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Rölvaag : Hallgat a prairie, Győze-
delmes Péter. Két regény. (Dante 
kiadás.) «Egyszerre négy nyelven je-
lent meg ! » jelzi a kiadó a boríték-
szalagon és mégis bizonytalankodva 
nyúlunk az óriási két kötethez : hiába, 
az ismeretlenség nem jó ajánlólevél. 
De olvasás közben hamarosan meg-
változik az érzésünk s mindjobban 
belemelegszünk a hatalmas anyagba, 
amely nagyszerű regényírói készség-
gel valósítja elénk a norvégek észak-
amerikai honalapítását. 

Ole Edvart Rölvaag — amint az 
amerikai kiadás előszavából olvas-
suk — 1876-ban született Dönna szige-
tén, Helgeland kerületben, «kissé 
délre attól a helytől, ahol az Északi 
sarkkör a norvég partot metszi». Sö-
tét, siralmas tájék ez s itt éltek Röl-
vaag elődei s halászgattak ember-
emlékezetet meghaladó idők óta. 
Ő maga igen kevés iskolai nevelést 
kapott. Az iskola hét mérföldnyire 
volt, naponkint kétszer kellett meg-
járnia, sziklákon, lápokon keresztül. 
Hét éven át minden évben kilenc hétig 
járt iskolába és tizennégyéves korá-
ban apja úgy vélte, hogy nem érdemes 
őt taníttatni. Ekkor a tanítás helyét 
az olvasás foglalta el. A kerület 
állami könyvtárából vette ki a köny-
veket, de másoktól is kért olvasni-
valót és egyszer az Ivanhoe példá-
nyáért két napot töltött úton. 

Tizenötéves korában állt be halász-
nak s ekkor ment először a Lofot-
szigetekre. Öt évig halászott s végig-
élte a halászok szörnyű tragédiáit is. 
Húsz éves korában, megelégelve ezt 
a reménytelennek tetsző életet, ki-
ment Amerikába, nagybátyjához. Há-
ron évig gazdálkodott nagybátyja 
farmján s megtakarított egy kis pénzt. 
Biztatni kezdték, hogy tanuljon, de 
apja ítélete még itt is uralkodott 
rajta : szentül meg volt győződve 
arról, hogy neki nem érdemes tanulni. 
Sok megpróbáltatás után végre is 
beiratkozott valami előkészítő isko-

lába s ekkor érezte meg, hogy mit 
mulasztott. Érett elméje nagy mohó-
sággal pótolta a hiányokat és huszon-
nyolc éves korában kitüntetéssel vizs-
gázott le a St. Olaf College-ben, ahol 
ma a norvég irodalom tanszékét 
tölti be. 

Rölvaag norvégül írja regényeit és 
egész szemlélete, az elbeszélés menete, 
a megjelenítés módja, északi emberre 
vall. A norvégek bevándorlását Ame-
rikába maga is átélte. Látta a honfog-
lalók szomorú, szegényes karaván-
jait : egy-egy pár elcsigázott ló, vagy 
ökör, a toldott-foldott vasalású, irgal-
matlan szekér előtt sovány, alig-alig 
tejelő tehénke a saroglya mögött, 
komorarcú férfi, aki tájékozódni pró-
bál a végtelen síkságon, siránkozó, 
beteg gyerekek, könnyeit magába-
nyelő asszony a mindenféle holmival 
telezsúfolt szekéren. Látta a letelepülők 
harcait a zsíros, ősi földdel, a szűz 
prairievel, a senki földjével, a termé-
szettel, önmagukkal. Ismerte problé-
máikat, résztvett lelkiválságaikban, 
átérezte boldogságukat és boldogta-
lanságukat s mint belőlük nőtt új, 
modern Robinson, széles hátterű, 
grandiózus képekben adja a honfog-
lalásuk történetét. 

A két regény hőse : Per Hansa és 
családja, de velük és mellettük folyik 
és fejlődik a norvégek egész kolóniájá-
nak élete a tanyaveréstől az állam-
alapításig. Per Hansa a legmunkásabb 
és bizonyos tekintetben talán a leg-
szerencsésebb is. Minden sikerül neki, 
amihez hozzáfog, igaz, hogy a nappal 
huszonnégy óráját is megtoldaná, ha 
tudná. És mindent azért, hogy be-
váltsa feleségének tett igéretét egy 
jobb, boldogabb jövőre vonatkozóan. 
Ám Beret, az asszony, aki az utazás-
tól is írtózott, sehogyse tudja meg-
találni a helyét ezen a végtelen sík-
ságon a végtelen ég alatt. Mindig az 
az érzése, hogy : itt minden megtör-
ténhetik ! A Nagy Síkság lélekzet-
fojtva figyeli őket és az a különös han-



gulat, amely a megfékezetlen termé-
szet szívéből árad ki, nemcsak az 
asszonyt, hanem a férfiakat is elfogja. 
De ezek elég könnyen lerázzák ma-
gukról a hangulat nyügét, míg Beret 
érzéseiben a bizonytalanság hatalma-
sodik el. Amikor férje és kisebbik fia 
először indul el szekéren Sioux Fallsba 
s ő magára marad a nagyobbik fiával : 
«az egész hely képe egyszerre csupa 
rémség és titokzatosság lett. A szeke-
rek szürke foltok gyanánt úsztak a sö-
tétségben ; egyszerre úgy rémlett neki, 
mintha az egész, hatalmas világrész 
kétségbeesése összesűrűsödnék és va-
rázsos kört vonna az otthonuk köré. 
Látta is a tulajdon szemével ezt a 
megérinthetetlen korlátot . . . világo-
san látta . . . erőt kellett vennie ma-
gán, hogy átlépjen rajta». S amíg férje 
és fiai építenek, földet törnek föl, az 
állatokkal bajlódnak s egy valóságos 
élet alapjait vetik meg, Beretben 
egyre mélyebbé válik a bizonytalan-
ság, valószínűtlennek lát mindent 
maga körül és nem érti, hogy lehet 
valaha is otthonná ez a szélsöpörte, 
embernemlátta roppant pusztaság. 

Minden apróság eseményszámba 
ment itt és minden esemény fontos 
volt. Új emberek jönnek s mennek még 
tovább nyugatra, új szomszédok telé-
pülnek le. Beáll a tél, a hosszú, kegyet-
len tél s egyre szorosabban markolja 
meg őket. Már a férfiak se bírják ezt 
az életet s két testvér el is akar köl-
tözni innen. Beret lelkében egyre gyűl 
a mérgező anyag. Félelem, önvád, hon-
vágy remegtetik, rángatják az elbo-
rulásba. Igy élnek itt, hat norvég csa-
lád, a közös érdekek és érzések össze-
fonódottságában s viszik tovább nap-
ról-napra terveiket, munkájukat. Sza-
porodnak, gyarapodnak, egy új élet 
atmoszférája veszi körül mindenüket 
s amint ez az élet nő, terebélyesedik, 
úgy sötétül el Beret asszony lelke. 

Ennek a sajátságos lelki elváltozás-
nak itt külön jelentősége és értelme 
van. Az új milliőbe, az új életbe hamar 
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beletörődő egyszerű halásznép gyö-
kereszakadtságának, visszavágyódá-
sának, istenkeresésének Beret asz-
szony a megvalósulása. Mindaz, ami 
a többiek lelkében csak az alkonyati 
órák hangulataképp vonul át, Beret-
ben megtestesül és valóságos, élő 
szimbólummá változik. Ennek a telep-
nek ő az élő lelkiismerete. 

Túlfűtött lelkisége megrázó ese-
ményt készít elő : rábírja urát, hogy a 
haldokló szomszédhoz papot hívjon. 
És Per Hansa nekivág síjével a vég-
telen hósivatagnak, hogy soha többé 
ne térjen vissza. Ez fölrázza Beretet s 
most már maga dolgozik férje helyett 
is, de vallásos aggályai, honvágya nem 
szűnik meg, félelemmel látja, hogy fiai 
már-már jobban beszélik az angol 
nyelvet, mint a norvéget, hogy soha-
sem gondolnak az óhazára és egyedül 
az itteni föld parancsait követik. Leg-
kisebb fiának, akit Győzelmes Péter-
nek keresztelt el apja, nem szereti a 
nevét. Hivalkodásnak tekinti Isten-
nel szemben. Örökké attól retteg, 
hogy baj éri ezt a fiút és minden jelből 
Isten büntetését akarja kiolvasni. 

Az anyai szeretet toleranciájának 
és az anyai rövidlátás gyarlóságának 
küzdelmét csodálatosan finoman ele-
veníti meg Rölvaag a Győzelmes Pé-
terről szóló kötetben, amelynek hát-
teréül az egyre szaporodó népesség 
felekezeti villongásait és az állam ki-
alakulásának erősebb sodrú történe-
tét festi meg. Minden alakja markáns 
és életteljes és Győzelmes Péter, aki-
nek házasságával a második kötet 
végződik, fiatalságával és életerejével 
diadalmasan lobog végig a monumen-
tális történeten. Vele az élet győzedel-
meskedik, ennek az új földnek újon-
nan kialakuló élete, amely nem ismer 
tradiciókat, nem ismeri az Északi-
tenger ködét, boruját, eliminálja 
magából a fölös érzékenységeket s ön-
magát teremti és alakítja a föld tör-
vényei szerint. 

Az emberek és a föld mély ismerete 
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tükrözik Rölvaag hatalmas munkájá-
ból. Kitűnő ökonómiával dolgozik és 
sohasem válik nehézkessé, vagy unal-
massá a kilencszáz oldalon keresztül. 
Minden részletet a maga fontosságá-
hoz mérten emel ki, nem ragadtatja 
el magát, de nem is hanyagol el egyet-
len motivumot sem, amellyel az át-
élés közvetlenségét megéreztetheti az 
olvasóval. Emberformáló gyönyörű-
séggel hatol a lelkek legmélyére s egy-
ben a prairienek is hatásában lenyü-
göző, nagyszerű képeit rajzolja meg. 

A norvégek újkori honfoglalásának 
története ez, új robinsonád, amelynek 
romantikáját az élet parancsoló kény-
szere hangszereli. A munka éltető 
ereje, öröme és szükségessége a leg-
főbb motivum, e köré csoportosul a 
többi, egy olyan hatalmas szimfóniá-
ban, amilyet csak Isten kegyelméből 
való nagy művészeknek adatik alkotni. 
Ez a munkája kétségen kívül ilyennek 
mutatja Rölvaagot, aki ha Ameriká-
ban él is, testestül-lelkestül norvég 
maradt és népe méltóan sorolja leg-
nagyobb írói közé. Majthényi György. 

Kiszely Gyula : Akik hiányoznak... 
Regény. (A Stádium kiadása.) Főúri 
gavallérok — az angol Patsy lord, az 
osztrák Wardegg s a magyar Niki 
gróf — egymásután kérik meg Drákhfy 
Katka-Katherina grófnő kezét. A kis 
Drákhfy grófnő, Mária Dolores főher-
cegnő «nyelves» udvarhölgye, egyelőre 
azon mesterkedik, hogy «Lóri fenséget» 
megbékítse férjével, Mitya nagyherceg-

gel, akit a «nagyon acélos, nagyon ön-
tudatos, nagyon exotikus» szépségű 
főhercegnő valami csókvétség miatt 
eltiltott magától az esküvő után. 
Katka grófnő «paritás-csókra» gondol. 
Az udvari gavallérok egyikének meg 
kell csókolnia a főhercegnőt, aki majd 
szintén «nem rántja el egy csók elől 
a száját». A csókpróba megtörténik, 
de az eredmény elmarad. A főhercegnő 
még próbára akarja tenni férjét — 
Katka grófnővel. Ebben meg Katka 
győz s nem a «nagyon szép és nagyon 
szemtelen» Mitya. Új, mindent romba-
döntő fordulat következik : a világ-
háború, amely áldozatul elveszi Mitya 
nagyhercegnek és Katka három kérő-
jének életét is . . . A regény az udvar-
hölgy-grófnő memoárja s a dolgok 
valóságából és regényességéből csak 
annyit tart meg, amennyit «befogad 
egy kisasszony szíve». A «pajtáslelkű» 
grófnő csodálja, ünnepli főhercegnőjét 
s lelkesen szól a nagy gavallérokról. 
Az elragadtatás, mint romantikus 
érzelmesség, így kerekedik felül a re-
gényben, amelynek alakjai inkább 
jelenségeknek szuggesztívek. Mindez 
a jellegzetesség nem tud olyképen 
kialakulni, hogy a regény több lehes-
sen vonzó, elevenhangú szórakoztató-
nál. Kiszely Gyulának ezúttal nincs 
módjában, hogy az események elbe-
szélésén belül nagyobb erőt éreztessen 
s a cselekményt, amely a «próbák» elő-
készítésében fejlődik, meggyőzővé 
tegye. Szórakoztatni akar s nem kötik 
sablonok, amikor könnyű hatást keres. 

László István. 
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