
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

HENRIK P O N T O P P I D A N A Z S I D Ó K É R D É S ELSŐ 
NAGY REGÉNYIRÓJA. 

Nemcsak a nálunk is törvényhozási rendezésig érett zsidókérdés teszi 
időszerűvé, hogy foglalkozzunk azzal az íróval, aki e század elejének leg-
hatalmasabb korregényében először vetette fel a zsidókérdést és annak úgy 
dán, mint egyetemes európai jelentőségét, hanem az a jubileum is, amelynek 
keretében illő tisztelettel és hódoló megbecsüléssel ünnepli Dánia legnagyobb 
regényírójának nyolcvanéves születésnapját. 

Pontoppidan, aki Gjeleruppal együtt a Nobel-díj nagy dicsőségét sze-
rezte meg hazája irodalmának, annak a dán nemzedéknek tagja, amely a 
régi patriarchális, romantikus álmokon merengő világból elindult a cselekvés 
reális erőktől duzzadó világába. A magas kor, amellyel az ég kegyelme meg-
áldotta, lehetővé tette neki, hogy új meg új korszakos átalakulásokat érjen 
meg és éljen át. Ezek a nagy átalakulások visszatükröznek regényeiben is. 
Különösen három nagy regénye fontos ebből a szempontból. Ez a három 
regény, amely egyben a dán elbeszélő próza három kimagasló hegycsúcsa, a 
dán társadalmi életnek három nagy rétegét és a társadalmi erőegyensúlynak 
három nagy, szinte forradalmi jelentőségű átalakulását tárja elénk. 

Őmaga a régi boldog patriarchális elszigeteltségben élő Dánia gyer-
meke. Előkelő papcsalád sarja, püspökök és prépostok unokája. De kitör 
ebből a zárt, nyomott levegőjű körből. A legreálisabb életpálya szólítja. 
Mérnök akar lenni és beiratkozik a kopenhágai műegyetemre. De csak a 
második szigorlatig jut el. Akkor csalódottan visszatér családja körébe, a 
papok közé és a vidéken tanítóskodni kezd. De közben maga is szüntelen 
tanul és nyílt szemmel figyeli az embereket és a dolgokat. Olyan hatalmas 
anyag gyülemlik föl benne, amely végül is szétrepeszti kereteit és hatalmas 
áradással buzog elő. Pontoppidan író lesz és műve, amelyben a maga egyéni 
élményeinek és sokáig elfojtott érzésvilágainak, ha bizonyos férfias letom-
pítottsággal is, bő szerep jut, csodálatos tükörképe lesz jó félszázad dán 
életének, nemzedékek és osztályok, szellemi és gazdasági erők küzdelmének. 

Első művei hosszabb-rövidebb lélekzetű novellák, amelyekben a falusi 
életet, annak alakjait mutatja be a maguk csupasz gazdasági és erkölcsi 
szegénységében. Már ezekben az elbeszélésekben sejteti nagy erejét. A Lands-
bylilleder fordulópont a dán irodalomtörténetben. Ekkor töri át a társadalmi 
költészet és a reális szemlélet a régi romantika vasfalát, hogy az új nemzedék 
út já t előkészítse. Ez a kötet és utána következő kisebb regényei előkészüle-
tek, mintegy vázlatai és tanulmányai első nagy regényének, az ígéret föld-
jének (Det forjaettede Land), amely 1891 és 95 között jelent meg három rész-
ben. Ez a regény ma már minden realizmusa mellett is történelmi regénynek 
számít. Az új Dánia régi alapjait tárja föl benne Pontoppidan. Falusi, lel-
készi és paraszt környezetbe sűrítve a cselekményt, meglehetősen szatirikus 
világításban mutatja be Dánia gazdasági, vallási, társadalmi és politikai 
életlehetőségeit az 1877-től 1887-ig terjedő évtized alatt, amelyet a konzer-
vatív és szocialista párt küzdelmei lettek mozgalmassá. 
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Ezután ismét hosszabb elbeszélések és rövid regények közjátéka követ-
kezett, majd 1898-tól 1904-ig megjelent nyolc kötetben Pontoppidan leg-
monumentálisabb alkotása, a Lykke Per (magyarul: Szerencsés Jancsinak 
lehetne fordítani), ez a széles epikájú korregény, amelyet szeretnek Ibsen 
Peer Gyntje mellé állítani, nem egy rokonvonást fedezve fel a főalak elgon-
dolásában. Itt főképpen a nagy írónak ezzel a legjelentősebb művével kívá-
nok foglalkozni már csak azért is, mert reprezentatív súlya mellett ezt teszi 
korszerűvé a benne fölvetett zsidókérdés. 

Pontoppidan előző művei általában a vidéki, birtokos életet festették 
és annak nagy kérdéseit boncolgatták. A Lykke-Per-ben széles ecsetkezeléssel 
felrakott, erőteljes vidéki freskók mellett megjelenik a másik Dánia, amelyet 
a hirtelen világvárossá fejlődött, ipari vállalkozásoktól, merkantil spekulá-
cioktól zsongó Kopenhága képvisel. A regény nyomon követi azt a történelmi 
fejlődést, amely a mult század utolsó negyedében valóban európai empó-
riummá növelte ezt az álmos, csaknem vidéki jellegű várost. 

A fejlődésnek ebben a hatalmas forgatagában mint az új nemzedék 
küzdő megtestesülése jelentkezik Andreas Sidenius, a regény hőse. Van benne 
valami magából a szerzőből is. Andreas Sidenius szintén régi papi nemzet-
ségből származik, amely még 1850 körül boldog megelégedettségben, a 
vegetatív élet zavartalan vidámságában töltötte napjait vidéki kúriáiban, 
de az 1864-es vereség és német megszállás sok reményét, csendes jólétét 
összetörte, kemény munkára és még keményebb lemondásokra utalta. Ebből 
a súlyos helyzetből akar szabadulni a fiatalabb nemzedék, amely már nem 
álmodozó, tele van gyakorlati érzékkel, csupa pozitív realizmus, kissé ameri-
kanizálódott, akár ugyanez időtájt a hasonló küzdelmet vívó olasz fiatalság. 
A szabadság, szellemi, ipari és kereskedelmi szabadság s a pénz hatalmának 
jelszavai röpködnek a levegőben. S ebben a küzdelembe a regény két tipikus 
réteget állít szembe egymással: az egyik a Sideniusok vidéki konzervatív 
környezete, a másik a kopenhágai zsidó-liberális társadalom, amelyet 
dr. Nathan képvisel. 

Ez a Nathan sem költött alak, sőt modellje a dán politikának és szel-
lemi mozgalomnak, de az egész európai irodalomnak is egyik legismertebb 
alakja : Georg Brandes. Az ő vörös zászlója alatt csoportosul a fejlődésért, 
reformokért harcba induló dán fiatalság a konzervatív protestáns Dániával 
szemben. 

A regény minden fontos fordulójánál ott áll dr. Nathan képében Georg 
Brandes, akinek harcos temperamentuma egyre újuló eszméinek nyugtala-
nító és forradalmasító hatása közel hét évtizedes harc után győzelemre is 
viszi a fiatalok rohamcsapatát. A győzelem után a sereg meg is ritkul 
körülötte. Megismerik a gyöngéit. Ráeszmélnek, hogy nem az a hatalmas 
alkotó, nem az a teremtő mester, akinek sejtették, több benne a harci tűz, 
a politikus szellem s a bátorság, hogy kíméletlenül felrobbantsa a régi bás-
tyákat. A fiatalok még mindig rá esküsznek. Nem törődnek immorális fel-
fogásával, a vénülő ember sokszor nevetséges hiúságával. Szemükben ő 
marad az új evangélium hirdetője, a pozitivizmus apostola. Tény, hogy jó 
félévszázadra rányomta bélyegét a dán társadalomra és szellemiségre. 
És mivel a külföldi közönség felé Brandes a skandináv irodalom közvetítője, 
az északi szellemiség eszméinek terjesztője s íróinak népszerűsítője, Pontoppi-
dan regényének csakugyan európai jelentősége van. 

Pontoppidan különben kitűnő, igazságos, sőt bizonyos mértékben 

30* 



428 

rokonszenves arcképet fest dr. Nathan személyében Brandesről. Természete-
sen nem igyekszik leplezni sok fonák vonását sem, amelyek a korral csak 
erősödnek s amelyek között fecsegő és pletykás természete, beteges hiúsága 
és társadalmi meg nem értése állnak előtérben. Rendkívül sikerült a körülte 
csoportosuló kopenhágai zsidó miliő rajza is. Pontoppidan a másik táborból 
jött és így érthető kíváncsisággal szemléli ezt a neki új világot. Kitűnő meg-
figyelései vannak, amelyeknek segítségével megragadó típusokat varázsol 
elénk. Élénk színekkel festi a Salamon-család szabadjára eresztett életét. 
Mesteri élethűséggel vetíti elénk ezt az egész zsidó pénzvilágot, amelynek 
spekulánsai, fezőrei mint a pénz és az arany profétái jelennek meg a kiéhe-
zett dán társadalom előtt, szélsőséges és egymásnak ellentmondó eszmékkel 
részegítik meg a lelkeket. Pontoppidan azt a véleményét sem rejti véka alá, 
hogy egyes zsidó pénzkapacitások és üzletemberek sikere rejtett német győ-
zelem volt Dániában. 

A regény hőse, a fiatal mérnök, merész terveivel, azzal a szilárd el-
határozásával, hogy eszével és munkájával vagyont szerez, belekerül ebbe a 
vállalkozási kedvtől égő zsidó miliőbe. Megnyeri terveinek Jacob Salamont, 
minden a legjobb mederben halad, a fiatal Sidenius felé a szerencse, boldogu-
lás és gazdagság réve int, amikor a végső aratás előtt mégis megtorpan. 
Mikor szemtől szemben látja magával ennek a zsidó-liberalizmusnak igazi 
arculatát, meghátrál, papi családjának, vallásának, vidéki életének emlékei 
ellenállhatatlan erővel támadnak fel lelkében, visszaálmodja régi, boldog, 
tiszta kis Dániáját. Visszatér vidéki környezetébe, megnősül és mint szerény 
polgár elégedetten élhetne tovább. De gyökér- és talajvesztett már itt is. 
Elválik és magára marad. Legyőzte az élet, de meg is csábította. Lelkében 
valami tiszta erkölcsi egyensúly álma révedezik, amely egyidő óta erősen 
kísérti már az északi népek legjobbjait. 

Pontoppidan regénye tele van fojtott lirizmussal, de tele van éles és 
józan kritikával is. Fő ereje az a széles epikusság, amellyel egy korszaknak 
s egy hatalmas társadalmi átalakulásnak minden mozzanatát és rétegét, egész 
lelkiségét, eszmeáramlatait és azoknak rúgóit a legélesebb megvilágításban 
és mégis hatalmas egésszé teljesedő képben vetíti elénk. Kegyetlen szatira ez, 
amely kifordítja egy egész nép belsejét, megmutatja vágyait és lemondását, 
harci tüzét és csüggedését, a kétségeket, amelyek tépik és a látszatok szelíd 
idilljei alatt megbúvó halálos veszedelmeket, de a kemény szatirán is átsüt 
az a szeretet, amellyel az író népén csügg s amely ott éri el legnagyobb 
művészi emelkedettségét, amikor azt próbálja olvasóival éreztetni, hogy 
fujja el és söpri ki az egészséges, szabad jütlandi szél a kopenhágai mocsár 
miazmáit. 

Pontoppidan harmadik nagy alkotása : A halottak országa (De Dödes 
Rige). Ez 1912 és 1915 közt jelent meg öt részben. Dánia politikájának 
újabb fejlődését írja meg benne a szerző, amely fejlődés végeredményében 
siralmas megalkuvás a nyolcvanas évek eszményeihez képest s így nemcsoda, 
ha itt is, ott is keserű pesszimizmus csap ki belőle. Nagy műveinél egészében 
alsóbbrendű, de néhány tökéletesen megrajzolt alakjával mégis jelentőség-
teljes az 1927-ben megjelent Mands Vilje (Az ember akarata). Ebben azt a 
magatartást bírálja, amelyet a hivatalos Dánia az európai bonyadalom idején 
magáévá tett. 

Pontoppidan egy hosszú élet tapasztalatait és megfigyeléseit s egy éber 
szellem kritikai reakcióit írta bele hatalmas koncepciójú regényeibe. Világos 
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ítéletű, megvesztegethetetlen erejű társadalmi kritikus, szatirája bátor és 
kemény. Stílusa szigorúan tárgyi, sokszor szinte száraz, de amit mond, 
duzzad a tartalomtól és sodra szinte ragad magával. Levegője, erkölcsi fel-
fogása tiszta, mint nagy szelektől söpört északi tájaké. Minden sora férfias 
meggyőződés és erő bélyegét viseli. 

Kállay Miklós. 

Két regény a spanyol háborúról. 

A spanyol háború nemcsak poli-
tikai kérdés, hanem világnézeti is, 
talán elsősorban az, vagy legalább is 
tőlünk annak látszik. Jobb és bal-
oldal hatalmas harca, melyben a 
szinte époszi arányú hősiesség példái 
ragyognak. Mit lát mindebből, s amit 
lát belőle, hogyan látja az író, hogyan 
látja a szomszédos Franciaország 
írója ? «Hold alatt nagy temetőket», 
mint a katolikus Bernanos, a remény-
ség zászlója alatt halálba rohanó 
munkástömegeket, mint Malraux ? 
Lucien Maulvault, ez a fiatal francia 
regényíró, akinek két könyve szól a 
spanyol háborúról s mindkettő meg-
érdemelt figyelmet keltett és sikert 
aratott, igazi francia módjára és a 
klasszikus hagyományok szellemé-
ben az egyén tragédiáit keresi egy nép 
tragédiájában, az ifjúság és szerelem 
szenvedéseit egy nép szenvedésében. 

Első könyve, az El Requete, két 
kisregényt tartalmaz. Az egyik, a cím-
adó, egy Franco-párti önkéntesről 
szól, aki, hogy családját megmentse, 
átpártol a köztársaságiakhoz, átéli 
San Sebastian legkétségbeejtőbb nap-
jait, az anarkisták terrorját, azután 
egy reggelen visszasétál a köztársasá-
giak állásaiból a fölkelőkhöz s az ő 
soraikban hal hősi halált. Látszólag 
semmitmondó szökevénytörténet, de 
Maulvault mély elemzésekkel, finom 
megfigyelésekkel emeli a szokványos 
és gyanús műfajt a legemelkedettebb, 
legemberibb és nemesebb patétikus 
művészet légkörébe. 

Van ennek az elbeszélésnek egy 
megdöbbentő jelenete. A szökevény 
tizenhat milicistával egy országúton 

vonul. Menekülők haladnak el mel-
lettük, többek között egy asszony és 
egy lány egy hintóban. Az anarkisták 
megállítják a kocsit, lerángatják róla 
a lányt és meggyalázzák. Fél oldalnál 
nem több az egész kép, de ebben a fél 
oldalban benne van a háború minden 
kegyetlensége, az emberi, női sors 
kiszolgáltatottsága, a katasztrófák 
leggyöngébb legártatlanabb áldoza-
tainak mérhetetlen, barbár szenve-
dése. 

Ez a jelenet lehet a legdöntőbb él-
ménye Maulvaultnak. A nő sorsa a 
háborúban, kegyetlen kiszolgáltatott-
sága és tehetetlensége ebben az erejét 
meghaladó viharban : központi ihle-
tője egész művészetének. 

A második kisregény, a Lasarte, 
maison morte hőse már ez a kiszolgál-
tatott nő : egy diáklány, aki egyedül 
marad élve egy egész intézet növen-
dékei közül, s ő is meggyalázottan, a 
milicisták rohama után. Félig eszmé-
letlenül, szívében a szörnyű sebbel, 
haza menekül, de a házat üresen ta-
lálja, lakói a közeli dombok közé vo-
nultak, védeni földjüket és harcolni 
a köztársaságiak ellen. A lányt egy 
félkegyelmű szolga leli meg hajnal-
ban az elhagyott ház küszöbén, s egy 
talicskán viszi a harcolók után. Mikor 
az apa megtudja, mi történt, rettentő 
indulatában egymaga vág neki az el-
lenséges tábornak és többé vissza se 
tér. A fölkelők csapatai az utolsó 
pillanatban érkeznek a szorongatot-
tak segítségére, a lány testvére is el-
esik az ellenség egy utolsó gépfegyver-
tűzében, Lasarte lakói közül egyedül a 
lány marad életben. Egy pásztor veszi 
gondjaiba, elvonul vele a hegyek közé, 
a köddel vattás bérc felé, mely ember-
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emlékezet óta menedéke embernek és 
nyájnak, s ahol, ősi időktől, a tiszta 
szívek és erős fajták gyülekeznek. S 
ha Isabellenek gyermeke születnék az 
erőszakból : a pásztor vállalja azt is : 
pásztornak fogja nevelni, tisztaszívű-
nek és erősnek, a táj és föld bátor fiá-
nak. 

Az első regényben az anarkisták 
lelkiállapotának rajza a legremekebb 
talán, ebben a másodikban az a hal-
latlan erő, tömörség és tisztaság, 
amellyel Maulvault a föld gyermekei-
nek époszi érzelmeit festi. Szűkszavú 
jelenetei az emberi indulatok leg-
mélyére világítanak. Ha lehet mo-
dern háborúról olyan képet adni, 
amely a régi époszok, chanson de 
gestek hagulatát idézi : Maulvault 
ilyent ad. A marxisták és lasarteiak 
szóharcának leírása, egy-egy jellem 
megformálásáa, egy-egy vázlatos, de 
teljes illuziót nyujtó tájkép : nagy 
írót ígérő remeklések. Az író méltó 
egy hősi kor névtelen hőseinek nagy-
szerű tetteihez ; népi indulatokról 
ilyen tömör és mély, igaz képet Mé-
rimée óta aligha adott francia író. 

Lucien Maulvault második könyve, 
a pár hete megjelent Glaïeul noir is a 
spanyol háborúban játszik. Ennek is 
egy asszony a hőse, Laura Sandoval, ő 
a «fekete gladiolusz», akit egy francia 
orvos szöktet meg az ostromlott Mad-
rid poklából. Itt, a rémület napjait 
élő város egy kórházában teljesít szol-
gálatot az asszony, rettenetes meg-
aláztatások árán ; szabadulása után 
pedig férje nem akarja visszafogadni. 
Az orvos, aki megfizette érte a vált-
ságdíjat, szereti, az asszonyt azonban 
visszatartja tőle az a tudat, hogy őt 
tulajdonképpen «megvette». A törté-
netet, egy határmenti nyaralóhelyen, 

az orvos beszéli el, s ebbe a szomorkás, 
mélabús hangulatú keretbe illeszti az 
író az eseményeket: egy magáraha-
gyott asszony történetét a háborúban. 
A Lasarte-ban talán több volt az erő, 
ebben több a mélység ; abban a tö-
mörség ragadta meg az olvasót, ebben 
a fájdalom elemzésének páratlan fi-
nomsága. A klasszikus francia re-
gény hagyományait idézi Maulvault, 
a híres, mértéktartó és remek lélek-
elemzések hagyományait, s a leg-
jobban talán az kapja meg művei ol-
vastán a kritikust: milyen finoman, 
mennyi mesterségtudással, helyes ösz-
tönnel illeszt össze mai történelmet és 
örök hagyományt, egyéni sorsot és kol 
lektív fájdalmat, mennyi művészettel 
tudja az emberen át érzékeltetni az 
emberekből összetevődő közösség tra-
gédiáját. Malraux a tömeg írója, Maul-
vault éppen ellenkezőleg az egyéné ; 
Malraux francia irodalmi szempont-
ból is forradalmár, Maulvault a nagy 
hagyományok tudatos és méltó őre. 
Az örök nagy francia téma : a nő 
és szerelem írója, s a mai kor keretébe 
illesztve ezeknek az örök témáknak és 
örök hagyományoknak mindenkori 
időszerűségét igazolja fényesen. Há-
rom szép regénye a jövő számára leg-
alább annyira dokumentum, és följ 
tétlenül franciább dokumentum, a 
spanyol háborúról, mint Malraux mo-
noton és zord műve, az Espoir. Ro-
konszenvet inkább a fölkelők iránt 
érez, de nem pártember: művész 
mindenekfölött és a meggyőző, ke-
mény erkölcs hirdetője. Műveiben a 
végzet és sorsharag fuvalmát érezzük, 
s lehet-e méltóbb dicsérete ennél 
olyan írónak, aki a végzet és sorsha-
rag utolsó jelenéseit, a háború apo-
kalipszisát idézi ? Rónay György. 


