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I. 

Álta lánosabb szempontokat véve alapul azt találjuk, hogy 
az irodalom történeti fej lődésének fo lyamán egymás után kö-
vetkező irányok okozati összefüggésben v a n n a k egymással . 
Az egyes iskolák elveiknek teljes kifejlesztése és megvalósí tása 
után, az egyetemes szellemiség szempont jából tekintve, rendesen 
nagy hiányokat és egyoldalú túlzásokat mutatnak. Az olvasók 
nagy része ezen egyoldalúságtól kimerítve, u j a b b követelmé-
nyekkel eltelve várakozik szokatlan, újszerű, s az emberiség 
még lappangó problémáit felszínre hozó műalkotások után. Bár 
nincs semmi új a nap alatt, mégis a fellépő „modern" írók új 
szempontok, elvek, s tökéletesebb művészi követelmények 
hangozta tásáva l lendítik tovább az irodalom már-már elkátyu-
sodó szekerét. Az irodalmi iskolákba tömörült, közös művészi 
szempontokat valló írók, irányzatuk egyoldalúságával tulajdon-
képen maguk készítik elő a talajt az u j a b b generációnak, 
mely a világnézet és az esztétikai elvek átértékelésével ír-i-s»ebb^. 
és életrevalóbb lehetőségéknek nyit ismét utat. .,„ 

így váltják fel egymást a szellemi áramlatok, többnyire- -
oly irány felé fordulva, melye.taz elqáő figyejijien kívül hagyott. 
Törekvésükkel azonbart , bármily ^üéntéteseknek lá t szanának 
azok, mégis csak közös cél felé tötrfek: min.d ái&gasabbra és 
magasabb ra emelni az emberi műveltség -színvonalát. 

Ezen á j ta lános je lenségek ' 'minden irodalmi iránynál meg-
figyelhetők. így a 19. század natural izmusa is a merész és 
korszakalkotó uji tások jegyében indult meg, hogy életerőt és 
s z a b a d a b b levegőt vigyen az irodalomba, az elődök konven-
ciói helyett. Bármily nagy szenzációk erejével hatott is azon-
ban az előitéletek korlátainak ledöntésével, az irodalom tárgy-
körének ál talánosí tásával és a valóság tudományos részletekbe 
behatoló visszatükrözésével, abszolút uralma nem tarthatott soká. 
Mint ahogy minden időkben voltak emberek, kik a kézenfekvő 
valóságok iránt birnak csak érzékkel, addig mások a földi ta-
lajnál feljebb vágynak, az ideák világát a reálisnál e lsőrangubb-



nak tekintve. Ez a két elem á l landóan jelen van minden kor 
és miden nép szellemi é le tében ; fi lozófiájában, i rodalmában, 
művésze tében egyaránt. 

A natural izmus hibái és túlzásai mind szembeöt lőbbek-
ké váltak. Az írók többsége előszeretettel fordult posványos 
erkölcsi témák, abnormis részletek és eltorzult formák felé, 
Pesszimiszt ikus lúlhajtásaikkal fáradt és unott hangulatot vál-
tottak ki. Az élet teljességét nem tükröztették vissza munkáik , 
mert hogy a n n a k lényegéhez hatol janak, s benne a költészet 
mélységeit feltalálják, a b b a n materialista röghözkötöttségük 
volt az akadály . T u d o m á n y o s kifejezésekkel túlterhelt, a való-
ság fogalmaihoz t apadó nyelvük képtelenné vált arra, hogy 
gyengéd és határozat lan érzéseket is kifejezhessen, ami pedig 
a művésze tben oly nagy fontosságú. Az élet nagy titkait pedig 
pozi t ívumokba kapaszkodva , természetes értelemmel felfogni 
nem lehet. Nagyban rá kell az embereknek, főként pedig a 
művésznek bízni magát azon megismerő, elemre, mely a 
szellemi életet oly abszolút módon alkotja. így az irodalmat a 
natural izmus után az intuitív lelki-elem formálja át. 

A natural izmus is — látjuk, — megvetette az alapját , egy. 
most már reál isabb a lapokon nyugvó idealisztikus költé-
szetnek, melyben az emberiség lelkiség és szépség utón való 
vágya természetesebben nyerhet kifejezést. 

A naturalizmus, korónak materialista világnézetéből fakadt . 
A nagy természet tudományi felfedezések a világmindenséget 
ú j világításba helyezték az emberiség előtt. Ugy látszott, hogy 
racionalizmussal ezután mindent meg lehet magyarózni. „A múlt 
s zázad második felének psychologiá jában az a törekvés do-
minált, — irja Nagy Józse f 1 ,— hogy a lelkiélet megértését a 
test oldaláról kíséreljék meg és psychikai jelenségeket is bele-
kényszerítse a tudomány a modern mechan izmus rendszerébe, 
emely a természet m a g y a r á z á s á b a n oly sikeresnek bizonyult, 
Az egyetemes mechan izmus gondolata hozta létre a lelki me-
chan izmus gondolatát is, amely végeredményében a psycbolo-
giát valamelyik te rmésze ík idománynak , biologiának, de legin-
kább a fiziológiának a függvényévé tette.,, A század vége 
felé a z o n b a n mind ön tuda tosabban és feltartóztathatlanul je-
lentkezik az ideál izmus és a lelkiség utón való sóvárgás. Ez 
a kor szellemi struktúráját fokozatosan átalakít ja s homlok-
egyenest el lenkező i rányban való fejlődést vált ki. 

Mint a korhangulat legérzékenyebb reagense, az iroda-
lom tükrözi ezt a legérdekesebben. Az írók műveiben testet 
öltenek az emberiség vágyai. Tisztán megnyilvánul ezekben, 
hogy mig az á l ta lános figyelem a tárgyi világ jelenségeit bon-
colgatta, (ide sorozva az emberi pszihologiát is, mint idegjelen-
ségeket.) most mind erősebben fordul a kívánság az után, 

1. ú j Nemzedék. 1927. III. 11. 



ami mindezen dolgok felett sejthető. Plató filozofiája újra aktu-
alitást nyer. A fej lődés határozottan megindul ismét a tiszta 
lelkiség irányába, bár egyelőre még a keresés túlzásai ural-
kodnak rajta. Ezt látjuk tükröződni az európai népek irodal-
m á b a n a mult század vége felé. 

Az ember a natural izmus nyűge alatt önmagát a szerves 
világ egyik tényezőjének tekintette. Ezért az írók hőse nem is 
lehetett más , mint az ösztönember, akin a természet vad erői, 
forrongó szenvedélyekben szabadon viharzanak át. Egyetemes 
érvényű törvények bilincseiben az egyén nem érezhette jobb-
nak, többnek magát nyomorban és szennyben élő embertár-
sainál. Reakciós jelenségnek tekinthető ezzel szemben, hogy 
az új írók a lelki differenciálódást hirdetik. Hőseik nagyrészt 
arisztokratikus életmódot folytató különczök, kik az ösztönök 
durvaságai helyett, kifinomodott idegek játékát tükrözik és sej-
telmek, álmok veszik őket körül. Az új írók a demokrat izmus-
nak még csak látszatát sem igyekeznek fenntartani. Nem csak 
az a l sóbb néposztálytól fordulnak el, még mélyebb megvetés-
sel tekintenek a „Bildungsfilistertum" felé. Az el lenhatás is 
tú lzásokban nyilvánul ime: a natural izmus lealjasította az em-
bert, az a z o n b a n érezvén, hogy több, mint aminek őt feltün-
tették, túlzásokra ragadtat ja magát. Pasca l mély gondolata 
érvényesül itten: „Veszedelmes az embernek nagyon is meg-
mutatni, hogy az ál latokhoz hasonló, anélkül, hogy nagyságát 
is e szébe ne jut tatnánk. Veszede lmes a nagyságát is túlságo-
san éreztetnünk a lan tasságának éreztetése nélkül". — Ezek 
az új költők kiváltságosoknak, minden más felett valóknak 
tartják magukat s egyéniségük isteni mivoltának tuda tában 
megteremtik az „én kultuszt". Körülbástyázva magukat a 
Szépség fogalmaival, kiformálják az esztétikai világnézetet. 

A természetet az új művész, az esztéta immár semmibe 
sem veszi , a vi lágmindenség felett ál lónak képzeli magát, 
ő az „élet királya,"kit nem gátolhatnak a jámbor ember társak 
erkölcsi fogalmai. Az énnek joga van arra, hogy s z a b a d o n 
éljen ki minden élvezetet, az életművészetnek — szerintük — 
igy legfőbb magaslataira emelkedve. A lélek mélyén forrongó 
sötét szenvedélyek is létjogosultságot nyernek, bizonyos misz-
tikummal körülvéve. Az ifjú tobzódás d iada lmas m á m o r á b a n 
ünneplik a szépet és a művészetet, mely az ember által a 
szépségből születik. 

Ez az új irodalmi irány több, nagyobb költői egyéniség 
körül alakult iskola működésében bontakozott ki a maga tel-
jességében. Természetesen ezek egymástól nehezen elszigetel-
hetők: többnyire épen csak túlzásaiknál fogva. Határozottab-
ban különválik a z o n b a n az esztetikai i rányzatnak azon túlhaj-
tása, mely Wi lde Oszkárban nyerte legpregnánsabb kifejezőjét. 
— Ezen művészek felfogása a z o n b a n a szépről csak felül 
volt. Nem az abszolút szépségfogalomból, hanem ennek e 
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ágazatából , a kellemesből indultak ki.1 Tipikusan a civilizáció 
által létrehozott művészetük hamarosan kijátszotta értékeit s 
belefulladt a keresett f inomságoknak és a szóművészetnek 
pompázó á rada tába . Az általuk annyira kultivált exotikum, a • 
bizarrság, csak rövid ideig kötötte ie az emberiség figyelmét. 
Kedvelt kifejezés formájuk a parodoxon is, mint az emberi 
szellem szikrázó ragyogása, divatjamúlt ócskasággá vált, mint 
a pompázó estélyi ruha, a m á s n a p józan világításában. Az 
esztéticizmus általuk nyilvánvalóan elárulta d e k a d e n s jellegét; 
holtpontra jutott s ÍJZ é rdeklődés túlsúlya a romantikus írók 
azon rétege felé fordult, mely a misztikumok ködös tájait 
igyekezett az irodalom területébe belevonni. Ez a misztiku-
mokra való s zomjazás csak részben volt val lásos jellegű. Sza-
bad tér nyílt most minden okkult tudománynak , főként ha elég 
hátborzongató izgalmakat tudott kelteni. Általános törekvésnek 
az látszik: csak minél jobban el a valóságtól! — A misztikus 
irány komoly művészei, műveik lé lekrajzának perspektíváit 
metafizikai vonatkozásokig igyekeztek kimélyíteni. Az ismeret-
lent, az alig sejthetőt akarták megközelíteni s mivel ehez a 
leghaj lékonyabb, legkifejezőbb nyelv sem elégséges, szimbó-
lumokba foglalták mondanivalóikat . Ezen írók közül Maurice 
Maeterlinck egész természetet meglelkesitő művészete a leg-
ér tékesebb. Az intuíció f inomságával nyúlt ő mindenhez . Mű-
vészete a neoplatonikus világfelfogásnak érdekes tükrözője. 
Műveiben az emberek mindennapi tragédiáját bennsőíti m e g ; 
az ember viszonyát a körüllevő világhoz sa já t ságos módon 
mélyítve ki. 

Ez az új művészeti irány az í rásművek fo rmájában és 
st í lusában is nagy átalakulást idézett elő. Amit Hofmanns iha l 
a régibb német elbeszélések e lőszavában írt, az rájuk még 
inkább vonatkoztatható : da sie e twas w a h r n e h m e n und 
sagen mussten, w a s nur ihnen so lebendig und besonders war, 
so war auch ihre Sprache von innen heraus gereinigt und 
gesondert.,,2 A lélek mélységeiből feltörő mondanivalók a nyel-
vet egészen m á s színezetbe öltöztetik. A belső élmények ki-
robbanása az eredetiség erejét kölcsönzik neki. A kifejezésmód 
a z o n b a n az új művészeknél korántsem pongyola ; a lelkük 
mélyéről felhozott ér tékeknek kristályosnak és gondosan csi-
szoltnak kell lennie, mert hiszen a kifejezés művészeiben van 
az a varázserő, amely módot ad arra, hogy az írók élményei-
ket a maguk va lóságában közönségükkel közöljék. Ugyanazon 
hangulatot , s ha lehetne, ugyanazon élményt kellene szavaik-
nak bennük is ébresztenie, amelyek az irónak művét létrehoz-
ták. Ezért a nyelvvel az új irók és költők a legnagyobb gon-

1. Lásd J. Kant: Kritik der Urtheilskraft. 1. Teil 3. § . 
2. Gesammelte Werke. 3. kötet. 40. 



dossággal bánnak . A szavak szuggesztív erejét fe lhasználva 
öntudatos művészettel szövik mondanivalóik bonyolult szálait. 

A szónak hata lma és jelentősége hihetetlenül megnöve-
kedett az új irók előtt. Mert nem csak szemléletes képet kell 
most annak rögzítenie, hanem mámort és extázisokat töreksze-
nek vele visszaadni . Olyan kimondhatat lan dolgokat is kell 
azoknak kifejezni, miket a lélek csak ünnepies hangula tban 
tud megközelíteni, s a nyelv csak sz imbólumokba tud éreztetni. 
Ezért az irók a szavaknak kultuszát űzik, mint amelyet D'An-
nunzio is kifejez egyik versében : 

„ 0 poéta, divina é la Parola ; 
Ne la pura Bellezza il ciel ripose 
Ogni nostra letizia ; e il Verso é tutto.,, 

(Sonetti al poéta Giovanni Marradi.) 

Fontos dolog, hogy mindez legalább főbb vonása iban 
tisztán álljon előttünk, mert ezen ál talános világirodalmi jelen-
ségek nyúj tanak hátteret ahoz. hogy Hugo von Hofmanns tha l 
irói múnkásságá t helyes világításba álli thassuk be. Mert irónk, 
mint egy érzékeny aeolhárfa a levegő hul lámzásával szemben, 
úgy áll ezen költői iskolák sokféleségének á r ada t ában . Fiatal 
lelkében mély benyomások kelnek és élénk rezonanciával 
ad j a vissza a hatásokból azt, ami egyéniségének leginkább 
megfelelt. 

Hofmanns ta l 1874-ben született egy jómódú bécsi izraelita 
szá rmazású kereskedőcsalád egyetlen gyermekekeként.1 Neve-
lése főként az intellektuális részre irányult úgy, hogy az ifjú, 
korán kifejlesztett nagy nyelvtudása révén, hamar a világiro-
dalom kincseinek részesévé vált. Ebből magyarázha tó az a 
jelenség, hogy t izenhétéves korában úgy tartalomra és formára, 
mint stí lusban a német i rodalomban önálló irányú alkotásokkal 
lépett elő. Az angol, belga, francia és olasz szimbolikusok és 
romantikusok ha tása alatt érlelődtek első mondanivalói , ezért 
válnak ki oly határozot tan, az egyidejű osztrák és német iro-
dalomból . írói ha j l amaiban Stefan Georgehoz találta magát 
legközelebb Németországban. Annak írói köréhez csatlakozott 
tehát, s a „Blätter für die Kunst* megindításával, 1892-ben, 
megdöntötték a német natural izmus egyeduralmát . 

Az általuk alapított 'neoromantikus"-nak nevezett költői 
iskola a „Fart pour Fart" je lszavával indult meg; mint ahogy 
új iskolák mindig szeretnek a régibbnek elveire támaszkodni . 
Kö nyörtelen harcot hirdettek a natural izmussal szemben, az 
izlés és a szépség követelményeit újra felállítva. A művészet-
ben valami szentet, nagyszerűt láttak, melyhez csak hivatott-
sággal és áhítatos lélekkel lehet közelíteni. Gyermeki csodál-

1. Részletes adatok a családra vonatkozólag A. Schurig között. Deutsche 
Rundschau. 1908. 133. o. 



kozás hangulatával kell szerintük a költőnek mindenben ujat 
és szépet keresni, s ehezképest műveikben nem tárgyilagos 
leírásokat, hanem lelki élményeiket kell v isszaadniuk. Nem az 
a fontos, hogy mit, hanem, hogy hogyan ábrázol janek. 

Esztet icizmusukhoz a „frühromantik" elvei egész teljes- " 
ségükben járultak. Művészetük ugyanazon, a valóság korlátait 
áttörő, s azt túlszárnyaló, a végtelenség után való vágyat 
tükrözi vissza, mint a régibb német romantikus íróknak költé-
szete. A reális világnak csak annyi értéke van számukra , 
amennyiben a léleknek élményeket nyújt. Ezért inkább mene-
külnek tőle, s régibb korba, vagy álomvilágba képzelik bele 
magukat . Megtehetik ezt, mert világnézetük az élet minden 
nyilvánulásót szimbolikusan egyesíti, a mult, a jelen és a 
jövő egybefolynak, s élet tölt be mindent, ami a szellem ere-
jével ér intkezésbe lép. 

Az eszteticizmus és a „frühromantik" elvei mellett még 
az a törekvés irányította a német neoromantikusokat is, hogy 
minél jobban szeparál ják magukat a naturalizmustól, min-
denben az ellenkezőjét vallva, mint amit az célul tűzött ki. 
A reális világ objektív szemlélése helyett teljesen az én, a 
belső ember felé fordultak. Problémájuk nem a materialis 
világ, hanem az ember viszonya a végtelenhez. A tudákosság 
iránti el lenszenv ütközik ki mindenü t t : a logikus gondolkozást 
az intuíciónak és az érzelmek ha ta lmának alárendelik. Meta-
fizikai fogalmak iránt való érzékenység jel lemzően nyilvánul. 
A szépségideál sejtelmes ködökbe burkoltan tűnik fel, s a 
művészet hivatott papjai ünnepélyes pompával veszik kürül. 
A költő titokzatos é lmények mélységeiben ringatja m a g á t : 
több és más mint az á t l agemberek ; életformája azokétól 
arisztokratikusén elkülönül. Valóságos egocentrikus világképet 
alakit ki eg>-egy neoromant ikus művész maga körül. George 
köre ezekhez képest teljes elzárkózotlságban kezdi meg mű-
ködését , csak a megértő kevesek számára dolgozva. 

Ez a zárkózottság nem csupán a művészek arisztokrati-
kus gőgje volt, hanem sr.enzibilis védekezés a meg nem értők, 
a „profanum vulgus" illetékelen kritikájával szemben , kik eme 
szubtilis művészetet nem méltányolhat ták. Csak akkor léptek a 
nagyobb nyilvánosság elé, amikor már a ba rá t ságosabb fogad-
tatás biztosítva volt számukra . 

— Hofmanns tha l a z o n b a n nem sokóig maradt közöttük. 
Az egyéniségében rejlő ellentétek visszasodorták őt bécsi iro-
dalmi baráta ihoz, ahol őt a legjobban megértették és méltá-
nyolták. Ott csak George bolygója lehetett volna, itt a z o n b a n 
ő lett az irodalom csillaga, ura lkodó plénátá ja . Azt a lelke" 
sedést és túlzott rajongást , mivel körülvették, nyi lvánosan tük-
rözik krit ikusainak művei. 

Túlzottnak azért mond juk a rajongást , mert Hofmanns tha l 
nem alkotott va lóban nagyszabású irodalmi műveket . Hogy az 
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akkor annyira kedvelt kifejezést haszná l juk ismét, mint érzé-
keny aeolhárfa állott a századforduló á ta laku lásának áram-
lataiban, megérezvén és munká iban kifejezésre hozva a 
korhangulatot, s kortársait foglalkoztató problémákat . Mint-
ahogy a kornak izlése hajlott a barokk felé úgy Hofmanns -
thal művészete is nélkülöz minden monumentali tást . Ha Artúr 
Schuriggal ítélünk1 műveiről : „es sind Meisterwerke der Klein-
kunst." 

II. 

„Das Kunstwerk kann als Ganzes nur 
erlebt, niemals begrifflich erfasst werden", 

0 . Walzel . 

Hofmannsthal első nagyobb munká ja a „Gestern" cimű 
egy felvonásos drámai tanulmány, mely egyszersmind a 
német szimbolikus-neoromantikus iránynak is legelső szín-
darab ja volt. Szorosan vett drámai cselekményt nem találunk 
benne, lélekben történő szubtilis motívumokból szövődik a 
tragikum. A sokat olvasott ifjú, t émájának megválasztásakor 
épen nem utánzott másokat , hanem egyéni, benső jében forron-
gó problémákkal állt elő. „Erstlingswerke verraten vom 
Innern ihrer Schöpfer immer am meisten," írja Artúr Schurig. 
Valóban a „Gestern' -ben határozott vonásokban ismerjük fel 
e lsősorban az ifjú költő karakterisztikumát, másrészt úgy 
érezzük, hogy Andrea problematikus tragédiáját épen az iró 
lelkében érlelődő, forrongó és kia lakulásban levő világnézet 
a lapozza meg. Az atmoszférát Maeterlincktől kölcsönözte. And-
rea egyes kijelentéseiben mintha Baudelairt hal lanánk. 
Találunk Wi lde Oszkári , D 'Annunz io i vonásokat i s , s mégis, 
ami itt lényeges, az az ifjú író szubjektív p rob l émá ja : hogy 
milyen álláspontot foglaljon el az élettel szemben. Ezt a 
speciális lelkiállapotot viszi bele a „Gestern" hősének jel-
lemzésébe is. 

A cselekményt a korai renaissance idejébe helyezi, azt az 
ujjongó, mámoros hangulatot óhaj tva felidézni, amely betöl-
tötte a megifjodó emberiséget, mikor az előző korszak keresz-
tény aszkézise után ismét felfedezte a földi szépet s a pogány 
élet gyönyöreit. Andrea is ilyen ittassággal élvezi ifjúságát, 
mohón ragadva meg mindent, amiben szépséget és új tartal-
mat fedez fel, azzal a vággyal, hogy az élet tel jességének 
jusson birtokába. Viszont gyorsan eí is dobja magától azt, 
amit már kiélt, nehogy nyűgöt képezzen és korlátozza őt ab-
ban, hogy a jelen pillanat é lményeinek teljes intenzitással 

1. Deutsche Rundschau, 1908. 133. o. 
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ad ja át magát. Csak a mának, a pillanat érzéseinek uralmát 
ismeri el ; ez ruházza őt fel korlátlanul teljes, lelki s z a b a d -
sággal, hogy minden másra , a múltra, vagy jövőre gondolás 
vagy felelőség és aggodalom nélkül é lvezhessen. Mert állan-
dóan kisérti őt az a gondolat, hogy nem találja meg az élet 
igazi értelmét : 

eine Angst ist in meiner Seele : 
Dass ich das Höchste, tiefste doch verfehle 1" (l. 102.) 

Önzés vezeti őt bará ta ihoz is, akik őt csak annyiban érdek-
lik, hogy hangulatokat a d n a k neki és hogy bennük sa já t 
érzéseit és én jének vonásait visszatükröződve szemlélheti. 

Csak Arlettához fűzi őt á l l andóbb érzés, amely én jének 
legmélyebb gyökeréig hatolva, nem függ a pillanatok szeszé-
lyétől, így magyaráza ezt nek i : 

„Und wenn ' s so ist! Ich frage nicht nach G r ü n d e n ! 
Nur a u s sich selber stömt, w a s wir empfinden, . . . . 
. . . Nicht w a s ich denke, glaube, hőre, sehe, 
Dein Z a u b e r bindet mich und Deine Náhe- . . . 
Und wenn Du mich betrögest und mein Lieben, 
Du wárst für mich dieselbe doch geblieben !" (I. 100) 

Ez az egész világot kénye-kedve szerint maga körül össz-
pontosító ifjú, ime súlyos megrázkódta táson esik át. Egy 
baráti összejövetel után ha jna lban hazatérve szerelmesét, 
Arlettát megváltozva látja viszont. Egyelőre csak sápad t sága 
tűnik fel neki, s csak órák múlva, egy régi emlékkép felidézé-
sekor ébred rá az összefüggésekre melyek Arletta különössége és 
Lorenzó távolléte között vannak . Jellemző módon arra nézve, 
amit barátairól mondott, most is azoknak egyike az, kivel 
társalogva annak a ténynek tudata, hogy Arletta megcsalta őt, 
kibontakozik előtte. Fortunio szava iban (I.-124) saját é lményé-
re talál analógiákat , ráébred annak tudatára, hogy a történő dolgok 
jelentőségét nem lehet felfogni egyidejűleg a maguk tel jességében. 
Csak most.az idő perspekt ívájában eszmél f e l á r r á , hogy Arletta 
őt már a csónak jelenetben mással cserélte fel. A régen történtek 
tartalmát ime csak sokkal később éli át. Meging tehát az a 
hite, hogy az életen gondta lanul , a múltra s jövőre való 
figyelem nélkül a pillanatok hangu la tában lehet á t rohanni . 
Lelke megöregszik ezen felismerés súlya alatt. Az ifjú 
lélek korlátlan s z a b a d s á g á n a k merész íve meggörnyed ime, az 
élet reális ha j tha ta t l anságában . Nem vetheti ezután magát 
lelkének teljes intenzitásával a jelen pillanat élvezeteibe. 
Hozzá van láncolva, el nem téphető kapcsokkal a múlthoz, 
jövőhöz, m inden élő és holt tárgyhoz, melynek emlékképe 
lelkében marad t . 

Azelőtt így beszélt A n d r e a : 
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„Erwacht und stirbt nicht j ede Leidenschaft ? 
. . . W e r darf verlangen, wer versprechen treue ? (I. 109) 

Most a z o n b a n Arletta h iába magyarázza neki, röviddel 
elhangzott tulajdon szavait idézve, hogy ami tegnap történt, 
ma már idegen őneki, mert csak a pillanat hangula tának 
engedett. Hiába kéileli, hogy felejtse el ezt az egy tegnapot, 
mert Andrea rájött arra, hogy amit igazán mélyen, egész lel-
künkkel éltünk át, az soha nem lehet a múlté, hanem hozzá-
tapad egyéniségünkhöz és annak élő részévé válik. 

„Dies Gestern ist so eins mit Deinem Sein, 
Du kannst es nicht verwischen, nicht wergessen : 
Es ist, so lang wir wissen, das es war. 
. . . Und heute gestern ist ein leeres Wor t 
W a s einmal war, d a s lebt auch ewig fort." (I. 131.) 

— Egy év leforgása után jelent meg a „Blátter für die Kunst"-
ban Hoffmanns tha l következő drámai műve : „Der Tod des 
Tizian" cimü „töredék". Ez a megjelölés azonban csupán a 
mű külső formájára vonatkozik, mert maga a belső tartalom 
a legzártabb egységet alkotja, egy megelevenedett renaissance-
festmény plaszt ikusságával . 

A prológből látjuk, hogy a költő azt akarta megmutatni, 
hogyan elevenedik meg egy régi kép, vagy maga a mult, az 
újrateremtő fantázia előtt. Az áb rándos lelkű kis apród — 
mert a költővel rokon minden á lmodó —, meséli el, hogyan 
éli magát régi festmények hangula tába , é lményeket fogadva 
el onnan , ahol más csak merev, halott dolgokat lát. (I. 60.) 

Az író fan táz iá jában is megelevenedik a kor, melynek 
fennmaradt művészi alkotásai oly csodálattal töltöttékel, melyek-
ben feltalálta azt, ami minden művész lelkében közös. Bele-
vetíti saját érzéseit és gondolatait is, úgy hogy végül a mult, 
mely azért vonzotta, mert „es hat den Schmelz der ungelebten 
Dinge" — már ismert, sőt rokon vonásokat tüntet fel előtte. 

Mint a nagy festők, egyetlen képbe foglalja ebben a kis 
műben az iró a cselekmény összeségét . Érvényesíti így azon 
esztétikai elveket, mit a romantikusok a művészetek kölcsön-
ha tásaként a képzőművészet től átvettek, A „termékeny pilla-
n a t á r a ugyan irásműnél, főként d rámánál semmiként sincs 
szükség, mert ez a szabály ott az anyag korlátozottságából 
következik. Mégis, tagadhata t lanul érdekessé teszi vele alko-
tását. 

Nagyon sikerülten választva, Tizián működésének tető-
pontját ábrázol ja , ami mögött, azt kidomborító ellentétül ott 
leselkedik a megsemmisülés , a fizikai halál. Magát Tiziánt 
nem látjuk, csak tanítványai szavaiból bontakozik e lébünk a 
művész ha ta lmas a lakja . Hofmanns tha l a könnyebb végéről 
fogta meg itt a jel lemzés nehéz kérdését. Nagyobb tepbléma 
lett volna a nagy Mester a lak jába belevetíteni i lyen^kis. m ű . 



keretén belül, mindama vonásokat, melyek annak teremtő és 
mindent meglelkesítő erejét egyszerű és természetes módon a 
néző elé tárják. Ez a nehéz helyzet igy, kitűnően meg v a n 
oldva s művészi módon fokozódva bontakozik ki előttünk a z v 
alkotó Mester új, szebb világot teremtő zsenije, s az az embe-
riség kulturájára gyakorolt hatás, melyet itt már a tanítványok 
lelkivilágában szemlélhetünk. 

A művész, mint az „élet királya" jelenik meg itt, ki annak 
minden pillanatát az intenzitás tetőpontján éli á t : 

„Er aber hat die Schönheit stets gesehen, 
Und jeder Augenblick war ihm Erfüllung." (I. 74.) 

Az életnek ő ad ja az értelmet, a szépség ő általa ébred 
ön tuda t r a : 

w a s uns w a c h e n d Herrliches umgibt : 
Hat seine grosse Schönheit erst empfangen, 
Seit es durch seine Seele durchgegangen. ' (1. 71.) 

A művész teremtő fantáziája az, ami a természetet meg-
eleveníti, az életet képek, szavak, s a szépség fogalmai által 
gazdaggá teszi. A többi embernek is impulzust a d : hogyan 
lásson, hogyan éljen. Főként az ifjú léleknek kell az, hogy 
valaki felébressze, s ébren tartsa a benne rejtőző tehetség 
szikráját, hogy önmagáról és fölfelé törekvő vágyairól soha 
el nem feledkezve, kitartó buzgósággal hatoljon előre a mű-
vészélet nehéz ut ján. így fejezi ezt ki Desider io : 

„Unsere Gegenwart ist trüb und leer. 
Kommt uns die W e i h e nicht von aus sen her." (I. 74.) 

Ő vezette, tanította őket, hogyan nézzék a dolgokat és saját 
életüket. Önbiza lmuk tőle függött. ( , ,Wer will uns sagen, ob 
wir Künstler sind ?") A fiatal művészek szinte az ő teremtmé-
nyeinek érzik magukat . 

A riadtan csoportosuló kis művészcsapa t most megdöb-
benve bámúl az élet érthetetlen titka felé : 

,,Der Tizian sterben, der da s Leben schafft!" (I. 62.) 
Heut ist es noch, als obs u n d e n k b a r war . . . 

Und wird doch morgen sein. (I. 64.) 
A nagybeteg festőállványát kéri. Taní tványai előtt szin-

te érthetetlen szenvedélyességgel dolgozik.A ha landó szem 
előtt sok minden megvilágosodik, amit addig nem értett. 1 

így Tizián is e lőhozat ja régebbi képei t : 
„Die alten, die erbärmlichen, die bleichen, 
Mit seinem neuen, da s er malt, vergleichen . . . 
Sehr schwere Dinge seien ihm jetzt klar 
Es komme ihm ein unerhört Verstehen, 
Das er bis jetzt ein matter Stümper w a r " . . . (I. 63.) 

1. Ugyanezt látjuk később Claudionál és Jedermannól is. 
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Az agg Mester életerejének utolsó fe l lobbanásában a te-
remtő alkotás mámorával van telítve, úgy hogy fia így sóhajt fel : 

„Oh kám ihm jetzt der Tod, mit sanftem Neigen, 
In dieser schönen trunkenheit, im Schweigen !" (1.73.) 

Tizian úgy sem halhat meg teljesen, munkás ságának fenn-
maradó termékei s az a hatás, mit tanítványaira s azok által 
az utódokra gyakorol, biztosítják ezt neki. (I. 74.) 

A művész íme, nem csupán az élet felett uralkodik, ha-
nem a halál, a megsemmisülés felett is halhatat lan erővel 
d iadalmaskodik . 

— Az 1893. évben két drámai művel gazdagította H o f m a n n -
sthal az irodalmat. Az egyik egy rövidlélegzetű drámai költe-
mény, a másik egyfelvonásos dráma. Közös sajá tságként fel-
tűnő az, hogy mindkettőben már az előző művek folyamán 
felbukkant gondolatok továbbfejődését találjuk. Bizonyíték ez 
arra nézve, hogy az író mennyire szubjektív élmények ha tása 
alatt dolgozott. Egyes problémák éveken át foglalkoztat ták; 
alakultak, kifejlődtek s újjászülettek lelkében, ú j a b b és ú j a b b 
műalkotás fo rmájában jelenve meg. Jel lemző az is mindket-
tőre nézve, hogy egyaránt Böcklin képeinek erős hatását árul-
ják el, leglényegesebb motívumaikban, azokkal azonosak 
lévén. 

A „Gestern"-ben így szólt Andrea : 
„Ich kann so gut verstehen die ungetreuen Frauen 
So gut, mir ist, als könnt ich in ihre Seelen s chauen . 
Ich seh in ihren Augen die Lust sich aufzugeben, 
lm Niegenossenen, Verbotenen zu beben." (I. 132.) 
Egy antik vázaképet szemlélve, ahol egy kentaur sebe-

sült asszonyt visz magával a folyó part ján, ugyanez a felis-
merés termékenyíti meg a költő fantáziáját . Hozzákapcsolódik 
ehhez Böcklin két festményének ha tása (Der Kentaur in der 
Dorfschmiede, Das Gefielde der Seeligen.),1 s ezekből összeszö-
vődve születik meg az „ I d y l l e m i n t ú j abb műalkotás. 

Az első Böcklin képen a kentaurt az arra járók, mint a 
mesevilág egyik megelevenedett alakját , csodálkozva nézik. 
A másodikon egy öreg kentaur asszonyt visz át a sötét folyón, 
kinek szeme mór a tulsópart idillikus berkeire szegződik. A 
képen egy művészileg elgondolt, szebb világ után való vágyó-
dás hangula ta van kifejezve. 

A téma s a meseszövés , ezeket tudva, már kevesebb 
eredetiséget mutat előttünk; érdekessé inkább az teszi ezt a 
drámai költeményt, hogy ismerve az élményt ébresztő tárgya-
kat, közvetlenül megfigyelhetjük, hogyan örökít meg egy író 
é lménnyé vált művészi szemlélést. 

Az előbbit már E. Sulger Gebing is említi. (73. o.) 
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A vázatervező képzőművész és a festő részben az em-
beri életből vett, részben pedig képzelt motivumokból szőtt 
mesét használ tak fel dekoratív hatások elérésére. Míg őket a 
vonalak és formák problémája érdekelte, addig a költőre az " 
ábrázolt történés drámaisága hatott. Fantáziá ja megeleveníti 
az a lakokat és élő emberek érzéseit vetíti beléjük, elképzel-
vén, hogy az adott helyzetet milyen lelki motívumok idézhet-
ték elő. Hogyan került a vázakép ken taur jának karjaiba a 
haldokló nő, azt az író képzelete így okolja meg, felhasz-
nálva az említett képek mot ívumai t : Az asszony egy 
fazekas leánya volt. Ez a mesterség az ókorban sok művé-
szetet k ívánt ; díszítő elemül a mythikus világ történeteit hasz-
nálták fel. Apja műhelyében a nő magábaszívott egy kép-
zelt a lakokkal teli álom-életet. Józan férjének munkás életét 
megosztva, a lelke kielégítetlen marad. Egy napon ime betop-
pan hozzá juk a mithikus világ egyik alakja , egy fiatal kentaur. 
Míg a férj a n n a k eltört l ándzsá já t helyrekovácsolja , a kentaur 
mesél arról az álomvilágról, mely az asszony képzeletét gyer-
mekkora óta foglalkoztatta. Férje hiába igyeksziK bölcs sza-
vakkal ellensúlyozni a feleségére gyakorolt varázst, annak lel-
kében lángralobban a s zunnyadó vágy, s z a b a d s á g és izgal-
mas élmények s a képzelt szebb világ után s gondolkodás nél-
kül hagyja el a férjét és gyermekét a megvalósulandó álmok-
ért. A kovácsmester a szökést észrevéve, u tánnuk lendíti a 
kentaur lándzsáját , mely az asszonyt halálra sebzi. 

— Sokkal több eredetiséget találunk ennél „Der Tor und 
der Tod"-ban, bár erős analógiák árul ják el itt is a világiro-
dalom egyes remekeivel való rokonságot .1 A problémát 
azonban , mely körül ez a mű kialakult, az író kimélyítve, 
megbensőitve, egyéni módon tudja előadni. Egyébbként is ez 
egyik legál landóbb motívumát képezi, s műveiben nagyon 
sok helyen felcsillan. 2 

Láttuk az imént Andrea tűnődését , aki, bár mohó élet-
vággyal vetette bele magát minden kínálkozó élménylehetőség-
be, mégis attól tartott, hogy az élet legmélyebb tartalmát nem 
találja meg. Ezzel szemben Claudio, mint egy fá rad tabb kor 
gyermeke, arisztokratikuson magába zárkózott, passziv élet-
módnak ad ja ót magát. A külvilág életétől visszavonultan 
teljes függetlenségben élve, művészi é lményekbe merü l : jel-
lemzően nem annyira a mult század húszas éveinek emberére , 

1. Faust, Hamlet stb. — Böcklin egyik festménye is hatással volt rá. 
Egy önarckép, ahol a festő mögött álló halál mutatja neki az életet, s 
így elveszi Hofmannsthal elől azon ügyes beállítás eredetiségének dicsőségét, 
hogy a halállal mutattatja meg Claudionak az igazi életet. 

2. így például a „Gestern '-ben is hasonló gondolatokat fejezett ki 
Fantázio. (I. 124.) 
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mint inkább a modern esztéta életformájára. Épen annyira 
távoltartja magát a társadalmi közösség életétől, mint Tizián, 
de nem úgy, mint az, az életen szinte ura lkodón felülkere-
kedve, 1 hanem félrehúzódva, á lmodozón, életerejét vesz-
tett, fáradt ember módjára . 

Szeme mégis vágyakozva tekint a „természetes emberek" 
egyszerű élete felé. (I. 134.) Az „Erlebnis" c. költemény han-
gulata tölti el Claudiót : 

„Ein namenloses Heimweh weinte lautlos 
In meiner Seele nach dem Leben . . . . (1-4) 

Mély, lelki vágyódás fogja el az élet erős, egyszerű, érzései 
után, mert a reflexiók ezen ó rá jában úgy érzi, hogy ő azt még 
nem ismeri : 

„ W a s weiss denn ich vom Menschenleben ? 
Bin freilich scheinbar drin gestanden, 
Aber ich hab es höchstens vers tanden, 
Konnte mich nie darein verweben ." (I. 135.) 

Mindjárt meg is találja az oko t : az intelligenciája uralta 
és analizálta a lelkében felbuzgó érzelmeket, s nem engedte, 
hogy azok a maguk elemi teljességében, á r a d j a n a k élményeibe, 
Nem élt át semmit odaadón , teljesen, mert egyidejűleg azt 
már bírálgatta, s közben önmagát figyelte. így széthullott 
az intenzitás, elveszett az átélés heve. 

A műtárgyak, melyek körülveszik, sem fokozták benne az 
életélmény erősségét, mert a reproduktív művészi é lmények 
nem pótolhat ják a valóság közvetlenségét s inkább csak a 
belevetitett hangulatokat tükrözik vissza. A mellett pedig még 
jobban eltávolították a n n a k lehetőségétől, hogy az élet hul-
lámzó élményeibe belekerüljön. 

„ . . . Ich hab mich so an Künstl iches verloren," stb. (I—137) 
íme betoppan most hozzá, hívatlan vendégként a halál. 

Valami antik derűt áraszt magakörül . Muzsikája lélekbe mar-
koló, mélységes élményeket keltő, s Claudio lelkét felemeli 
olyan magasságba , honnan ha rmonikusan bontakozik ki éle-
tének legteljesebb perspektívája. Mégis megdermed jöttén. Nem 
akar ja megérteni, miért jött el hozzá a ha lá l ; még korainak 
tartja érkezését , hiszen az élet csak úgy elsuhant mellette, s 
a n n a k pompájá t és gazdaságá t mintha csak korlátokon át 
szemlélte volna. Egész szívvel még nem élt át semmit telje-
s e n : (I. 143.) A halál a z o n b a n könyör te len: 

„ W a s allen ward auch dir gegeben 
Ein Erdenleben, irdisch es zu leben." 

1. Sulger — Gebing. D5, O. 
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Hogy bebizonyítsa neki, hogy nem a sors fukarkodott vele 
szemben, hanem csupán az ő balgaságán múlott, hogy elpa-
zarolta az életet gazdaggá tévő kincseket, felidézi előtte anyja , 
szeretője s egy barát ja lelkét. 

Jő n az anya, körültopog az ismerős szobán ; szíve teli" 
édes fá jdalommal . Minden gondja , minden gondolata most is 
csak egyetlen fiáé. Kis körben mozgó egyszerű élete szinte 
felmagasztosult a szent anyai érzések mélységétől. Claudio 
csak most ismeri fel a n n a k lelkét, ki néma o d a a d á s b a n élt 
mellette annyi éven á t : (I. —147.) 

Jön a leány, kinek sorsát feldúlta a rövid ideig élvezett 
boldogság. Nem tesz szemrehányás t , nem akar fá jdalmat 
okozni annak , ki ha csak rövid ideig is széppé varázsolta 
napjai t . Ügy érzi, nem vádolhat ja , hogy oly kíméletlenül el-
dob t a magá tó l : 

Csak azért jött most el, hogy Claudio ha lá lának ó rá j ában 
megmutassa iránta való mély érzéseit. 

A szelíd szavak mégis mély gyötrelmeket idéznek fel, s 
fokozzák ezt szerencsétlen bará t jának kemény szemrehányása i . 
Beszédéből kitűnik, hogy Claudio is csak annyiba vette a ba-
rátokat, mint Andrea . Mig ő csak játszott minden érzéssel, 
addig ő gyötrelmesen szenvedett azok miatt s végül tragikus 
halállal fizetett értük. Még sem cserélne vele : 

„ W a s weiss denn ich, wieviel von deinem Herzen 
In all dem war, w a s meinen armen Sinn 
Mit Glanz und und Fieber so erfüllte, dass 
Ich wie im Traum am lichten Tage ging." (I. 149.) 

„Und dreimal selig dennoch gegen dich, 
Der keinem e twas war und keiner ihm." (I. 151) 

Megvilágosodik ime Claudio előtt, hogy az emberek egy-
máshoz való v iszonyában vannak az élet legnagyobb értékei 
elrejtve. 0 míg élt, nem kötötte magát forró érzéssel senkihez. 
Hideg kíváncsisággal szemlélt mindent, s gőgösen összepréselt 
ajkait sohasem hagyta el, mélyből feltörő érzés igaz szava . 
Most, hogy el kell már az életet hagynia, ismeri fel a n n a k 
értékét. Önzésének üressége után, csak a halál ó r á j ában érez 
először át, lelke minden hevével, élményeket . A halál nem a 
megsemmisülést , hanem minden előbbinél e rősebb és tel jesebb 
megismerést hozott s zámára . Utolsó ó rá j ába több élményt 
zsúfolt bele, mint az élet, annyi éven át. Szivesen követi te-
hát a másik életbe hívó szózatot. 

Claudio a l ak j ában a német d e c a d e n c e két problematikus 
életformáját találjuk egyesítve. A mindenben önmagát kereső 
léha világfi, könnyelmű játékai után, v isszavonul tságban élő, 
szemlélődő esztétává lesz. „Das Leben als Spiel" motívum 



egyesül így a „Lebensfremdhei t" témájával . Hofmanns tha l íme 
itt mindkettő felett az élet egyszerű és természetes átélése ja-
vára ítélkezett; megépítve így a hidat, mely őt a d e c a d e n c e 
irányából kifelé vezeti. 

Azon művek tónusa, melyek ezután készültek, lényegesen 
különböznek az előzőekétől, úgy hogy az író működésében 
különválik a katonaéveit megelőző és azt követő időszak. A 
természetszerű fej lődés nyomán, mely az író lelkében végbe-
ment, sok vonás megváltozik, mely eddig Hofmanns tha l mű-
vészetét oly speciálissá tette. Eltűnik az ifjúság naiv hangu-
lata : a minden benyomás iránt oly érzékeny, romantikus lelkű 
ifjú megkomolyodik és á l landóbbá lesz. — Hiányzik ezután 
az élet felett való szakadat lan csodálkozás, megszűnik a min-
den mondanivalója mögött ott lappangó erős szubjekt ivizmus. 
A költő megtalálta, vagy csak már nem keresi többé minden-
ben lázasan önmagát s figyelmét objektívebben tudja tárgyára 
összpontosí tani . Koraérett bölcseségét sem akar ja immár egyet-
len kis d r á m á b a sűríteni, s zabad folyást engedve mindazon 
gondolatnak, mely tapasztalatai kincstárából előkivánkozik. Bi-
zonyos értéktöbblet jelentkezik a művészi önmegtar tózta tásban 
és az izlés vá lasz tékosságában . Az író témaköre kiterjed. A 
formamüvészet biztosabb. A háttér gazdagabb kifejlesztést nyer. 
A nyelv kifejező ereje pedig fölényes technikává fejlődik. 

— Hofmanns tha l csak három évi szünetelés után vette fel 
ismét az elejtett fonalat, hogy egyfelvonásos darab ja inak sorát 
tovább szője. Az első ezek közül „Das kleine Welttheater oder 
die Glücklichen." A szereplő személyek mint bábjá ték figurák 
lépnek színpadra, hogy az emberi boldogság különböző fajtáit 
és fokozatait szimbolikusan ábrázol ják, 

Lássuk, kiket talál az író boldogoknak : A költőt, ki kép-
zelt é lményekbe merülve fantázia-képekkel népesíti be a tá-
jat, mely szeme előtt el terül; hogy azokból merítsen tárgyat 
műalkotásai számára . A kertészt, aki uralkodói hata lmát hagy-
ta el, hogy a virágok között élve, az életnek egyszerűbb és 
tisztább ismeretére jusson. A fiatalság változó hangulatai-
ban az élet titkai után kutató ifjút, aki még tud örülni és re-
ményeket táplálni. A képzőművészt , ki az alkotás lázas élve-
zetében az élet forrásánál érzi magát. A kislányt, kit az élet-
nek még csak sejtelmei értek el. Ezek mellett, mint valami 
felsőbbrendű boldogság részese, jelenik meg a tébolyodott fér-
fi. I f júkorában gazdagságban , szépségben és é jvezetekben tob-
zódott s nagy élet tapasztalatok birtokosa lőn. Életét egyformán 
fokozta úgy szellemi, mint az érzéki vi lágban, úgy hogy az 
életen, a többi ember számára szinte elérhetetlen lelki magas-
ságokig emelkedett felül. Egyedül csak neki adatik meg, hogy 
a mindenséget egybefűződve szemlélhesse, mert őrületében azt 
hiszi, hogv uralkodik az egész élet felett, azon túl pedig ha-
talmas szavak a halhata t lanságba szólítják. Ezek az a lakok 
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bizonyos értelemben véve mind távol vannak az élettől. Vagy 
még nem érték el, vagy már elhagyták ; vagy fölébe kerültek, 
vagy mellé : valódi é lmények közepette egyiket sem találjuk. 
Meglehetős pesszimizmust árulnak el tehát az író felfogásáról. 

Cselekményt még annyit sem találunk itt, mint az előző 
da rabokná l . Az a lapeszménél fogva egymásba fűződő mono-
lógok sorozatából áll az egész. Száz percentig beváltja 
itt Hofmanns tha l azt az elvet, mit a „Blätter für die Kunst" -
ban kifejeztek: „Wir wollen keine Erfindung von Gesch ich ten 
sondern W i e d e r g a b e von St immungen," 

— „Der weisse Fächer" című kis d ráma ismét érdekes pél-
dá j a annak , hogyan vesz át és alakít ujjá Hofmanns tha l más 
művészektől átvett motívumokat. Heinrich Zimmer cikke 1 árul-
ja el nekünk, hogy milyen források után dolgozott az író. Ő 
Griesebach tanulmánya 2 a lapján foglalkozik a hűtlen özvegy 
mot ívumának ezen ú j abb feldolgozásával . Lojális felfogással 
úgy dönt, hogy az átvétel az író részéről teljesen öntudat lanul 
t ö r t é n t . E n n e k pszichológiai megokolása a z o n b a n meglehető-
sen hiányos maradt nála, mert egy á l landóan szellemi mun-
kával foglalkozó ember részéről alig feltételezhető, hogy a no-
ve l lának apró, tárgyi részleteire való emlékezés mellett, az, 
hogy azt már olvasta valahol, ne jutna eszébe. Valószínűbb-
nek látszik az, hogy a kinai novellából átvett motívumokat a 
da r ab önállóságával szemben az író jelentéktelennek Ítélve, 
nem tartotta é rdemesnek azok forrását megnevezni . Mert ez a 
„Zwischenspiel"-nek nevezett kis d ráma igazán eredeti és ön-
álló alkotás, az átvétel dacára . H. Zimmer is írja : „ . . . wie 
hat sich der Vorwurf inhaltlich verwandel t 1 Sein eigentliches 
Hauptmotiv Tschuang- tse und seine Frau . . . ist ganz ver-
s c h w u n d e n . Geblieben ist nur die Frau mit dem Fächer am Grabe 
ihres Mannes und der W u n s c h des Verstorbenen, seinem an-
denken solange die Treue zu halten, als da s Grab noch nicht 
trocken sei. Aber welch ' andere Sphäre sind diese Züge ent-
rückt!" Más szempontok és teljesen más felfogás szolgálatába 
állította őke! az iró. Míg eddig a női nem hűt lenségének iro-
nikus pé ldá lódzgatására haszná l ták fel, itt komolyabb pszicho-
lógiai megalapozássa l v a n n a k összekapcsolva . 

Hofmanns tha l játszí módon, virtuóz, könnyedséggel ve-
szi fel a prológban a da r ab fonalát. A „romantikus iróniának" 
nyomaira bukkanunk itten, amint tréfálkozik d a r a b j á n a k ko-
molysága és értéke felett. Csak játékot ígér, de h iába takar-

1. Von einem weissen Fächer. Ein Beitrag zum Problem der unbe-
wusten Entlehnung. Deutsche Rundschau. Bd. 199. S. 295—307. 

2. Eduard Griesebach : Die treulose Witwe. Eine chinesische Novelte 
und ihre Wanderung durch die Weltliteratur. 3. aufl. Stuttgart. 1877. 

3. V. ö. 307. o. 
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gatja, mégis e lőbukkan az a keserű mosoly, amely elárulja itt 
is írójának szubjektivitását. Ha a többi drámákra gondolunk, 
úgy látjuk, hogy itt is kiütközik az a csalódott e légedet lenség, 
hogy az élet nem engedi meg az embernek megragadni és 
megrögzíteni azt, ami tetszik és kedves. Ez életben semmi 
sem igazán a miénk, sőt magunk is csak játékszerek vagyunk 
m a g a s a b b sorshata lmak kezében. Forluniót az a fájdal-
mas veszteség készteti ezek k imondására , mely őt hit-
vese elhunytával érte. Nem tud beletörődni a nélküle való 
életbe, csak az emlékezésnek és a gyásznak él. Barát ja Livio 
és nagyanyja , ki a sok szenvedés után is megőrizte életkedvét, 
h iába kérlelik, hogy változtasson gondolkozásán és életmód-
ján. A bölcs intéseket nem érti meg, mert a tapasztalatok élet-
bölcsesége csak egyéni élmények árán szerezhető meg és 
másoktól át nem vehető. Ezen életigazságokat saját szivének 
ellenállhatatlan követelésekkel fellépő törvényei láttatják csak 
be vele. — Miranda is. Fortunio unokatestvére fiatalságát a 
férje után való gyászolásba temeti. Talá lkoznak a temető aj-
t a jában . Megtagadott fiatalságuk felülkerekedik a világfájdal-
mas búsuláson. Új lehetőségek távlata nyílik meg mindkettő-
jükben, a bánat helyét vágy és reménység foglalja el és bizo-
nyos, hogy életüket újból boldoggá fogja tenni. 

Az özvegyi hűtlenség tehát itt nem bűnként van moti-
válva, hanem természetes szükségnek látszik az, hogy két 
ifjú teremtés, ki boldogságra termett, ne töltse életét örökös gyász-
ban. Hofmanns tha lnak másik egyéni problémája 1 még j o b b a n 
aláfesti ezt, és feloldja Fortuniot és Mirandát holt hitveseikhez 
való hűtlenség vád ja alól. Szerinte az ember én je nem állan-
dó valami, a helyzetek ha ta lmának, pillanatok hangula tának 
van alávetve s azok szerint változik. így mondja ezt Miranda : 

„Ali unsre Einheit nur ein bunter Schein, 
Ich selbst mit meinem eignen Selbst von früher, 
Von einer S tunde früher grad so nah, 
Vielmehr so fern verwandt , als mir dem Vogel, 
Der dort hinflatlert," (I. 181.) 

— Gabriele D Annunzio „I lsogno d' un mattino di pr ima-
vera" c, egyfelvonásos d rámájából van kiemelve „Die Frau 
im Fenster" cse lekményének meséje. Azt a kis történetet, 
amely ott egyik szereplőnek a jkára van adva, megeleveníti 
előttünk ezen d r á m á j á b a n Hofmanns tha l . A novellamotivu-
mokat lüktető élettel tölti ki, az elmondott tragédiát a maga 
d r á m a i s á g á b a n j pergetve le előttünk. Látjuk az ifjú szép asz-
szonyt, Madonna Dianórát, bűnének forró érzéseiben, szána-
lomra méltó gyámol ta lanságában, s a halálfélelem rettegésében. 

1. Melyet már előbbi drámáiban is kifejezett pld a „Gestern"ben. 
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Mert itt ismét a női hűtlenség áll a figyelem központ-
j ában . Az író azon érzéseket analizálja, amelyek egy asszonyt 
arra késztetnek, hogy magát más férfinak ad ja . A hűtlenség, 
különben egyik kedvenc témája a bécsi irodalmi körnek. 
A „Liebelei" motívumai a z o n b a n Hofmanns tha l d rámá iban 
kif inomodottabb formában jelenkeznek, s mélyebb psziholo-
giai megalapozás t nyernek. 

A husz esztendős Madonna Dianora egész valóját á thaló 
forró érzéseknek lett rabjává . A büszke nemesi nő, ki azelőtt 
oly fennhéjázón tekintett szét maga kőiül, most boldog asszo-
nyi alázat tal , engedi át magát a varázslatos szerelem leigázó 
ha tásának . Úgy érzi. megváltozott egészen. (I. 226.) Közelebb 
jutott ebben a földi szenvedélyben a többi élőhöz. Minden 
gondolata szerelmesének Palla degli Albizzi-nek daliás a lakja 
körül összpontosul . Szavai lefestik előttünk annak hódító egyé-
niségét, jóságát és vidám egyesúlyozottságát. Szerelme az 
antik is tenekhez hasonlónak láttatja vele az i f jút : „Der wil-
deste und schönste Gott von allén !" (I. 238.) 

Az időt siettető, türelmetlen vá rakozásban találjuk erké-
lyén Madonna Dianorát. Boldog izgalommal figyeli az éj lassú 
közeledését, mely elhozza majd néki szerelmesét. Hangula tába 
azonban nyugtalan előérzetek, sötét sejtelmek is vegyülnek. 
Gondolatai különös irányt vesznek : 

„Ich glaube, so sind die Gedanken , die 
Ein Mensch in seiner Todess tunde denkt." (I. 136.) 

A végzet korlátlan ha ta lmának árnyéka sötét színezettel 
festi a hátteret, a da jka szavai (I. 236) komorodó felhőkkel 
vonják be a boldog szerelem derült gondtalanságát . Mig az 
asszony a vágyak d iada lmas teljesülését vár ja , mind erőseb-
ben kifejezésre jut a sötét tragédia előérzetének feszültsége. 
S csakugyan, mint a könyörtelen sors küldöttje, megjelenik a 
férj Messer Braccío- A helyzetet egy pillanat alatt á t l á t j a ; ott 
az áruló selyemlétra. M a d o n n a Dianóra, a törékeny, gyenge 
kis virág, védtelenül ki van szolgáltatva a zsarnoki férj kegyet-
len bosszú jának . A tragédia c sendben , m a j d n e m szót lanul 
játszódik le közöttük.' A hóhér szerepét felvevő férj csak an-
nyi időt enged a hűtlen asszonynak , hogy életén még egy-
szer végigpillantva, utolsó imáját e lmondja . Eltévesztett életé-
nek végtelen szomorúsága tölti el Dianorát, de megbánás t 
nem érez (I. 246.) 

A férj jogos bosszú jáva l szemben, az író beá l l í tásában 
erkölcsileg mégis az áldozat d iadalmaskodik . Bár mint hűtlen 
asszony megérdemelte büntetését, a z o n b a n az erősebb, inten-
zivebb s asszonyibb élet vágyának joga, felmenteni lá t szanak 
őt. Ez tragikus hőssé teszi, a könyörtelen sors védtelen 
á l d o z a t á n a k tűntetve fel őt. 

A következő mű „Der Kaiser und die Hexe" azért figye-
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lemre méltó, mert benne az író kifejezetten etikai tárgyat dol-
goz fel, bár tagadhatat lanul minden d r á m á j á n a k van vala-
mennyi etikai színezete. 

Hofmanns tha l császár ja bűnös szenvedélytől igyekszik 
megszabaduln i . Hét éve tart mór a varázs, mellyel egy csábos 
szépségű boszorkány fogva tartja. Azonban, ha hét napig el-
lent tudna neki állni, úgy annak minden bá ja és hatalma szer-
tefoszlana. íme, a hetedik alkony csábításai és megújuló heves 
küzdelmei tárulnak fel előttünk. A császár vadásza t hevével igyek-
szik elnyomni az őt gyötrő ha ta lmas vágya t , azonban maga is 
szenvedélytől üldözött vadnak érzi magát. Mint sajgó sebek 
gyötrik őt a c sábos képek ; minden vércseppje, minden ideg-
szála telve van a szép nőre való emlékezéssel . A boszorkány 
bűvös a lakban jelenik meg előtte s minden varázsát előveszi. 
A császár , gyengeségét érezve, hogy legyőzze már-már hata-
lomra jutó érzékeit, embereit szólítja elő. Az elősietőben nagy 
lelki támaszra is talál. Az ifjú Tarquinius az, akinek rajongó sza-
vai felébresztik a zaklatott császárban az érzéki mámor által el-
nyomott lelkiséget. A hozzá intézett beszéd az egész műnek 
eszmetartalmi gócpontja. Olyan pszihologiai f inomságokat, oly 
mély „megbensőitést" találunk itt, mely Hofmanns tha lnak , 
mint romantikus írónak dicséretére válik. 

A császár eddig észre sem vette hűséges szolgáját, csak 
most fordul először figyelemmel felé. Annyi lelket és ifjú tisz-
taságot lát nyiit tekintetéből kiragyogni, hogy szánalom ébred 
benne, hogy az élet ezt a harmóniát is szétdúlhatná. (I 194.) 
Ezért inti, hogy marad jon hű ö n m a g á h o z ; soha egyetlen szót 
ne ejtsen, egyetlen pillantást se tegyen, mely nem bensőjéből 
fakad. Mert egyetlen óra sem jön többé vissza s o h a ; semmit 
nem lehet jóvátenni, ami már megtörtént. Szinte észrevétlenül 
mint a rozsda, kezdi valami rágni a lelket s legszebb értékeit 
lassan szétmorzsolja : 

„Merk d i r : jeder Schritt im Leben 
Ist ein tiefrer. 
W e r nicht wahr ist, wírft sich weg I" 

A császár hűséges szolgájának a d j a ezeket a tanácsokat , 
de szavai saját lelkére is á ldásként hul lanak vissza. Mélysé-
gek nyílnak meg előtte, tisztán kezd látni ö n m a g á b a n ; érzi, 
mennyire eltért az igaz útról. 

Keserű önismerettel vértezve most tuda tosabban folytat-
ha t ja a gyötrő küzdelmet a benne élő szenvedéllyel szemben . 

A boszorkány hangjára azonban mégis felborul minden 
nyugalma s megkönnyebülés neki, hogy vívódása közepette 
ismét más emberekre tereiheti figyelmét. Egy halálra ítéltet 
hoznak véletlenül arra, ki igaztalan tettért jogtalanul ítélkezve, 
nagy kegyetlenkedést vitt véghez. A császár önmagótól mene-
külőn, mély érdeklődéssel fordul a szerencsétlen ember sorsa 
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felé. Az öntudatos bátorság, mélyből f a k a d ó igaz szava i , 
melyekkel a rab a kérdéseire felel, mél tánylást vál tanak ki 
belőle. Belátja, hogy csak a sértett igazságérzet volt az, ami 
ezt az embert bűnös tettekre vitte. Felismeri, hogy mily nagy 
erkölcsi erő kell ahhoz , hogy valaki mindennel szembeszál lva 
a halálig kitartson önmaga és a felismert igazság mellett. 
Feloldoztatja tehát a bűnöst bilincseiből és nehéz küldetés 
méltóságát ruházza rá. 

Mint császár megteheti ezt. A törvény jogot ad neki erre ; 
ítélkezhet emberek, seregek és országok sorsa felett. Most éb-
red csak annak tudatára, hogy mily nagy hatalom részese, 
mily nehéz hivatást keli betöl tenie; s ő mily öntudat lanul 
gyakorolta ezt eddig . . . 

Amint egyedül marad, a szenvedély mégis újra felülke-
rekedik minden más érzésén és gondolatán. Egy u j abb kísér-
tésre már-már foglyul esik a varázsnak , de a naplemente piros 
sugarai észretérítik, hogy hiszen mindez csak szemfényvesztés . 
Ismét ellenáll, de úgy érzi, egy ú j a b b csábí tás legyőzné aka -
ratát. (I. 208.) 

A vadon erdő sűrű jében most még egy élőlényre akad , 
akiben az ő gyermekkora idején trónjától megfosztott szeren-
csétlen elődjére ismer. Megvakítva dobták ide, hogy a vad-
állatok z sákmánya legyen. Ez a rettenetes felfedezés megrázza 
a császárt a lelke mélyéig. Nagy felelősségérzés járja át, hiszen 
ez az akara tán kivül véghezvitt tett is az ő vállán nyugszik, 
mint ahogy egész b i roda lmának sorsa is az ő kezeiben van. 

Ezen alakok által a gondviselés nagy segítségére volt a 
szenvedé ly ellen való becsületes küzde lemben. Felébresztette 
benne a jóságot, részvétet, a felelősség és kötelességtudást s 
ezek az érzések legyőzik az érzéki vágyakat . A boszorkány 
utolsó kísérletével szemben, akara tere je már fölényesen dia-
da lmaskodik s a gonosz varázs végleg megtörik a lehanyatló 
nap utolsó sugarával . 

A császár önmagát megtalálva, a fe l szabadulás é rzésében 
mindent átkaroló szeretettel telik el és térdrehullva, ad hálát 
Istennek. 

Ezzel a d rámáva l ismét lezárult Hofmanns tha l működé-
sének egy korszaka. Két évi szünet következett ezután. Ügy 
látszik azonban , ez nevelő idő volt, mert az író alkotó és jel-
lemző erejének teljessége bontakozott ki alatta. Művészete új 
lendületet vesz. H o s s z a b b lélegzetű, f inoman elgondolt és ra-
gyogó formatechnikával megoldott műveket ad ezután, miket a 
belső és külső forma egysége, de főként a kiváló jel lemzés az 
író legtökéletesebb műveivé avat. 

— A legköltőibb és egyik legdrámaibb Hofmanns tha l művei 
között „Dfe Hochzeit der Sobeide". Sehol sem érvényesül tel-
j e sebb összhangban finom pszichológiai árnyalatok iránt való 
érzéke s az a könnyed kifejező erő, mellyel leheletszerű szép-
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ségeket tud megörökíteni. Az író ebben az a lko tásában roman-
tikus művészetének tetőpontját éri e l : a „Verinnerlichung" itt 
sikerült legteljesebben. 

Az ó-angol tragédiából idézett motto, csak a tartalom 
egyik oldalára világít rá ; a két férfi szereplő jellembeli ellen-
téténél sokkal mélyebb érdeklődést kelt Sobeide gyengéd a lakja . 1 

A maga reális életét csalóka áb rándoknak alárendelő lélek 
Iragédiája bontakozik ki előttünk. A fiatal leány lelkét betöltő 
vágyak színes csodavilágot emelnek a valóság fölé. Minden 
gondolata és lelki-energiája arra van irányozva. Bár megad ja 
magát a kényszerű valóságnak és felesége lesz a kereskedő-
nek, de férje h iába közeledik hozzá egész lelkével, nyersen 
visszautasí t ja ezt. 

Mégis nagy jóságától megindítva, nem akar előtte titko-
lódzni s feltárja a szívét becsületesen és nyíltan, segítséget 
kérve azon küzde lemben, melyet mint férjes asszony, egy má-
sik férfi iránt való vágyakozássa l szemben kell majd folytat-
nia. Mert vonza lma most is fiatalkori szerelmeséé, aki őt, köl-
csönös szegénységük miatt nem vehette el. Rettegve gondol 
arra, hogy va laha lehetőség nyilna meg vágyai előtt, mert 
érzi, hogy akkor h a b o z á s nélkül e lhagyna s feláldozna min-
dent, azok megvalósí tásáér t : (VI. 23.) 

Az életét férje oldalán, békésnek és bíztatónak kép-
zeli. Lelkének ereje kimerült a vágyaival való szakadat lan küz-
delemben. Az azoktól való megszabadu lás is szinte a boldog-
ság egy nemeként tűnik már fel előtte. Szülei h á z á b a n a lég-
kör oly nyomasztó volt, minden csak zaklatta s emlékeztette. Itt 
a z o n b a n úgy véli, fel fog ez alól szabadulni . (VI. 16.) 

A kereskedőnek ime azt kell tapasztalnia, hogy Sobeide 
lelkében az öngyilkossághoz hasonló elszántság kellett ahoz, 
hogy vágyai te l jesedésének lehetőségéről lemondva, a z ő felesége 
legyen-(VI. 17.) E szenvedélyt látva, érzéseinek nemességében úgy 
érzi, hogy nem fűzheti őt magához , nem tarthatja erőszakkal 
fogva. Utat enged tehát neki, hogy álomvilágát való életévé 
tehesse. — Es Sobeide halogatást és félelmet nem ismerve, 
elindul az é j szakába , hogy elérje azt, ami elérhetetlen boldog-
ságként lebegett előtte, Az élet szilárd talajáról, az ólmok 
sz ivárványhidjára lép. 

Út jában ijedtség és borzalom kisérik ; nagy veszedelmek 
után. mint egy agyonhajszol t , rémült kis madár jelenik meg 
G a n e m a ty jának Scha lnassa rnak házában . Eljutott végre oda, 
hol nem csak oltalmat várt, hanem boldogságának teljes meg-
valósulását hitte, — s itt a legszörnyűbb dolgokat kell tapasz-
talnia. Rikító ellentétet képez itt minden, azon előkelő és tisz-
tult légkörrel szemben , amit Sobeide elhagyott. Gyengéd lelke 
vergődik minden ú j a b b érintésre, mellyel ez a tőle oly idegen 

1. Sulger-Gebing. 60, o. 
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légkör megnyílik előtte. A váratlan benyomások , mint súlyos 
ütések érik a szivét s borzalma a kétségbeesés őrületéig foko-
zódik. í télőképessége megbénul , s mint az örvénybe sodort 
ember erőtlenül átengedi magát a kavargó árnak, ő is képes 
lenne arra, hogy belevesse magát az undok bűnök mocsarába . 
G a n e m n a k a z o n b a n már nem kell, — hacsak nem futó élve-
zetre, s hogy hitt a hazugságainak , azért csak az ő könnyen-
hivőségét okolja. 

Sobeide előtt összeomlik minden, amiben életét és bol-
dogságát képzelte. A színes álmok helyébe irtózat s szörnyű 
tapaszta lások tódultak s lelkének tisztaságát teljesen feldúlták. 
Lelkileg teljesen összetörve vánszorog vissza férje kertjébe. 
Almai romjain nem tud új életet kezdeni, hanem kétségbe-
esett tettre elszánva, leveti magát a toronyról. Férje a hal-
doklót kar ja iba veszi és mélységes szeretettel igyekszik meg-
könnyíteni utolsó perceit. 

Nagy felismerés járja most át Sobeide lelkét. Kibontako-
zik előtte férjének teljes lelkinagysága. Mint új e szménykép 
tűnik az fel előtte s mély m e g b á n á s hatja át. Egy uj igazabb 
szerelem születésének fá jda lmas boldogságában, új életlehető-
séggel szivében leheli ki lelkét. 

A dráma cse lekményéből symbolumokba fogva, az áb-
rándok csalóka vi lágában élő lélek tragikuma bontakozik ki 
előttünk. Sobeide más életet teremtett képzeletében magának , 
mint amit a reális élet, s zámára nyújtott. Lelkierőit képzelt él-
ményekre pazarolta s a valóság felé csak fáradt kényszerű-
séggel fordult. Almait igazabbaknak , azok követeléseit min-
den másnál szükségszerűbbnek tartotta. íme, sikerült elérnie, 
hogy te l jesedésbe vigye a z o k a t ; vájjon megtalálta-e a ben-
nük remélt tökéletes bo ldogságot? Már ú t j ában mennyi aka-
dályt talált, mit csak eltökélt bátorsággal tudott legyőzni! A 
megvalósult á lmok pedig szomorúan festettek a va lóságban s 
élete c sődbe jutott általuk. A szép á lmoknak és á b r á n d o k n a k 
a reális élettel szemben való kudarcca az a motívum, mely 
ennek a d r á m á n a k szimbolikus magvát képezi. 

Időrendi sorban a legutolsó mű azok közül, melyek sze-
rintünk még önál lóknak tekinthetők, „Der Abenteurer und die 
Sängerin."Az író ugyan ezen műnek a megteremtéséhez is 
kölcsönzött mástól. 1 

W e i d e n s t a m m báró jelleme már annyira rokon a ké-
sőbbi vígjátékok alakjaival , hogy az azokban túlsúlyra jutott 
frivol irány kezdetének csíráit véljük benne feltalálni, A „Came-
leon-geist", mint ahogy az író magát egyik ifjúkori levelében 
nevezte, nagy áta lakulásra készül. 

1. Sulger Gebing 49. o. — A Soergel pedig ezt írja; „Es kommt zwar 
nicht alles aus erster Hand, viel literarische Einflüsse von Shakespeare bis 
Maeterlinck gehen durch das Drama. Eine Art Artur Rimbaud des 18. Jh, 
steht im Mittelpunkte." (476. o.) 



Ezen szempontból a legérdekesebb ez a d ráma. 
Roppant eredeti módon egyesül benne az író működésének 
két ellentétes pólusa. Míg az ifjúkori művek szépségkul tusza 
és ideális lelkisége betetőzést nyer Vittoria gyengéd és mély 
pszichológiával megrajzolt a lak jában , addig Báron W e i d e n -
s tamm már a további orientálódásra nyújt kilátásokat. A többi 
szereplők is hasonlóképen megoszlanak a kél irányzat szerint, 
részint az énekesnő, részint a kalandor körül csoportosítva. A 
romantikus író id í l izmusa s egy cinikus irány blazirtsága sa-
já tságos módon van így szembeállítva. 

A dráma cselekménye a 18. század Velencéjébe van 
helyezve. Báron von Weidens t amm hosszú idő utón visszatért 
a lagúnák városába . Erre a visszatérésre nem csak az emlékek 
hanem valami perverz vágy ösztökélte, hogy merész kockázta-
tással játékot űzzön szabadságáva l és életével, Mert az igaz-
ságszolgóltatás keze alól szökött meg innen s ha felismernék, 
halálos büntetéssel súj tanák. Ezen sa já tságos izgalom festi át 
itteni időtöltését, mint amilyet érezhet az a játékos, ki egész 
exisztenciáját egy kártyalapra bízza. Ilyen volt eddig is ennek 
az embernek az élete : minden szolid a lap nélkül pillangóként 
röpködött tova, izgalmakat s gyönyöröket kergetve. Ez az 
üres, blazírt „Lebemann" , kiről a hánytatott életmód között 
minden érték lekopott s felületessége miatt még nagy életta-
pasztalatok értékeit sem gyűjtötte magába , mégis bizonyos 
szempontból, hősként tűnik fel. Ugyanazon életintenzitás nyil-
vánul más formában benne, mint amit már e lébünk tárt más-
hol az író, mely az „élet királyóvó" avat ja az élet tel jességébe 
önmagát fékezetlenül belevetőt. 

A kalandornál igazibb hősnő Vittoria. Mert az csak 
átsétál a darabon, minden á ta lakulás s küzdelem nélkül. 
Mindaz, ami vele történik, csak érdekes kaland a számára 
s hogy az őt környezők sorsa miként fűződik tetteihez, már 
kevéssé érdeklik. Ezzel a nemtörődömséggel megy el Vittoria 
és gyermekük Cezarino mellett is, kit elhagy azon a napon, 
melyen létét megtudta. Nem hagy neki mást örökül, mint egy 
gyűrűt, s eltévesztett életének emlékét (V. 108.) 

Vittoria ezalatt nagy lelki krízisen megy keresztül. Ifjúkori 
szerelme neki nem csak epizód volt. Érzései szive mélyéről 
fakadtak, hogy egy életre tartalmat a d j a n a k számára . Sokkal 
h a t a l m a s a b b erővel töltötték azok őt el. mintsem, hogy szerel-
mesének hűtlensége után teljesen meghaltak volna lelkében. 
Bár másnak ad ta már magát, lelke mélyén ott volt eltemetve, 
mint egy elsülyedt világrész, szerelmének minden emléke. Az 
elnyomott vágyak a művészet burkában törtek elő lelkéből 
s kiváló énekesnővé tették. A sz ínházban egyetlen pillantásra 
felismerte azt, ki életének legnagyobb é lménye volt. Szívében 
fel lobbant újra a régi láng, s az asszonyi szerelem remegő 
a lázatosságával siet a férfihez, kinek egvkor egész lelkét ad ta . 
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A sivárlelkü kalandor a z o n b a n nem tudja felfogni Vittoria 
szerelmének lelkiségét és nagyságát . Bár emlékszik arra, Hogy 
valami nagyszerűt éltek ót együtt, előtte az énekesnő is csak 
egy a sok közül, kik neki élvezetet nyújtottak. Egyetlen szóval 
sem igyekszik áthidalni a mult és a jelen között tátongó ür t ; 
csak a nőt látja, aki újra az övé lehetne. Vittoria érzései 
a z o n b a n már az erkölcsiségnek m a g a s a b b jellegével birnak. 
Érzi hogy régi szerelmese nem egy többé vele. Felismeri an-
nak igazi karakterét, s édes , anyai megbocsáj tássa l simítja 
végig homlokát. (V. 56.) 

Ügyes játékkal sikerül fér jének gyanújá t eloszlatni. A 
báró új ka landra tovasiet s a veszedelem elmúlik Vittoria 
sorsa fölül. Az egyetlen férfi, kitol egész va ló jában függött, 
nem vette birtokba a lelkét s v isszaadta így Vittorát önmagá-
nak, Azon ha ta lmas érzelmek pedig, melyek rajta átviharzot-
tak, művészetében nagy magasságra emelik őt s utolérhetetlen 
tökéletességgel csendül meg ajkain az elhagyott Ariadné dala. 

Nagy lelket akart itt ábrázolni az író. Szerelmében önzet-
len, odaadó , igaz asszonyt, kit kifogyhatatlan, megértő jósá-
ga tökéletessé tesz. Élő személyiséget lá thatunk valóban 
Vittóriában, kinek szavai mögött ott lüktet az élet küzdelmes 
valósága. 

Hofmanns tha l további irói munkássága nagyban külöm-
bözik az előző korszakokétól. Az ifjúsággal együtt a romantika 
is mind jobban eltűnik az író lelkéből. Az ú jdonság varázs la-
tos világításában meglátott é lményeknek vége. Fantáz iá ja nem 
összpontosul többé eredeti művészi témák felé, sőt mór nagy 
olvasottságónak tárházából merített motivumokat sem fűz össze 
egyéni módon teljesen új egésszé, mint azt a második és 
harmadik irói korszakában tette. Ujat alkotó ereje e lhagyta , 
nagy nyelvkészségével és kifejező erejével tehát ezentúl régebbi 
irók műveit öltözteti divatosan új köntösbe. 

Ezek az átdolgozások részünkről már nem is k ívánha tnak 
teljes figyelmet. Az eredetivel és a korábbi feldolgozásokkal 
való részletes összehasonl í tás nélkül megfigyelésünk nem 
lehetne teljes, az pedig egy ú j abb önálló tanulmány tárgyát 
képezhetné . 

Van még egy sorozata a Hofmanns tha l műveknek. Az író 
m u n k á s s á g á b a n feltartózhatatlan hanyat lás tapasztalható. A ro-
mant ikus iránynak teljesen vége. Behódolva egy új irodalmi 
kör Ízlésének, o lcsóbb sikerekre pályázik ezután, s ikamlós 
tárgyú vígjátékokkal és vigopera szövegekkel. Ezekben az 
azelőtt a művészet arisztokratikus légkörét kereső író, nem ri-
ad vissza a legtrógárabb durvaságoktól . Kifinomodott stilus-
művészetét és szel lemes kifejező képességét raffináltan kiéle-
lezett csipősségek feltálalásóra használ ja . Ézen művek szomo-
rúan jellemzik az író művésze tének elfajulását . 
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„Böser Dinge. h ü b s c h e Formel." 
Hofm annsthal ezen á ta lakulása , természetesen nem el-

szigetelt jelenség. Az iró itt is más hatásokra reagált. Az egy-
korú íróknak nagy tábora szegődött ezen irány szolgálatába, 
mely a többiektől épen olyan jellegzetesen kivált, s önálló is-
kolát képezett, mint ahogy azt az előbbiknél láttuk. 

Miután Hofmanns tha l önálló drámai müveit tartalmi 
szempontból egyenkint átnéztük, forduljon figyelmünk ál taláno-
sabb vonatkozások felé, hogy az író művészetéről tiszta képet 
kapjunk. 

A drámák során végigtekintve azt látjuk, hogy cselekmé-
nyük kivétel nélkül idegen környezetbe, és régebbi korszakba 
van helyezve.1 A korrajz hiányosságát a z o n b a n kritikusai 
egyhangúan szemére vetik az írónak és pedig joggal, mert 
többnyire néhány felületes vonással intézi el azt. Mert az a 
törekvés, hogy a multat elevenítse meg, csak mellékes szem-
pont nála. Inkább azt a speciális hátterei keresi benne, amely-
ben témája hangula tához vonatkozásokat talál és az 
általa erősebb megvilágítást, kiemelést és fokozást nyer. 
Való jában csupán a környezet és korrajz hangulati velejárójá-
ra épít. Régi korba és idegen országba helyezve a probléma 
a drámai cselekmény ki van ragadva, a jelen élet hétközna-
piságából olyan környezetbe, ahol a mult idők ünnepélyes 
hangula ta és az ismeretlen iránt való csodá lkozás felfokozott 
figyelmet keltenek iránta. A romantikus „múltba menekülés" 
ilyenformán a da rabok érdekességét és hatását kiválóan fo-
kozzák. Szereplői sem a régmúlt korok megelevített a lakjai . 
Az ósdi öl tözékekben a modern kor ideg-emberei élnek s stili-
zált módon többnyire alkotójuknak egyéni jel lemvonásait vise-
lik magukon. Olyan valódi korhűséggel megrajzolt rennaisance 
jellemet, mint „Die Frau im Fenster"-ben Messer Braccio, nem 
találunk többet. Ez az egy magán hordozza a letűnt korszak 
emberének minden titokzatosságát és más is egészen, mint a 
többiek, kik a mai emberektől semmiben sem különböznek. 
Csakhogy az író nem a hétköznapok va lóságába állítja be 
a lak ja i t ; mint Maeterlincknél, őnála is egy magasabb , tisztább 

1. Az olasz renaissance korában játszik a „Gestern", „Der Tod des 
Tizian," „Die Frau im Fenster." Ugyancsak Itáliában, de későbbi korban 
„Der Abentreurer und die Sängerin," A biedermeyer világban „Der Tor und 
der Tod", „Kleine Weltheater" és a „Weisse Fächer" „Die Hochzeit der 
Sobeide" Perzsiába, „Der Kaiser und die Hexe" Byzáncba, az „Idylle" 
pedig az antik világba visznek bennünket. 



szférában élnek azok, ahol az anyagi világnak nincs már ön-
célú élete, minden az emberért és azáltal létezik c supán . 
Amennyiben az író külső dolgok részleteire terjed ki, úgy 
azok mind a jellemzést, a hangulat elősegítését és aláfestését 
szolgálják. Maeterlinck példájára ő is szerepet juttat a szélnek, 
a viharnak, élettelen tárgyaknak és azok szimbólumában fejezi 
ki leírhatatlan f inomságú mondanivalóit . Azon szándékka l teszi 
ezt, hogy általuk hallgatóit misztikus érzéssej te lmekre szugge-
rálja és fantáziá jukat felkeltse s ennek segítségével olyan mély-
ségekbe világítson bele, milyeneket szavakkal megközelíteni 
lehetetlen lett volna. Mert a drámáit létrehozó problémák nagy-
részt imagináriusak, a lélekrajzok pedig szubtilis f inomságúak. 
Az író kifejezésmúvészetét a l aposan próbára teszik, úgy hogy 
feladatát sokhelyen valóban csak szimbolizálással oldhat ja meg. 

Az író k i fe jezésművészetéhez harmonikusan járul kiváló 
formaérzéke, melynek segítségéve! mondanivalói művészi ala-
kot öltenek. Sőt a formaérzék szinte felesleges módon is ren-
delkezésére áll, amennyiben egy-egy költői inventiót többféle 
lehetőséggel is kísér, amelyek között az írónak választania kell. 

Legelső művében felszínre került gondolatok, — mint 
ahogy erre már előbb rámutattunk, — fellelhetők később is 
más f o r m á k b a n ; de ugyanily rokonság tapasz ta lha tó a többi 
drámái és azok személyei között is. 

Az egyes daraboka t olvasva mindunta lan reminiscenciók 
merülnek fel az előző műveikkel kapcsolatban. Megesik az is, 
hogy az előbb már megközelített és művészi módon kifejezett 
inventio, kevésbbé sikerülten bukkan fel újra. Lehet, hogy ez 
az oka annak , hogy némelyek Hofmanns tha l művészetéről azt 
a benyomást nyerték, mintha az nem fejlődött volna. Pedig az 
író működésében határozott emelkedés tapaszta lható művészi 
magaslatok felé, ha pályája később hirtelen sülyedést mutat. 
A kifejező- és forma művészet nagy ha l adása mellett a leg-
jobban bizonyítja ezt jellemző erejének tökéle tesedése és ma-
guk az alkotott jellemek. 

Első kis d r ámá ja már magában rejti mindazon értékek 
csíráit, amelyek később művészetében fejlődtek ki. Az ifjú író 
a z o n b a n még nem tud egész embereket formálni, életet, tragédiát, 
d rámai feszültséget kialakítani, P o m p á s nyelvkészséggel fejezte'i 
ki szereplőivel koraérett bölcsességének maximáit és ifjú korának 
élet tapasztalatai t ; a z o n b a n főhőse Andrea , kiben a d a r a b súly-
pontja nyugszik, nem igazi élő egyéniség, aki küzd, érez és 
szenved, c supán egy megelevenedett marionett figura, — bár 
az író ezt a darab já t még nem nevezi bábjá téknak. Az élet 
fényét c supán az író szubjekt iv izmusának vetülete viszi. bele. 

A mellék alakokról is áll ez. Mint ahogy azt A. Schurig 
megjegyezte, Lorenzo az egyetlen életerős rena issance alak, — 
csak épen hogy ő sohasem lép ki a színre. 

A megelevenítő erő azonban emelkedő fejlődést mutat, s 
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ap róbb sikerültebb jellemrajz után végül is olyan élő egyéni-
ségeket formál ki, mint azokat az itt tárgyalt két utolsó ön-
álló d r á m á j á b a n találjuk. Az tény, — ismételjük mégegyszer, 
— hogy ezen alakok nem a reális életből vonnak kira-
gadva, de megdöbbentően igazak és mélységesen emberiek. 
A fejlődés szempont jából nézzük például Sobeide fér jének, a 
kereskedőnek jellemrajzát. Andrea chaot ikus lelkiállapota mellé 
állítsuk oda ezen érett, megállapodott férfinek nemes, mély és 
harmonikus egyéniségét. Mennyi finomsággal, lelkiséggel, mély-
séges érzésekkel ruházza fel őt az iró. 

Az első kis renaissance d r ámában láttuk azt is, hogy az 
író megértéssel és figyelemmel igyekezett foglalkozni a női 
pszichével. Azonban ott még női jellemet nem sikerűit kifor-
málnia. Később a z o n b a n mindjobban kialakul benne a női 
lélek finom ismerője s Arletta jelentéktelen a lak ja után jön-
nek Claudio anyja és szeretője, kevés vonással szépen és mé-
lyen individualizálva Madonna Dianora és Fortunio meghalt fe-
leségének jellemzései, Ez utóbbit a férj szavaiban (I. 158) 
olyan jellegzetesen állítja elénk, hogy bátran besorozhat juk 
Hofmanns tha l legszebb nőalakjai közé. A gyermeki csodálko-
zás a laphangula ta jellemzi ezt az asszonyt, ki lényének intui-
tiv f inomságával a dolgokat igazi ér tékükben szemlélte, aki lé-
lekkel élt át mindent és benső élmény ereje hatott át minden 
szaván . Azon kiváló jellemző képesség nyilvánul itten, amely 
ezután alkotja meg két legszebb és legélőbb a lak já t ; Sobeidét 
és Vittoriát. Vittoria e levenebb és cselekvőbb ; Sobeide bájo-
sabb, á lmodozóbb és légiesebb. — Általában mondhat juk , 
hogy a női jellemek tökéletesebbek. A férfiakból hiányzik az, 
amit férf iasságnak szokás nevezn i ; az akarat , a tetterő, a 
cselekvőképesség. Töprengő, vágyódó passzív életbe vannak 
merülve ; sodorni hagyják magukat az élet forgatagától. A női 
jel lemnek ez a vonás jobban megfelel : az élet, a társadalmi 
szokások maguk is kívánják tőle a passzivitást. 

Fej lődés tapaszta lható a b b a n is, hogy az író a drámai 
műfa j követelményeinek mind jobban eleget tud tenni. Az első 
d a r a b o k b a n még alig volt cselekmény, s e l já tszásakor sok néző 
távozhatott el azzal a meggyőződéssel , hogy itt tu la jdonképen 
nem is történt semmi. Később fokozódik a művekben a dina-
mikus erő, s az író művészi módon nagy drámai feszültséget 
tud teremteni. 

Az író fe j lődésének megítélésekor azonban óvatosnak kell 
lennünk. Nem tekinthető ugyanis teljesen egyéni fej lődésnek 
az, ha csupán idegen hatás felvételéről van szó. Azon ért-
hetetlennek látszó vál tozékonyságnak, amiért A. Schurig „äs-
thetische Proteus"-nak nevezte el Hofmannsthal t , a magyará-
zata az, hogy az író saját egyéniségét gyakran feladja azért, 
hogy á tvehessen mások által kialakított életformákat.1 Ennek 

1. Érdekesen magyarázza ezt A. Schurig. 



az érzése, ezen képességnek a méltánylása tükröződik az író-
nak a híres színészekről való írásaiban- Azon képességet ma-
gasztal ja ezekben, hogy a művész belehelyezheti magát más 
egyéniségekbe s ilyenformán az életnek nagyobb lehetőségei 
felett uralkodik. Az író is o lvasmányai folyamán más egyéni-
ségek által alkotott formákba éli bele magát,1 de ezek eltűnnek, 
amint ú j a b b és ú j a b b benyomás ismét más irányba tereli őt. 
A bevezetésben körvonalazott irodalmi áramlatok közepette 
nyitott lélekkel állt Hofmanns tha l . A benső é lmények össze-
o lvadnak nála a kívülről jövő hatásokkal és az i lyenformán 
készülő műalkotás sokat veszít eredetiségéből. Azt is vitatták 
már, hogy nincs is az írónak tu la jdonképen egyénisége. Ez az 
állítás, bármily naiv is legyen egyébként , nagyon jellemző. Az 
bizonyos, hogy az író reális életét nem tükrözik vissza művei, 
ha csak nem távolságokon átszűrt stilizált fo rmában . Hanem 
ami a legértékesebb minden emberben , az egyéni életélmény, 
az képezi a d rámák határozottan szubjektív jellegét. 

Az író gondolatköre művészi élményekkel elhatárolt. Lel-
kisége esztétikai jellegű. A benyomásoka t is szívesebben ve-
szi fel, ha azok már művészi formában vannak kialakítva. Az 
o lvasmányain át felvett hatások közül említsük meg Keats 
szépségit tas, intuícióra épített hangulatköltészetét , Edgár Poe, 
Paul Claudel és Maeterlinck misztikumát, Baudelair, Verlain, 
Mallarmé és D 'Annuncio művészi egyéniségeit, Gautiernak az 
élvezetre épített életfelfogásót és főként Nietschevel élén, a 
német romantikusokat . Ezekhez járul Georgenak és a többi 
neoromant ikus íróknak, főként pedig a bécsi irodalmi körnek 
a befolyása. Ezzel a z o n b a n még mindig nem merítettük ki a 
lehetőségeket , melynek tág körét bizonyítja az a példa, hogy 
az író m é g Műlhausen kalandja inak, hihetőleg gyermekkori 
o lva smánya inak egyik motívumát is felgolgozza. (I, 203. o. 5.) 

A mult századbel i praerafael i tának nevezett angol festő 
iskola elveinek ismerete nélkül is sok m a r a d n a előttünk ho-
mályos, írónk művésze tének vonásaiból . A praerafaeli ták ké-
peihez oly közel érezzük az író d rámáinak alakjait és hangu-
latát. Wat t sná l például a halál ép oly szelid barát, anya, ki 
fáradt gyermekét ágyba fekteti ; Rosetti Beatricéje is mily ha -
sonló megvilágitásban van Sobeidevel. — Böcklin hatásót is lát-
tuk már a d rámák során. Nem csupán képei tárgyánál fogva, 
hanem mint kolorista is hatott az íróra, 

Alapos filologiai munkát nyúj tana a hatások kimutatásá-
nak részletes kidolgozása. Hiszen sok helyütt még szószerinti 
forditások is a k a d n a k a d r á m á k b a n " Nekünk azonban most 
nem a célunk ez, mikor az író művészetének karaktervonásai t 
igyekezünk megrajzolni. Kicsinyesebb szempontok helyett te-

1. Mint ahogy ezt Claudionél létjuk. 
2. V. ö, H. Zimmer 306, o. 
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kintsük azt, hogy az író nagy dolgot akart. Egyesíteni óhajtot t 
művészetében minden igaz értéket, amit előtte már mások is 
feltaláltak. Ha ez volt a szándéka , úgy az méltánylást érdemel. 

Határozottan megtalál juk munká iban azon romantikus 
törekvés jeleit is, hogy a művészet, mint az élet felett álló je-
lenség, egyesítse a n n a k legfőbb szellemi megnyilvánulásait . 
Hogy ez a synthesis lehetséges, azt W a g n e r zenedrámái bi-
zonyítják. írónknál ez a törekvés a b b a n nyilvánul meg, hogy 
szavainak nem csak eszmei tartalmat, hanem képszerűen szem-
léltető erőt és a zenei melódiák sejtelmességét és ritmusát 
igyekszik adni. 

Komoly művészi törekvését azonban aláfesti valami köny-
nyelmű, blazirt hangulat , amely a bécsi irodalmi kör ismerte-
tőjele . A legfőbb dolgokat, magát az életet is, végeredményé-
ben csak játéknak tekintik.1 Szellemes, briliáns módon játszani 
akarnak csupán : a teljes komolyságot nem engedi nekik de-
kadens voltuk. A nagy alkotóművészek által feltalált értékeket 
játszi módon veszik kézbe. Mintha ezt szimbolizálta volna 
H o f m a n n s t h a l ; „ . . . Meiner Seele schmerzlich geborne Perlen. 
nahmst du mir und warfst sie als dein Spielzeug in die 
Luft." (1. 150) 

A két ellentétes irány megzavar ja az író harmóniá já t és 
a lapját képezi azon keserű önvádaknak , amik műveiben itt-ott 
fe lbukkanak. (I. 196, I. 108. stb.) Az író keresi saját lelkének 
igaz valóját, vágyódik egyszerű, mélységes, spontán érzelmek 
után. Ezt a z o n b a n megsemmisíti az életről való blazirt felfogás 
ha tása . Ott a biráló, gúnyolódó intellektus minden mélyből fel-
törő érzés mellett ; nem csupán kritikailag követi a befejezett 
élményt, hanem már azzal egyidejűleg jelen van és elveszi 
annak őszinteségét. Ez az, amitől az író saját én jében szaba-
dulni szeretne s feltalálni újra „mein früher selbst, mit dem 
wahren Tone." 

Az igaz művészi értékek után való vágyódása és fényes 
technikai készsége Hofmannsthal t a bécsi irodalmi kör fölé 
emelték. Finoman kidolgozott kis drámáit az igazi művészi al-
kotások közé sorozhat juk. 

1. „Wir haben aus dem Leben, das wir leben ein Spiel gemacht" I. 46. 
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