
A P R Ó C I K K E K 

Dorothea Angermann. 
(G. Haup tmann ú j drámája.) 

Aki a napilapok híradásaiból és 
kritikáiból alkotott magának vala-
milyen képet, mint először én is, az ősz 
német költő legújabb drámájáról , nagy 
valószínűséggel nem ismerhette fel an-
nak igazi értékét. Mert főbb motívumai 
olyan régieknek és kopot taknak lát-
szanak : a szerencsétlenül já r t tapasz-
talat lan, talán kissé szenvedélyes vérű 
leány sülyedése, megborzadása, ember-
feletti küzdelme a fertőből való szaba-
dulásért, ma jd végső bukása és pusz-
tulása, melyet a formailag abszolut 
korrekt apa ridegsége és hozzáférhetet-
lensége csak siettet és elkerülhetetlenné 
tesz. 

Amint a drámát olvassuk — Schau-
spielnek nevezi G. Haup tmann — 
már nem rázzuk úgy a fejünket a költő 
azon merészségén, hogy az oly sokszor 
tárgyal t témához nyult , mert lá t juk, 
hogy művészi erejének felsőbbséges 
tuda tában joggal és bátran tehet te ezt. 
Ezt a merészséget egyébként már sok-
szor megcsodálhattuk G. Hauptmann-
nál : hogy többet ne említsek, emlékez-
hetünk arra, hogy a Rose Berndben azt 
a fájdalmasságában fizikailag már alig 
elviselhető szenvedést és tragikumot, 
amely Goethe Faus t jában Gretchent 
súj t ja , hogyan tud ta meglepően új , a 
modern élet mélységeibe megdöbben-
tően belevilágító oldalairól bemutatni . 
Vagy gondoljunk arra, hogy a német 
parasztlázadás idejének chaotikus zűr-
zavarát , ama forrongó idők nemes és 
aljas szenvedélyeinek kavarodását, 
egyesek önfeláldozó vitézségének és a 
meghunyászkodáshoz szokott gyáva 
lelkek szánalmas megrettenésének ka-
leidoszkopszerű jelenségeit hogyan 
t u d t a Götz von Berlichingen hatalmas 
képei után mégis megrázó erővel elénk 
állítani a Florian Geyerben. Vagy ho-
gyan érezteti velünk át a beteg Henrik 
lovag őrjöngő tépelődését és vad két-
ségbeesését testének undorító kórja 
felett , ma jd visszatérését a tündöklő 
fénybe Ottegebe emberfeletti áldozatá-
nak gyógyító hatása u tán a Der arme 
Heinrich-ban, egészen megmaradva 

Har tmann von Aue gondolatköreiben 
és nem törődve azzal, hogy Ricarda 
Huch hasonló című novellájában oly 
geniálisan teszi valószinűvé, hogy a 
szűzies gyermek hiába áldozta tiszta 
vérét, a szörnyű betegséget egészséggé 
nem vál toztathat ta , s csak a krónika-
író vallásos ihlettsége másította meg a 
legnagyobb testi és lelki szenvedésről 
szóló történetet . 

Kedvenc alakjait a költő többször is 
színre hozza, egyiket sem oly gyakran, 
mint a reményeiben megtört, felig zül-
lött, családjának hétköznapi nyomorá-
val és nyárspolgári gondjaival semmi-
képen megküzdeni nem tudó festőmű-
vészt a Michael Kramerben, Peter 
Brauerben, vagy a még aránylag leg-
jobban járó Crampton mesterben. 

Dorothea Angermann Rose Berndre 
emlékeztet, csakhogy előkelőbb körből 
származik. Aty ja fegyházi lelkész Lieg-
nitzben. Dorothea első házasságából 
származik; a világi örömöktől épen 
nem idegenkedő, noha egyébként szik-
lánál keményebb és folttalan purizmus-
ban felülmulhatatlan egyházi férfiú 
első feleségének halála után újból 
megnősült, Dorotheánál alig valamivel 
idősebb leányt véve el. 

Az első felvonásban Angermannt és 
Dorotheát egy sziléziai fürdőhelyen 
talál juk. Dorothea néhány más nagy-
városi leánnyal ott az igényesebb főzés 
művészetét tanul ja a «Schwarzer Adler» 
if jú főszakácsától, míg a ty ja a nyaralás 
minden kényeztetését és előnyét élvezi. 
A «Schwarzer Adler» özvegy tulajdonos-
nőjének ugyanis van egy tízéves uno-
kája , Gotthold, aki a tanév alatt Anger-
manntól kap ellátást és pedagógiai ve-
zetést, ezért a megkülönböztetett ki-
szolgálás. Gotthold atyja, Hubert 
Pfannschmidt, vagy nyolc év óta Ame-
rikában van. Annakidején indulatos, 
lobbanékony hangulatai miat t vált 
helyzete szülői házában tar thata t lanná. 
Az özvegy másik fia, Herbert, i f jú tu-
dós, germanista, ezzel szemben maga 
a kimért, előkelő nyugodtság. Tudo-
mánya nemzeti fontosságától teljesen 
át van ha tva s ennek emelkedett pilla-
natokban ragyogóan csiszolt stilusban 
tud kifejezést adni. 
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Herbert felismeri a mély tekintésű 
és mélyérzésű Dorothea értékét ; őt 
szemelte ki tudományos sikerekkel, 
címmel, ranggal kecsegtető élete tár-
sául, s a nyaralásból való távozáskor 
ezt szívszorongva be is meri a leánynak 
vallani ; Angermann lelkész előtt akkor 
fog kérésével előállni, ha, remélhetőleg 
néhány hónapon belül, legalább első 
tudományos gradusát elérte. Akkor 
méltóbb lesz a leányhoz, mint most. 

Dorothea szereti Herbertet; boldog 
volna vele. De nem mondhat ja meg 
neki, hogy — késő. A forró nyár hevé-
ben a züllött erkölcsű főszakács, Mario 
áldozata lett . 

Aty ja házába visszatérve, remény-
telen kétségbeesésben telnek napjai . 
(II. felv.) Ott r ingatják a bölcsőben, 
if jú mostohaanyjának kis csecsemőjét; 
a normális élet nyugodt hát tere fájdal-
masabbá és keserűbbé teszi kegyetlen 
végzetét. Mikor a kérő sápadt ünne-
pélyességgel megjelenik, mindazt, amit 
a sors rá akar mérni Dorotheára, el-
odázni, vagy feltartóztatni többé nem 
lehet. Szenvedélyes drámai jelenetek 
közt kénytelen Herbertet szándékától 
eltéríteni, anyjának vallani, kegyetlen 
a tyja ítéletét magára venni. Ez Mariót 
előkeríti, leányát az útál t és elvetemült 
emberhez hozzákényszeríti s Dorothea 
örökségének átadásával az útból el-
távolít ja. Amerikába küldi a lelkileg 
annyira egyenlőtlen párt , nehogy leá-
nya szégyenét neki is kelljen a világ 
előtt hordania. 

A I I I . és IV. felvonásban a költő, 
mint legtöbb ujabb művében, pl. az 
Indipohdiban, a Der weisse Heiland-
ban, a Die Insel der grossen Mutter-
ben, a tengerentúlra visz bennünket. 
Hubert Pfannschmidt nyomorúságos 
otthonát lá t juk Newyork közelében. 
Az amerikai élet nem hozott neki sike-
reket, csak vérét szívta e l ; szervezete 
tönkrement, betegen nyomorog leron-
gyolt, éhező családjával. Megtudjuk 
később ifjúkori ingerültségének és el-
keseredésének o k á t : 7—8 fiatal társá-
val együtt megmételyezte egy idegen-
ből származott leány. 

Dorothea hosszas keresés után, fel-
fedezi a betegség és gond e t a n y á j á t ; 
de micsoda ennek minden nyomorúsága 
az ő borzalmas élményeihez képes t ! 
Oly mélyre sülyedt, hogy lelke mintegy 
elvált a testétől, szemléli önmagát, mint 
valami idegent, akihez alig van köze. 
Mario az utcára küldte, olykor felcico-
mázta, hogy aztán, ha pénzre t e t t szert, 
elvegye, vagy álmában ellopja min-

denét s kifossza a meztelenségig. Fülé-
ben csengenek a léprecsalt, szerelemre 
sóvárgó áldozatok jajgatásai és végső 
hörgései, kikkel Mario és társai elbán-
tak. Menekül mindenünnen, mintha 
önmagától is szabadulni akarna s el-
rohan Hubert szegényes otthonából is, 
aki mély nyomottsága és szánalmas 
helyzete dacára csak annyit mondhat 
feleségének, hogy : sötét árnyék vonult 
el házuk felett. 

Dorothea a borzalmas téli időben 
összeesik a hóban. Félig megfagyva, 
viszik a kórházba. Egy jótékony család 
magához veszi ; súlyos betegség után 
felépül. Álomszerű ködbe borul előtte 
amerikai élete, képzelete azt varázsolja 
eléje, mintha betegsége és szenvedései 
által megtisztult volna a fertő undok 
sarától és levegőjétől. Huberték nem 
vesztik el szemük elől, hisz földijük, s 
Hubert , hazája és felnövekvő fia iránti 
beteges vágyában minden hírre és szóra 
sóvárog, amely gyermekéről és szülő-
földjéről regél. 

Ezalat t Herbert Pfannschmidt sok 
és nehéz tépelődés után, számolt ön-
magával. Dorotheát felejteni nem 
tud j a ; időközben hírnévre t e t t szert, 
professzor lett a boroszlói egyetemen, 
de kész eldobni minden külső sikert, 
poziciót, ha vele, talán valahol Ameri-
kában, együtt élhet. Anyja halála után, 
azon ürügy alatt , hogy Gottholdot szü-
leihez el kell vinnie s a jelentékeny 
örökség felét bá ty jának át kell adnia, 
elindul Newyorkba. Titkos reményé-
ben, hogy Dorotheát is megtalálhatja, 
nem csalódik. Csodálatos poézissel telí-
te t t , megrendítő, olykor finom irónia 
által megrázó erejükben enyhítet t ké-
pekben lá t juk, amint a gazdag, előkelő 
európai magához emeli az amerikai 
hajótörötteket , Hubertet , annak agyon-
csigázott és a hitelezők által agyon-
üldözött feleségét, éhező iskolás gyer-
mekeit, a férjétől elszakadt Dorotheát. 

Hosszú, boldog csókkal öleli magához 
Herbert szerelmesét. Csakhogy ez bú-
csúcsók. Mert megjelenik Mario, hites 
feleségét keresi, visszaköveteli. Az iz-
gatott , de magán mégis uralkodni tudó 
Herbert meg tudna vele egyezni. Ma-
noval lehetne beszélni. Jó pénzért talán 
odaadná Dorotheát. De a beteges, he-
ves Hubert mindent elront. Megsérti a 
züllött alak önérzetét, ez csak azért is 
ragaszkodik törvényes jogaihoz, rendőr-
séget, nőrablást emleget, mire az ame-
rikai levegőben minden európai kul-
túrális mázt és önfegyelmet magáról 
levető Herbert az ilyen dolgokban ed-
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zettebb Huber t te l együtt ráveti magát 
Marióra ; koponyájá t a falhoz verdesik, 
kis híjja, hogy gyilkosokká nem válnak. 
A lármára a szomszéd szobából elő-
rohanó Dorothea — a költő bámulatos 
pszichologiai megokolásával — a go-
nosztevőnek, a gyengébbnek fogja a 
pá r t j á t . Mert ez a férje ; ennek jó, sőt 
megvesztegető tulajdonságai is vannak. 
Ez sokszor az életét is kockáztat ta érte. 
Vele megy ; érzi, hogy a t isztultabb 
életbe ő már nem való. Herbert ő mel-
lette örökké vérző lelki sebekkel élné 
le életét. Becsületesebb, hogysem ily 
áldozatot elfogadjon. De lelke mélyén 
aláír két halálos itéletet. 

Az orgyilkos gonosztevő győz a sze-
relmében magát mélyen megalázó, ma-
gas erkölcsi polcáról leszálló filozófus, 
tudós fölött. Mert érteni kell a nőkhöz, 
mondja Mario. Az elképedt, megrendült 
Herbert önuralmát végkép elveszti, 
görcsös zokogással borul bá ty j a kar-
jaiba. 

Hata lmas drámai erő lüktet e fel-
vonásokban. A német irodalom Schiller 
és Hebbel óta nem muta tha t fel ehhez 
foghatót, hacsak nem magának G. 
Haup tmann-nak naturalisztikus drá-
máiban, a Vor Sonnenaufgang-ban, az 
Einsame Menschen-ben, vagy a Han-
nele-ben. Az élet súlyos problémáinak 
megrázó elénktárása," a néző vagy ol-
vasó gondolkozóba ejtése terén pedig 
fölveheti a költő a versenyt Ibsen, 
Tolsztoj vagy Dostojewskij legmegren-
dítőbb képeivel. 

Az V. felvonásban Huber t égő vágya 
teljesült, hazájában, Hamburg közelé-
ben, falusi magányban pihenheti ki 
viszontagságos életét. Dorothea is visz-
szavergődött valamilyen hajó szennyes 
fedélközében. Mario meghalt. Dorothea 
maga sem t u d j a biztosan, hogy nem 
azért-e, mert a morfinistát egy kissé 
kelleténél nagyobb adaggal kezelte. 
Mérget most is hord magánál. Huber t 
házába veszi. Ő az egyetlen, aki a sors 
által összetörött nőt megérti, mert 
pályája alapjában véve azonos az övé-
vel : a véletlen gonosz játéka borzalmas 
szenvedések közt tönkre te t te . Igazság, 

vagy csak valami ahhoz hasonló, mint 
Dorothea mondja , nincs a földön. 

Huber t értesíti a lelkészt és Her-
bertet. Ez időközben előkelően nősült, 
Dorotheától elidegenedett, nem hisz 
őszinteségében, mert Angermann maga 
ingatta meg benne a Dorothea iránti 
hitet. A lelkész kenetteljes, de szeretet-
len viselkedése mint hideg jég hat az 
életösztön utolsó, beteg, lázas reményé-
vel a ty já t váró, a kétség és hinni akarás 
közt vergődő, s ezáltal felcsigázottan és 
fokozottan érzékennyé vál t Dorotheára. 
Angermann szeretné leányát valamilyen 
intézetben elhelyezni. Otthon, így ma-
gyarázza, a család úgy megnőtt , hogy 
már nincs hely Dorothea számára. E 
szavak hallatára ez végez magával. 

G. Hauptmann e drámája még sok 
fejtörést fog okozni az irodalomtörténet 
embereinek. Lát juk , hogy az expresszio-
nizmusnak teljesen vége van. A költő 
tu la j donkép visszatér i t t újabb, a ro-
mantikus felé hajló irányától, melyet 
pl. a Der Weisse Heiland mutat , ré-
gebbi, talán Dilthey-jal azt lehet mon-
dani, az élet értelmét kereső művészet-
hez. Felelősek vagyunk-e azért, ami 
velünk történik? Angermann szerint 
igen, Hubert szerint szó sem lehet róla. 
A tagadók pá r t j a többségben van, 
mert hozzá kell számítani Dorotheát, 
sőt Mariot is. Nincs szép és rút , magya-
rázza Dorothea, de talán van szelíd és 
vad világ. Ott lent a szagok nem a leg-
jobbak, a szavak és tet tek sokszor cini-
kusak és undorítók. Egyébként minden 
olyan, mint fönt, csak sokkal rettenete-
sebb. 

Ilyen-e az élet? Nem kuta t juk . De a 
szülők, a magas polcokon ülők, a peda-
gógusok, a lelkészek gondolkozhatnak 
e problémák fölött. 

Einsame Menschen című drámájában 
G. Hauptmann megmagyarázza a köl-
tészet lényegét. A költő nem mulat tatni , 
nem szórakoztatni akar. A lélek szántó-
föld. A szántóvető ember ekével föl-
hasí t ja , megforgatja, szöges boronával 
tépdesi az ő földjét. Mi teremhet abban 
a lélekben, amelyet soha fel nem szán-
to t t ak? Schmidt Henrik. 
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