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Hermann Sudermann : Die Frau 
des Steffen Tromholt. (Regény, Cotta-
kiadás. Stuttgart és Berlin, 1927.) 
Sudermann, aki a legpáratlanabb szín-

p a d i népszerűségből rég a vidéki juta-
lomjátékok rozzant drámai hősnőinek 
végső reménységévé süllyedt, aki a 
Litauische Geschichten s a Jolanthes 
Hochzeit kétségtelen művészi értékei 
ellenére is az irodalom eleven lükteté-
séből évek óta a kölcsönkönyvtárak 
kevésbbé bolygatott poros zúgaíba ván-
dorolt, legutóbb ismét hallat magáról. 
Az élete alkonyán levő író, aki az idén 
ünnepelte hetvenötödik születése nap-
ját, valósággal a fiatal erővel buzgó 
írók mohóságával önti magából a 
terjedelemre legalább is monumentális 
regényeket. A mult évben jelent meg 
egy vaskos kötete, Der tolle Professor, 
amelyben a modern irodalmi áramla-
toknak hódolva, egész új irányban pró-
bálkozott. Az idén szinte jubiláris bő-
kezűséggel még hatalmasabb arányok-
ban méretezett és mindenesetre sok-
kal jobb regénnyel lepte meg az ámuló 
világot. Annál meglepőbb ez a regény, 
mert az agg Sudermann csaknem ki-
zárólag szerelmi problémákkal foglal-
kozik benne. Azelőtt regényeiben is, 
drámáiban is mindig arra törekedett, 
hogy társadalmi rajzot adjon, hogy 
szociális vagy más átfogó jelentőségű 
problémákat vessen fel. Ritkán sikerült 
neki a társadalmi rajz, a probléma leg-
többször jelentéktelennek bizonyult es 
nem jutott kielégítő megoldáshoz, de 
ez sohasem a szándékon mult, hanem 
azon, hogy Sudermann nem volt sem 
eléggé művész, sem eléggé költő ahhoz, 
hogy az érdekes felszínről a megrendí-
tőbb mélységekre szálljon le. Ebben 
a regényében még csak kísérletet sem 
tesz arra, hogy társadalmakat vagy 
társadalmi rétegeket rajzoljon. Amit 
a környezetből ad, az mindig vázlatos 
marad és szűkösen csak annyi, amennyi 
a történet motiválásához és megérté-
séhez a legszükségesebb. A problémák 
sem szélesednek általánossá. Nem az 
élete delén levő és lassan-lassan az 
öregségbe hajló férfi, se nem a művész-
lélek szerelmi problémái ezek, se nem 
a zabolátlan szabadsághoz, a szerelmi 
fegyelmezetlenséghez szokott művész 
küzdelme ez a házasság korlátai ellen. 
Itt kizárólag egy ember, mondjuk egy 
érdekes, színes, sőt nagy egyéniség leg-
sajátabb életéről és szerelmi problé-
máiról van szó, Steffen Tromholt festő-
művész érzelmi, sőt nagyobb mérték-
ben érzéki életéről, amelyet az író 

egyetlen vonatkozásában sem akar álta-
lánossá, tipikussá tenni. Talán épen 
ez az oka, hogy a regény nélkülözi 
a régi Sudermann számos, eléggé jelen-
tékeny hibáját, de hijával van nem 
egy régi kvalitásának is. 

A regény címe : Die Frau des Steffen 
Tromholt, de a regény hőse mégis 
inkább Tromholt, a festőművész s az 
asszony csak a regény végén, halála 
után emelkedik mindennek fölébe kere-
kedő súlyúvá, emléke mint a gubóból 
kiröppenő pillangó, színesen csillogón 
szárnyal fel, tartalmat és célt sugároz 
vissza egész lefojtott bábéletére s le-
győzi és megmenti férjét, akit életé-
ben egészen legyőzni sose tudott s akit 
életük első idején csaknem kétségbe-
esett lelki és művészi válságba haj-
szolt. 

Tromholt, az európai hírű művész, 
a német festészet büszkesége, csaknem 
futóismeretség után nőül veszi Brigittet, 
aki fiatal, elég jelentéktelen vidéki 
özvegy, jó anya, akinek három kis 
gyermeke van, dilettáns írónő, aki 
ennek ellenére a legszigorúbb kispol-
gári erkölcsök szerint él. A festő bele-
szeret telt és szőke rubensi szépségébe 
s mivel semmi reménye nincs rá, hogy 
szerelme a polgári elveihez ragaszkodó 
Brigittenél érzéki viszonzásra is ta-
láljon, mert egyébként az asszony az 
első pillanattól kezdve halálosan szerel-
mes bele, nőül veszi. Ez azonban csak 
afféle föltételes házasság. Tromholt, 
aki a nagy művének korlátoktól ment, 
féktelen szeszélyeinek és pillanatnyi 
hangulatainak hódoló érzelmi és er-
kölcsi bohémségében él, irtózik a há-
zasság nyügétől, fél a megkötöttség-
től, a családi élet nyárspolgárias csönd-
jétől és azzal a kikötéssel veszi nőül 
Brigittét, hogy ez egy év elteltével 
semmi akadályt nem gördít a válás elé. 

Tromholt és Brigitte teljes ellenté-
tek. Tromholt csupa féktelen érzékiség, 
szilaj, lobogó temperamentum, szeszé-
lyesen változó kedély, akivel a szív 
parancsol, nem az ész, aki nem tűr 
semmi béklyót és mégis rabja változat-
lanulfellobbanó hangulatainak. Brigitte 
ezzel szemben szinte híjával van min-
den érzékiségnek. Szerelme a szív és 
lélek elmulhatatlan, odaadó, áldoza-
tokra kész szerelme. Brigitte csupa ki-
tartás és állhatatosság. A mártiriumig 
túláradó jóság. Szelid, megadó és bölcs, 
aki nemcsak szerelmese és élettársa, 
de valósággal anyja is férjének, ennek 
a makrancos rossz fiúnak. 

Tromholt a maga köreiben először 



titkolja házasságát. Azután elvonul 
Berlinből és elrejtőzve és szerelmesen 
összebújva él feleségével. De nagyon 
rövid ideig tűri ezt az édeskés, zárt-
levegőjű életet. Újra kezdődik a házas-
társak különvált élete, amelyet csak 
kölcsönös látogatások szakítanak meg. 
Tromholt már a kikötött év letelte 
előtt únja és gyűlöli házasságát. Rette-
netes súllyal nehezedik rá ez a kettős, 
felemás élet. És az év lejártával még-
sem válik el. Brigitte, mint a türelmes 
Grizeldis, azzal láncolja magához, hogy 
alázatosan aláveti magát akaratának. 
Külső körülmények is segítségére jön-
nek. Gyermeke születik Tromholttól. 
Egyik fiacskája, abban az időben, mikor 
épen férjét látogatja meg, lezuhan az 
erkélyről és szörnyethal. Tromholt 
érzi, milyen felelősség nehezedik rá. 
Nem tud elszakadni ettől a némán 
szenvedő asszonytól, aki soha leg-
kisebb ellenvetést sem tesz. De ez a 
belső küzdelem teljes lelki ziláltsággá 
válik nála. Nincs nyugalma. Ideges 
és zaklatott. Nem tudja koncentrálni 
magát. Művészi alkotó ereje csaknem 
teljesen elsorvad kétségbeesett, célta-
lan lelki letargiájában. 

Ekkor megérkezik az első, mentő 
szerelem. Csupa romantika, sőt félig-
meddig a kolportázs-regények olcsó 
és értelmetlen titokzatosságával körül-
hazudott ez a szerelem. Tromholt csak 
kétszer találkozik ezzel a tökéletes nő-
vel, akiben Juno fejedelmisége és Vénus 
észvesztő varázsa egyesül. Egyszer, 
midőn véletlenül megismerkedik vele, 
másodszor első és utolsó találkájuk 
alkalmával, amelyen a nő örökre búcsút 
mond neki anélkül, hogy az övé lett 
volna. Közben Tromholt kerülő úton 
ju t ta t ja hozzá rajongó leveleit, melye-
ket a titokzatos nő, akinek a művész 
még nevét sem tudja, válasz nélkül 
hagy. A titokzatos kedves kiengeszteli 
Tromholtot feleségével. Tartalmat és 
ú j célt ad életének. A váratlan és teljes 
szakítás azonban annál jobban fel-
dúlja. Új válságok jönnek és új szaba-
dító szerelmek. Ezúttal azonban egész 
fantasztikusak. Az ismeretlen kedves 
leánya, aki hercegnő és az udvar köré-
ben él, beleszeret Tromholtba, azok 
után a perzselő levelek után, amelye-
ket anyjához írt és egy vad érzéki 
fellobbanásban oda dobja érintetlenül 
hagyott asszonyiságát a művésznek. 
Hihetetlen, képtelen egyes motivumai-
ban kolportázsízű viszony ez az elké-
nyeztetett, félig még serdületlen gyer-
mekleány s az öregedő művész közt, 
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tele beteg erotikummal. A regény fej-
lődésvonala szempontjából nem sok 
jelentősége van, de egyelőre vissza-
adja Tromholt alkotóerejét és munka-
kedvét s raffinált párhuzam a művész 
másik szerelméhez, amelyben szintén 
a leány váltja fel anyját. Brigitte első 
házasságából származó lánya felnő. 
Olyan szel d, szőke, rubensi szépség, 
mint anyja első virágzásában volt. 
És Tromholt úgy érzi, hogy az a szere-
lem éled meg benne újra a leány iránt, 
amely egykor az anyjához fűzte. Bri-
gitte beteg. Szívbaj kínozza. Szana-
tóriumban fekszik. Tromholt csaknem 
egyedül él vidéki kastélyában mostoha-
leányával, akihez egyre hevesebb és 
betegesebb szerelemmel ragaszkodik. 
Küzd ez ellen az indulat ellen, de köz-
ben féltékeny a leányra és meg akarja 
akadályozni házasságát egy orosz zon-
goraművésszel. Közben öngyilkosság-
gal kacérkodik. Hónapokig csak úgy 
tud aludni, ha a töltött revolver ke-
mény és hideg agyát a halántékán érzi. 
(És Sudermann egész komolyan mondja 
el ezt a füzetes regénybe Való, éme-
lyítő banalitást.) 

Végül Suzi mégis férjhez megy. 
Tromholt megszabadul a rettenetes li-
dércnyomástól. De most ismét az élet 
szörnyű üressége következik. Tromholt 
Párizsban keres menedéket. Megismer-
kedik Astrid Helsted-del. Astrid dán 
nő. Ragyogó tünemény. Milliomos. De 
szenvedélye, hogy amatőrmodellje 
legyen kiváló művészeknek. Ismét 
csupa olcsó szenzációt hajhászó figura. 
Tromholt életében rövid intermezzo 
után mint végső fellobbanás bukkan fel. 
Ezt a szerelmet már Brigitte is érzi, 
aki okosan és szenvedőn maradt a hát-
térben s aki tudja, hogy nemsokára 
válnia kell az élettől. Szinte maga segíti 
elő Astrid és Steffen találkozásait. Úgy 
érzi, Astridnál biztos kézben lesz Steffen 
sorsa, ha ő magára hagyja. 

És ez hamarosan be is következik. 
Brigitte beteg szíve váratlanul fel-
mondja a szolgálatot. És az eddig 
folyton passzív és csaknem mellék-
alakká halványult Tromholt né hirte-
len az előtérbe lép. Akaratlanul is 
odaáll férje és Astrid közé, akik nem 
tudják egymást ölelni miatta. A mű-
vész lassankint rettenetes lelkiismeret-
furdalások közt rájön, mit jelentett 
Brigitte az életében. Valami mágikus 
erő vonzza állandóan a sírjához. "Két-
ségbeesett krizisek tépik. A téboly egy 
vad pillanatában összevagdalja zse-
nialitása első titáni kirobbanását, az 
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Özönvizet, melyet most akar érett 
művészetével átdolgozni. Aztán lassan 
az a gondolat rögződik bele a lelkébe, 
hogy el kell mennie Brigitte után. El-
szánja magát az öngyilkosságra. De 
még egyszer meg akarja mutatni a 
művészt a világnak. Nagy kollektív 
kiállítást rendez műveiből. Ezzel akar 
búcsúzni az élettől. A megnyitásra töl-
töt t revolverrel megy, hogy ú t ja onnan 
egyenesen a holt asszony sírjához ve-
zessen. A kiállításon azonban csoda 
történik. Tromholt, mikor barátaival 
még egyszer végignézi képeit, mind-
egyikben valami nyomát fedezi fel 
Brigitte okos, megértő, gyámolító, párt-
fogó, megnyugtató jóságának. Most 
érzi igazán, hogy ez a csodálatos lélek 
nem akadálya, de tartalma és ereje 
volt művészetének. Brigitte újra régi 
jóságával és bölcseségével áll mellette. 
S szelídségének és megadásának erejé-
vel kicsavarja kezéből a töltött fegy-
vert. Tromholt hazatér, hogy életének 
csöndes aranyló őszét az érett alkotá-
sok harmonikus nyugalmában élje le 
és magához vegye és felnevelje mostoha-
fiának a világháborúban hősi halált 
halt Kurtnak törvénytelen gyermekét. 

A regénynek ebben a végső fel-
lendülésében van valami megragadó és 
magasabbrendű, amiért szívesen meg-
bocsátjuk a regény sok h ibá já t : vona-
lának kuszáltságát, a széthulló kon-
strukciót, a Sudermannál elmaradha-
tatlan banalitásokat s a kolportázs 
romantikát, a cél nélkül és túlbőven 
adagolt erotikumot, sőt még az elbe-
szélés érdekfeszítő lüktetését is, ami 
pedig csaknem minden régebbi Suder-
mann-regénynek egyik főerőssége. Ta-
gadhatatlan, hogy Sudermann itt nagy 
stílusra törekedett. Komoly lelki elmé-
lyülést próbált. Nem mindig sikerrel. 
De gyakran meglepő komolysággal. 
Hosszú regényében sokszor vannak 
megkapó lüktetések, bár ilyen hullám-
hegyek után néha nagyon" is elnyúlik 
a hullámvölgy lapálya. Az elbeszélés 
lomhán hömpölyög, bőséges elterpedés-
sel. Sajnos, azonban ez nem Tolsztoj 
epikus szélessége, hanem inkább csak 
Spielhagen bőbeszédűsége. 

Kállay Miklós. 

Walter Gyula: Énekel a jóság. (Arad, 
1927). Walter Gyula Kolozsváron élő 
költő e kötetébe három ciklust foglal, 
melyek címe : Nagysajói emlékül, a 
Halál-misztérium s A jóság énekel. Köl-
tészete letompított hangú, halk szavú 
líra, mintegy pihenő a mult viharai 

után s erőgyüjtés a jövő harcaira. Haj-
lamos a reflektálásra, miről meggyő-
zően tanuskodik kötetének középső 
ciklusa, a Halál-misztérium. Ez össze-
függő költeményfüzér ötletében és for-
májában futólag emlékeztet az Ember 
tragédiájának síri fantazmagóriájára. 
Szelíd költői próbálkozás a halál rej-
télyének a megoldására. Középkorias 
színezete a magyar irodalomtörténet 
moralitására utal. Embersorsokat kér-
dez, melyek azonban különböző vála-
szokat adnak. Egymásután lépnek fel 
első ízben a pap, az apáca, az orvos, 
a várkisasszony, a várúr, majd másod-
ízben a katona, a diák, a kovács, a 
földműves és a tudós ; kifejezést nyer 
a békétlen és szelíd kórusban a költő 
letompított pesszimizmusa és optimiz-
musa s az ellentéteket s az egész pro-
blémát a keresztény vallás világánál 
oldja meg. Mint Szűz Mária mondja : 
«Nem csúnya a halál. Az embererdő 
nyíló rengeteg, Isten kertje, mit csak 
azért kaszál, ritkít a sors, hogy nyíl-
jon ú j virág. De egy virág sem vesz 
belőle el. Az Űr számontartja mindeni-
ket . . . » Ebből is kitetszik, hogy Wal-
ter Gyula mélyen hívő, vallásos ke-
dély. — A Nagysajói emlékül c. cik-
lusban a falu és természet ihleti. 
A falusi csendbe foglalja bele a vég-
telent : a közeit és távolt, a multat és 
jövőt. Megénekli mindazt, amit a 
csendes falu nyu j tha t : a patakot, a 
gesztenyefát, az erdőt, a parki padot. 
a szelet, fekvését a fűben, álmát a 
parkban. Természetszimpátiája emlé-
keztet Szent Ferencre («Testvéreim, ti 
fák, füvek, virágok . . .») A nagysajói 
csönd adja vissza erejét, ihletét, har-
cos kedvét. — A harmadik ciklusban, 
mely A jóság énekel címet viseli, nagy 
akaratát és elszánását zengi, hogy jó 
lesz. Mert: «ez az ige, ez minden : Jó-
ság». Jóság-vágyába foglalja anyja 
alakját és élettársa iránti szerelmét, 
mely különben szenvedélytelen, lágy 
érzés. Jóság-akaratáról lepattan min-
den bántalom. Walter Gyula, noha 
különösebb egyéni szín és erő nélkül, 
gyakorlott verselő, folyamatos költői 
stílű, s mint a fentiek mutatják, bár 
nagyobb változatosság nélkül, nemes 
témájú s hangú költő. Nagy Sándor. 

Henszlmann-Lapok. A budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem mű-
vészettörténeti gyüjteményének közle-
ményei. Hekler Antal, Antik szobrok 
Budapesten. Kapossy János, A besnyői 
Grassalkovich-síremlék keletkezése. Ig-
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