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Gudmundur Kamban : A skalholti
szűz, regény az ősi ságák szellemében.
Az irodalmi realizmusnak a IX. és
X. században egészen különös korai
hajtása támad a messze északon,
Izland szigetén, ahol a Harald király
hódítása elől menekült norvég gyarmatosok félelmes, wiking harcokat
vívnak egy régi hazájuknál is zordabb, félig már arktikus természet
meghódítására. Európában akkor a
középkor kompoziciótlan, végtelen
leírásokba vesző, a latin írók szónoki
dagályosságát szőrszálhasogató tudálékossággal tetéző irodalma járja. Ez
az északi irodalom egészen más, mint
a középkor bármely szellemi megnyilatkozása. A nép képzeletének csapongó ereje és friss mesélő kedve
alkot naiv hős költeményeket az
izlandi ságákban, amelyek rettenthetetlen és szertelen erejű hősök
körül fonódnak fantasztikus szörnyekkel vívott küzdelmekről. Realitásuk tehát nem a tárgyban és a tartalomban van, hanem a stílusban.
A sága, mint minden naiv éposz,
szájról-szájra száll és így őrzi a természetes beszéd közvetlen, üde hangját akkor is, mikor írásban rögzítik
meg. Az izlandi mesélők azonban ezen
az általános népi keresetlenségen felül
a tökéletességnek valami egészen páratlanul álló magas fokára fejlesztették előadásukat. Tömör, minden
fölösleges sallangtól és cikornyától
ment, amellett kristályos világosságú
ez a stílus. Dialogusai pattanók, élesek, nyoma sincs rajtuk a megszokott
középkori terjengősségnek vagy homálynak. Egészen tiszta, tárgyilagos
próza ez, szinte puritán mértéktartással megfosztva képektől, hasonlatoktól. Az ellágyuló, édeskés lírai ele-
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meket teljesen kigyomlálták belőle.
Minden leírás az elengedhetetlenül
szükségesre szorítkozik. De annál
érezhetőbb a törekvés az előadásnak
mennél feszültebb drámaiságára. Igy
gyakran a merőben költött és legendás történetek is olyan valószerűséget
kapnak, hogy olykor még a modern
történetkutatást is sikerült félrevezetniök.
A XII. században kezdik írásba
foglalni ezeket a ságákat s ezzel hamarosan vége szakad rövid virágzásuknak is. A pergamen végzetessé vált
rájuk. Ősi, tiszta forrásai sorra eldugulnak. Ezután már csak a sága név
marad fenn s ezen a néven Franciaországból vagy Angliából került irodalmi műveket utánoznak a régi ságák lassan megromló stílusában. De
lassankint egészen új stílusdivatok
kerekednek felül. Általánossá válik
a rímes vers, amely azután teljesen
megfertőz cikornyásságával a ságák
könnyed, áttetsző, ideges lüktetésű
stílusát. A kiuzsorázó dán uralom
alatt Izland egészen elszegényedik.
Lakosságát súlyos járványok tizedelik. És a szigetország teljes irodalmi letargiába merül, amelyből
csak a XIX. század második felében
kezd ébredezni.
1880 után új, realisztikus korszak
indul az isiandi irodalomban először
a lírában, majd friss erővel buzog fel
a regényben és a drámában is. A legújabb írók, akik közül Gunnar Gunnarson ma már világhírű, visszatérnek
az ősi, csodálatos erejű sága stílushoz. Innen merít egy egészen kivételes súlyú egyéniség, akinek robusztus, hatalmas lélekzetű, széles epikája olyan meglepetés lesz Európa
számára, mint néhány évvel ezelőtt
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káig lenyügözve tartja és a végső
Sigrid Undset volt. Ez az író Gudmundur Kamban. Neve teljesen isme- kockázatig vakmerővé teszi. Ragnretlen még nálunk, pedig az izlandi heidur is szerelmes a fiatal, szép és
irodalomnak elismert drámaköltője. lovagias Dadi Halldorssonba. De
Nagysikerű darabjaiban az izlandi tiszta és erős lélek, aki tud parannői lélek konfliktusait viszi színpadra. csolni indulatainak és ártatlanságát
Darabjait azonban messze fölülmúlja makulátlanul őrzi meg, nagy szerelmost megjelent regénye, a Skalholti mének fenkölt tisztaságát talán még
szűz, amelyben mély és megrázó for- vágyban és gondolatban sem árnyédulatokon keresztül bogozódik egy kozza folttal a testiség. Ez azonban
acélos akaratú, női lélek tragikus mind nem elég, hogy a püspöki udvar
sorsa. Gudmundur Kamban a mo- leselkedő, rosszindulatú pletykája jó
dern lélektani regény formáját vá- hírét ki ne kezdje. Ellenőrizhetetlasztja ennek az asszonyi sorsnak lenül, megállíthatatlanul kering és
drámai kibogozására. Ne gondoljon dagad mindenféle suttogás, szóbeazonban senki elaprózott, részletekbe széd, míg végül a fiatal leány lelki
tévedő analitikus regényre. Mi sincs gondozója maga hozza a püspök tudoettől távolabb, mint a szerző elgon- mására, milyen közszájon forgó rágadolása. Csupa nagyvonalú monumen- lom kezdte ki leánya becsületét.
talitás, lenyügöző nagyság, ahogyan
A püspök, aki betegesen érzékeny
ezt a lelket a leggyöngédebb érzésekből, a becsületére, viszont szinte fanatia szemérem és szenvedély közt tusa- kusa az igazságnak s önmagával és
kodó szűziségből s az asszonyi és anyai hozzátartozóival szemben talán még
odaadásáért végsőkig tűrő, de a végső- szigorúbb mértékkel mér a kérlelkig el is szánt hősiségből megalkotja. hetetlen igazságosság nevében, végRagnheidurban, a skalholti püs- érvényesen le akar számolni ezekkel
pöklányban első pillanatra van va- a rágalmakkal, még pedig úgy, hogy
azért a saját kétségeit is elcsitítsa.
lami rokonság Undset Kristin Lavransdatterével. Ragnheidur akár csak Azért azt kívánja leányától, hogy az
Kristin előkelő, nagytekintélyű csa- egész gyülekezet előtt az Evangélád sarja. Ő is, akárcsak Kristin, még liumra letett ünnepélyes esküvel tehajadon korában szégyenbe esik és gyen hitet ártatlanságáról. Ragnheimint leány szíve alatt hordja már dur szűzi ártatlanságának egész
gyermekét annak, akit a világon min- büszke tudatával utasítja vissza ezt
a lányságát, szeméremérzetét sértő
dennél jobban szeret. Sőt Ragnheidurnál még kétségbeejtőbbé teszi a megaláztatást. Úgy érzi, hogy vahelyzetet, hogy ő az erény legfőbb lami rettenetesen szégyenteljes van
őrének, a püspöknek a leánya s akit ebben a különös eskűben. Százszor
várt gyermeke apjának vallhat, a is megerősíti apjának, hogy ártatlan.
püspök egyik fiatal káplánja. Egé- Lelke egész felháborodásával utasítja
szen más azonban az az út, amely vissza a nemtelen rágalmat és könyöRagnheidurt ebbe a végzetes hely- rög apjának, hogy kímélje meg ettől
zetbe sodorja és egészen más az a küz- a megbélyegző nyilvános vallomásdelem is, amelyet végig kell harcolnia. tól. De Brynjolfur Sveinsson püspök
Undset regényének hősnőjét valami hajthatatlan. A megbecstelenítő ráforró és fojtott erotikum sugározza galmat máskép elhallgattatni nem
körül. Forró vére, ellenállhatatlan lehet. De talán az ő bizalma is megszenvedélye mint valami elomló tehe- rendült s a saját megnyugtatására
tetlen bábot sodorja a szerelembe, is kénytelen most már ragaszkodni
amelynek érzéki mámora azután so- ehhez az eskühöz.
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Ekkor kezdődik igazában a drámai bonyodalom. Ragnheidur büszkesége porig alázva. Szűzi leánysága
feldúlva. Nem tud többé szabadulni
attól a gondolattól, amire esküdnie
kellett. Úgy érzi, hogy az eskü ellenére testestől-lelkestől, minden érzésével és gondolatával Dadi Helldorsonhoz tartozik. Féktelen dac tüzeli,
legyőzhetetlen kísértés csigázza. S félig dacból, félig a kísértésnek engedve
kilopódzik az éj leple alatt szerelmeséhez s közvetlen az eskü után beteljesül mindaz, aminek beteljesülését
az ünnepélyes esküben megtagadta.
És ezután rövid, rettegésektől
megszaggatott, de éppen lopott gyönyörűségeiben mámoros boldogság
következik. Ragnheidur tudja, hogy
ennek a boldogságnak a percei meg
vannak számlálva, éppen azért ragaszkodik olyan görcsösen hozzá.
Csak lopva találkozhatik szerelmesével, csak rövid órákra szabott zavartalan együttlétük. De éppen azért
annál önfeledtebben veti bele magát
ezeknek a ritka és rövid találkozásoknak szinte földöntúli üdvözültségébe.
Tisztában van azzal, hogy büszke és
kemény apja sohasem adja beleegyezését, hogy ezek után Dadi Helldorsson felesége legyen. Pedig nem
lehet másé. Eltéphetetlenül hozzá
köti szerelme és ennek a szerelemnek
a gyümölcse, amelynek mozdulását
már várja szíve alatt. Semmi kétsége,
hogy emberfeletti küzdelmet kell
vívnia ezért az összetartozásért. Apja
kérlelhetetlenségén kívül közéjük áll
az a kétségbeejtő és megbocsáthatatlan látszat, hogy hamisan esküdött.
És Ragnheidur mégis elszánja magát,
hogy végsőkig harcolni fog szerelméért és gyermekéért.
A regény drámai feszültségű magja
tulajdonképpen ez a küzdelem. Lélekzetfojtó, vérkavaró, a végső kirobbanásokig felcsigázott ez a végzetes
párviadal apa és leánya közt. Mint
a régi ságák szálfaöklelő hősei és félel-

mes szörnyei olyan szenvedélyes hévvel és elkeseredett kitartással tépi
egymást ez a két emberi nagyságon
túlnőtt, szertelen lobogású lélek. Kemények és egyben hajlékonyak. Nincs
csapás, amely megtörje őket. Mindegyik görcsösen ragaszkodik a maga
igazához. A leányt szinte felmagasztosítja és állhatatosságában törhetetlenné teszi egy csodálatos új érzés,
az anyaság, amelynek titokzatos,
lelki remegései az ismeretlen ujjongásoknak, a megmagyarázhatatlan átalakulásoknak, az egyre újúló belső
talányosságnak egész záporával öntik
el. Soha egyetlen egy regényben nem
érezzük át ennyire az anyaság misztériumát. Érezzük, hogy ez a nőiség
legnagyobb és legelemibb élménye,
s erre éppen ez a férfias költő találja
a leggyöngédebb költészet szinte átsugárzó szépségű kifejezését.
Minden rezdülésében követhetjük
ezt az érzést, attól a pillanattól,
amelyben először csirába szökken a
gyermek első mozdulásával az anya
testében, egészen addig, míg végtelen
vonzássá, parancsoló kényszerré nem
nő, mikor a gyermeket kegyetlenül
elszakítják a leányanyától. Ez az
érzés fűti, tüzeli és tartja fenn Ragnheidurt apjával, a püspökkel szemben, aki éppen olyan keményakaratú,
mint leánya és hatalma tudatában
kíméletlen is. Nem akar, nem tud
engesztelődni. Kényszeríti leányát,
hogy a saját puritán elvei szerint
vezekeljen és emelje magát újra a
tisztes hajadonok sorába. És vezekelnie kell a bűnös fiatalembernek is,
a megalázkodás minden középkori
szertartásával megbélyegzett bűnösökkel borulva le a templomok gádorában. De a püspök büntetése nem
éri be ezzel. Olyan kártérítést is követel leánya becsületéért, amely csaknem a teljes anyagi romlásba sodorja
Dadi Halldorson apját és ennek családját, pedig az öreg prépost régi
gyermekkori barátja. De így kívánja
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az igazság és így rendeli a jog, amelynek betöltéséhez a püspök makacsul
ragaszkodik.
A küzdelem egyre elkeseredettebb
lesz apa és leánya közt és nem mutatkozik a megoldásnak semmi lehetősége. Végül is felsőbb hatalom hozza
meg a döntést. A szigeten járvány üt
ki és ez elragadja a püspök megpróbált sorsú leányát, akinek becsületét
apja minden eszközt megragadó szorgalmazására csak halála után mossa
tisztára III. Frederik király dekrétuma.
A mai olvasónak félig-meddig érthetetlen a női becsületnek ez a bűnhődéssel, királyi kegyelemmel való
visszaállítása, amelynek egyik föltétele, hogy a nőt elszakítsák attól,
akivel bűnbeesett és elszakítsák ennek a bűnös szerelemnek a gyümölcsétől. A mi felfogásunk szerint az
utólagos házasság hozhatja helyre a
hibát s ez fedi az általános emberi
érzéseket is. Ezért a mai olvasó ösztönösen is a leány pártjára áll apjával szemben. Ez csak Sigmundur
Kamban kivételes művészete tudja
elérni, hogy Brynjolfur püspök keménysége is egyre emberibb színekkel oldódik előtte. A törhetetlen keménység alatt kénytelen megérezni
a magát marcangoló szívet és azt a

lelki nagyságot, amely fegyelmezettségében ércszobrok félelmes fenségévé
merül és magasztosul.
Lényegesen közelebb visz ehhez a
megértéshez a kor szellemének félig
még a középkor köldökzsinórján vergődő lelkének csodálatos felidézésével. Mert a Skalholti szűz történeti
regény. Alakjai közt világtörténelmi
szereplők vannak, mint Henrik
Bjelke birodalmi admirális, Izland
kormányzója, Hallgrimur Peturson,
Izland híres zsoltárköltője a XVII.
század derekán. Alighanem hiteles
följegyzések vannak Ragnheidur esetéről is. De Gudmundur Kamban feldolgozásában nyoma sincs rajta a történelem porának. Az emberi valóság
nem vesz bele a hideg és diszes történelmi sallangok lomtárába. Az élet
eleven lüktetésével, a mindennapi
részletgazdagság közvetlenségével a
régi ságák valóság szeretetével, apró,
gondosan rakott vonalakból és színekből a régi germán Északnak hatalmas arányú és hamisítatlan igazságú képe bontakozik ki. Igazi modern sága, amelyben éppen úgy meg
van az ősi regemondás élő művészete
az előadásban, mint a hősök emberfelettisége az egymással mérköző lelkek nagyságában.
Kállay Miklós.
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