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THEODOR STORMRÓL

Képzeljünk magunk elé egy északi óriást: a régi sagák hajósaira
emlékeztető arcél, erős orr, vastag szemöldök, s az időtől és szél
től kicserzett arcban álmatag, messzetekintő szemek. Ez a XIX.
századba tévedt viking minden idegével idegen a nagyvilágban,
még Németországban sem érzi jól magát. Otthona Schleswig
Holstein: szeles dünáinak szürke egével és Husumnak, szülöváro
sának, szürke falaival. Azt mondják róla, ha megyéjének területét
elhagyta, rosszul érezte magát, idegen volt, mint a hajós, ki
partra lépve egyszerre elveszti maga alól a tenger nyugtató-edző

ríngatását, a védelemmé változott veszélyérzet békéjét. És mégis,
férfikora legszebb éveit önkéntes száműzetésben élte le, Porosz
országban, egy olyan környezetben és kényszerben. amelyet nem
szokott meg sohasem. Itt buggyant ki a lirikusból, szinte véletle
nül, a nagy elbeszélő, ezek a kemény és fájdalmas esztendők ed
zették meg stílusát, hogy el tudja viselni a próza nagyobb és ké
nyesebb terhét is, és ezekben az években ébredt rá arra, hogy
minden lirai remeke ellenére, elsősorban elbeszélő. De nemcsak
az elbeszélőre volt büszke önmagában, a költőröl azt mondta, hogy
korának legjobb német lirikusa. S igazat mondott. Aki hódolva
elbeszélés-remekeinek, versei olvasásába fog, meghatottan ismeri
fel benne a Goethe utáni német költészet legnagyobb, legbensősé

gesebb Iirikusát, az álomszerű hangulatok varázsos felidézőjét.

Pedig a husumi viking nem álmodó természet. A földön él,
nagyon jól ismeri az évszakok és tájak örök változásait, a tengert,
amely nemcsak költői hasonlatokhoz, a Végtelen ésl Mérhetetlen
érzékeltetéséhez nyujt bőséges anyagot, de forrása sok-sok emberi
tragédiának is. Olyan törékeny verseket ír, mint egy-egy virág
szirom, de ezt a bensőséges, lehelletnyi lírát valóságos, földből

táplálkozó élmények hatják át. Strom költészetét nem lehet szülő

föld'jétől elválasztani. Aki verseinek varázsába kerül, néhány
villanás múlva óhatatlanul is együttjár vele a homokos dünákon,
az acélszürke tengerparton vele figyeli a sirályok röptét, vele
látogatja meg a régi friz parasztházakat, az ő társaságában merül
el ebben a középeurópai kultúrától, kereszténységtől olyannyira
távoli pogány északnémet világnak babonás hangulatában. Ha
verset ír, sohasem friss fájdalom, friss boldogság költője, élmé
nyeit, életét az emlékek fátylán keresztül látja, költészetét bevonja
az elmúlás nyugodt, fájdalmatlan, titokzatosan közönyös párája.
Nem írt sok verset, de nem írt egyet sem, amelyben szemtől

szembe nézett volna az élet azon nyomban rátört élményeivel.
Egy-egy tájképe sem impresszionisztikus - s épp ez a furcsa friss
bájukban, - ezek az elbűvölően harmatos és illatos tájak is a
multból marülnek elö, s szinte eszményi, kitisztult, emlékeken
rostált benyomást adnak az északnémet világról. A kor költői

szívesen hajoltak az édeskés táj- és hangulatrajz felé. Aki meg
próbálná utánukrajzolni egy-egyerdőrészlet, egy-egy tenger
part képét, csüggedten látná a valóságnak elsekélyesített, vizenyős

mását. De kíséreljük meg ceruzával felvázolni, vízfestékkel színe-
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síteni azokat a táji hangulatokat, melyeket Strom versei hagytak
ránk, - az északi föld lehelletét, fájdalmas költészetét. remény
telen szürkeségét hasonlíthatatlan hűséggel idéztük magunk elé.

Ez a törékeny hangulatokban, érzelmes bensőségben, szelíd
intimitásban gazdag poézis akkor kap meg csak igazán, ha ma
gunk elé gondoljuk Storm korát, azt a negyven esztendőt 1848 és
1888 közt, amikor az "Immensee" és a "Der Schimmelreiter" el
beszélése és az olyan versek, mint a "Noch einmal", az "Űber die
Heide", a "Verirrt", a "Schliesse mir die Augen beide" születtek.
A Gartenlaube virágkora ez, ekkoriban búrjánoznak el az érzel
mes családi lapok, ekkor metszik a legandalitóbb fametszeteket.
A költők érzékeny versecskéket írnak csókolózó galambokat ábrá
roló illusztrációk alá, a novellisták a romantika halál-kultuszát el
hagyott árvalányok szívettépő sorscsapásaiba csapolják. a regény
írók szírupos történeteket gondolnak ki, legtöbbször olyan varró
lányoktól, akik porosz katonatisztekbe szeretnek bele. Az iroda
lom használati eikké népszerüsül, - olyasfajta veszély fenyegeti,
mínt éppen korunkban, - a "plüss-kol1SlZak" bőven ontja az epí
gonokat, az ízlés, amely megbékélt a piros plüssel bevont, bojtok
kal díszített karosszékekkel, plüss-rémás családi képekkel,ma
kart-csokrokkal és tarka-barka porfogó cseesebecsékkel, éppenség
gel nem a legelőkelőbb. Ami a nagy német költészetben fél szá
zaddal korábban izgató esemény, egy rendkívüli kultúra eredmé
nye, most leszáll a tömeghez, elsilányodik, elveszti férfias jellegét,
édeskéssé, sirékonnyá lágyul. A tömeg mohó, de nem irgalmas:
Goethe és Heine verseinek hatására megkedveli és befogadja a
naptár-költészetet, Caspar David Friedrich borzongató tájképei
helyett Schnerr von Carlosfeld kobaltkék egén mereng, s dalait
már nem Schubert muzsikájára énekli.

Storm az ízlésnek és az igénynek ezen az elsekélyesedésén
szinte egymaga vezeti tovább a romantika hagyományait. Egyéni
sége. biedermeieres, elérzékenyült, de van benne mindig annyi dé
moni, ami kiemeli patriarkális hajlamaiből. Elbeszéléseiben a vég
zet és a pusztulás zárja le érzékeny hőseinek sorsát, semmi érzéke
a humorhoz és a lágysághoz. Nagy barátja, Gottfried Keller, a
mord agglegény, tele van regényes bájjal, angyali humorral, má
sik barátja és pályatársa, az orosz Turgenyev világfias hajlamok
kal, - Storm, aki a legzártabb családi életet élte és legszigorúbban
hódolt patriarkális életmódjának, sokkal kegyetlenebb, hitetle
nebb, végzethívőbb míndkettójüknél, Életének külsőséges bőségé

lten és kényelmességében van valami riasztó, valami baljós, bol
dogeágát észrevétlenül szövi át egy zord reménytelenség. Azok,
akik akkora szenvedélyességgel és kizárólagossággal élik családi
életüket és hódolnak a négy otthon-fal intímitásának, mint Storm,
csak azok értik meg, hogya derűs és nyugodt Storm voltaképpen
rab volt s rabságából - épp. azért, mert életének kereteit képtelen
volt feladni, - csak a pusztulásba, az enyészetbe talált szabadu
lást. Az idill, bármilyen rózsalugas övezze ís, voltaképpen tragi
kus, mert lezárt, önmagában feloldott. Bgy eszményi pillanatban
életképpé merevedett, s attól fogva a valóságos élet már idegen,
csak az emlékek kísértetjárása. Ha ebből az "idilli" szöghől figyel
jük mindazt, amit korábban Storm lírájának emlék-voltáról mond
tunk, meg tudjuk érteni, miért párólja élményeit emlékekből.

Él a husumi négy fal között, de élete minden perce fordított ana
kronizmus: élete a tegnap, az a pillanat, amikor az idill megszü-
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letett. Innen kerül verseibe és elbeszéléseibe a pusztulás babonás
hangulata, valami abból, hogy a szép élet, - a szép élet, amelyet
most élünk, - csak álarc, menekülés, mindaz, ami szép és igaz,
odaát van, a hátunk mögött,

A túlságosan élményszerű, frissen tőről lemetszett költészet
hajlandó legjobban a hervadásra. Storm kortársai ezt a frisseséget
utánozták. egyetlen helyzetdal ezer változatait írták, de a helyzet
tel együtt fakult el a vers is. Stormé időtlen maradt, az utána
következő évtizedek idegrendszere éppúgy megtalálta bennük a
múlhatatlanul ídöszerűt, mint kora, amely szerette és szívesen vette
költészetének megtévesztő heinei epigonizmusát, Ma éppenséggel
nem találjuk benne az epigont, a dal mestereként ismerjük el, 
természetesebb, hajlékonyabb közvetlenségű "dülnok"-nak, mint
magát Heinét. S ha az emlékekből táplálkozó magatartás, a teg
napból átszűrődó napsütés arannyá ötvözí a verseit, egészen "kor
szerűk"-ké teszi elbeszéléseit. Azokban is verseinek tegnapja él,
közvetlen mesemondását az emlékezés hangja forrósít ja át, tartja
meg ébernek. Ahogy a "Der Schimmelreiter"-ben egyszerre négy
különböző időben bonyolítja, hajszál-finomsággal és elképesztő .
logikával a titokzatos fehér lovas történetet, ahogy Hauke alakja
egyszer valóságos hőse egy valóságos mesének, majd hirtelen az
északi éjszaka mitikus babonajának lovagja, - az becsületére válna a
modern regény úttörőinek, az idő és tér szétzilálőínak is. Csak
Storm szemlelete közvetlenebb azokénál. módszere nem módszer,
hanem véletlen, s ki tagadná, hOI{Y minden regénymódszer a vé
letlen szülötte? Thomas Mann hívta fel először a figyelmet Storm
elbeszéléseire, s közvetlen mesterének is őt nevezte meg. EI
beszélő-műve azonban nemcsak Thomas Mann művészetére hatott
így, mint az első mélyen és vérből realista, átitatta a modern
német elbeszélést, s nyomait Stehr, Hauptmann, Hesse művészeté

ben is megtalálhatjuk.
S még egyet róla: ritka szerenesés egész életműve, A fiatal, a

férfi és az aggastyán Storm páratlan egyöntetűséggel, állandóan
ugyanazon a színvonalon alkotott. A színvonal itt nemcsak külső,

hanem tartalmi is: az érzések höfoka, az emlékezés tükrözése, a
végzet-hit tiszta könyörtelensége az első remekben, az ,,Immen
see"-ben ugyanaz, mint a férfi-évek egyik legszebb alkotásában, a
"Carsten Curator't-ban, vagy az élte utolsó esztendejében, a halál
tól színte ellop ott napokban írt "Der Schimmelreiter"-ben. Búcsú
zása tükörképe ifjúságának, osak épp a tükörkép öregedett, fá
radtabb és szelídebb, merevebb és messzébbtekintő lett, hisz nem
egy ifjú, hanem egy aggastyán képét veri már vissza.

Thurz6 Gábor.
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