikákon kívül számos könyvet pub-
likált. 1903-ban jelent meg Sudermenn úr, a
k...kö...költő című műve - leszámolás a né-
metkedő, giccsé züllött, formátlan álrealiz-
mussal. 1905-ben követte a Davidsbündler
(utalás Schumann - írásaiban és bizonyos
zeneműveiben is felbukkanó - fiktív Dávid-
szövetségére), melyben programatikusan
mutatkozott meg Kerr kritikusi temperamen-
tuma. 1917-ben indult összegyűjtött művei-nek
kiadása színikritikáinak öt kötetével (Die Welt
im Drama - ennek éléről, első kötetéből való
az alábbi két szöveg); ezt egészíti ki tárcáinak
és kultúrpolitikai írásainak két kötete 1920-ban
(Die Welt im Licht). Verseket is írt, Walther
von der Vogelweide, Brentano és Heine
hagyományát követve, illetve Tucholsky és
Mehring irályához csatlakozva; fontosabb kö-
tetei: A hárfa (1918), Capricciók (1923), Me-
lódiák (1938).

Életműve Kerrt nemcsak költői kritikusnak,
hanem az élet költőjének is mutatja. A szenti-
mentalizmusnak és a cinizmusnak, az igaz-
ságnak és a szépségnek, az erkölcsnek és a
hiúságnak, a szeretetnek és az iróniának az a
keveréke, sőt egymást áthatása, ami művei-
ben tapasztalható, annak a hagyatéknak az
életalapjában is megjelenik, amelyet 1948 után
fedeztek fel öt bőröndben, Londontól nem
messze, egy pajtában. Tartalmukkal Kerr
tanulságos életrajzi emléket hagyott az utó-
korra. Az életöröm szenvedélyes matematiku-
sa volt, amellett megszállott gyűjtő, létezésé-
nek kelléktárosa. Amit kényszerű nomád
életéből fontosnak tartott, megannyi tárgyi bi-
zonyíték sajátos életstílusára. Gyűjteményé-
ben egyaránt megtalálható volt sok évtizede
lejárt vadászengedély, névváltoztatási doku-
mentum, fiának első hajtincse, a Zsoltárok
könyvének miniatűr kiadása, kislányának

kifestőkönyvei, három ökörszemablak apósá-
nak és anyósának hollandiai vidéki házából,
anyjának ételreceptje Breslauból, színház- és
mozijegyek s fénykép fénykép hátán. Mindezt
és még sok mindent magával hurcolt az emig-
ráns, s nyilván tudta, hogy az utazások terhei
ellenére miért nem akart mégsem megválni
tőlük.

Széles körű írói tevékenysége ellenére Kerr
centrális életmunkája a színikritika volt. Fon-
tanéhoz hasonlóan Paul Schlenterrel és Otto
Brahmmal együtt harcolt Ibsen németországi
meghonosításáért, és ugyancsak Fontane
mellett az elsők között ismerte fel Gerhart
Hauptmann jelentőségét, és küzdött annak el-
ismertetéséért. Kerr harcos kritikus volt, s
harca kritikustársaira is kiterjedt, egyebek kö-
zött Herbert Jheringre és Julius Babra. A kri-
tikusok pápájának tekintette magát.

Kerr világutazó volt, a fentebbi szóhaszná-
lattal: nomád. Megjárta Korzikát, Amerikát,
Angliát, Spanyolországot, Itáliát és Algírt, mi-
közben - leveleinek és levelezőlapjainak tanú-
sága szerint - mindenütt krónikus honvágy
gyötörte Berlin után. Utazásairól megjelent
könyvei is ezt bizonyítják: New York és London
(1923), 0, Spanyolország! (1924), Jenki-
ország (1925), Die Allgier trieb nach Algier
[lefordíthatatlan szójáték] (1929), Sziget, me-
lyet Korzikának hívnak (1933).

A leghosszabb utat, a száműzetést, az
emigrációt azonban a nemzetiszocialisták
kényszerítették rá 1933-ban. Tizenöt évig tar-
tott. Kerr Prágán és Zürichen keresztül először
Párizsba ment. 1933. május 10-én a berlini
Opera előtt az ő könyveit is elégették. Augusz-
tusban Goebbels az elmenekültet államellen-
ségnek nyilvánította, majd megfosztották né-
met állampolgárságától. A Berlinben hátraha-
gyott család az utolsó pillanatban tudott csak
külföldre menekülni.

Kerr már az emigráció első évében a Hitler-
rel szembeni ellenállás szolgálatába állította
írói tevékenységét. Sem Prágában, sem Pá-
rizsban nem volt olyan színikritikája, amely ne
foglalkozott volna azzal a kérdéssel, hogy mit
lehet és kell tenni Hitler ellen. Első emigráció-
beli könyve ezzel a címmel jelent meg
Brüsszelben: A háziszolga diktatúrája (1934).
Ezt követte egy év múlva a Walther Rathenau
amszterdami kiadása, mely nem életrajza a
zsidó nagyiparosnak, demokrata politikus-nak
és írónak, akit jobboldali radikálisok 1922.
június 24-én meggyilkoltak, hanem Egy barát
emlékezései, tanúvallomás egy em-

ber mellett, magán-történetírás egy ember-ről,
akit, miután a weimari köztársaságban
fizikailag meggyilkoltak, most, a Harmadik Bi-
rodalomban szellemileg is meg akartak sem-
misíteni.

1936-tól adta ki Brecht, Feuchtwanger és
Bredel Moszkvában a Das Wort című
havilapot, a száműzött német irodalom köz-
ponti orgánumát, melynek Kerr is küldött írá-
sokat - Kerr, aki később a londoni német
emigrációs PEN Klub elnöke lett.

Közelgett a háború. Kerr Párizsból Londonba
költözött, ahol „Hitler elleni keresztes had-
járatra" hívott fel. Agitált a Pariser Tageszei-
tungban, a Neue Weltbühnében (ezt még Ja-
cobsohn alapította Berlinben, majd Tucholsky
és Ossietzky folytatták, s most Párizsban jelent
meg), a Pariser Tageblattban, a Gegen-
Angriffben és a Deutscher Freiheitssender auf
Welle 29,8 rádióban. A háború kitörése után
röpiratokat fogalmazott, melyeket a meg-szállt
területeken dobtak le, s a BBC német
adásának egyik legszorgalmasabb munka-
társa volt.

Angliai tartózkodásának éveiben Kerr Ang-
liába jöttem címmel négyszáztíz oldalas kéz-
iratot alkotott és készített elő kiadásra, amely
azonban sohasem valósult meg. Ezzel a mun-
kával, melyet alkotója köszönetül szánt annak
az országnak, amely menedéket és új állam-
polgárságot adott az emigránsnak, a kor kritikai
tükre jött létre. Utolsó műve ugyancsak máig
kiadatlan: A költő és tengeri malacok című
regény.

Kerr az emigrációban is német patrióta ma-
radt, de egy másik Németország patriótája.
Nem ismert sem gyávaságot, sem kényelmet,
sem hamis tapintatot, sem rezignációt. Mindig
kritikus (az ő felfogásában: művész) maradt.
Sok ellensége volt, de még több barátja. Az
utóbbiakhoz művészek és politikusok, szí-
nészek és tudósok, muzsikusok és írók tartoz-
tak: például Sztanyiszlavszkij, Stresemann, Hitler,
Albert Einstein, Toller és Piscator, Musil, Pal-
lenberg és James Joyce.

A háború után a Foreign Office felkérte, hogy
menjen előadó-körútra Németország angol
megszállási övezetébe, és tudósítson a német
színházról. Alfred Kerr 1948. szeptember 15-én
érkezett repülőgépen Londonból Hamburgba.
Itt, német földön érte szélütés. Nem várta meg
a fizikai és szellemi leépülést, 1948. október
12-én önként ment a halál elé-be. Hamburgban
van eltemetve, ahol Német-ország kaput nyit a
világra.


