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LAGERLÖF ZELMA

Lagerlöf Zelma Császár című könyvében olvassuk: "Aki nem érzi a
szívét sem örömben, sem bánatban, azt aligha lehet igaz emberszámba
venni." Nincs ennél jellemzőbb lagerlöfi mondat! ÖSSzefűzi könyveit és
elszakíthatatlan szállal köti az írót hozzájuk. Akármelyik könyvét nyit
juk föl, rögtön előttünk áll az, akit önmagából, legizgatottabb lényéből

azélaltat meg: a szív parancsára figyelő, a krisztusi szeretet csodáját
megtaláló lélek. Romantikus mesékkel vezet hőseíhöz, közben eszmetár
sulás eszmetársulásra gördül, de ez nála soha nem marad gondolat, vagy
elmélet, az olvasó érdeklődésétmozgalmas epizódokkal feszíti, így a rnese
temérdek kiszögelést kap, sokszor fantasztíkumba röpül; de ha elbeszé
léseit Iekopárítjuk és egy-egy előtérbe engedett hősére nézünk, Lagerlöf
Zelmában felfedezzük az anatómust, ki először a testet állítja elénk kör
vonalaival, aztán felvágja a bőrt, és egyszerre olyan rétegeket mutat,
amit csak az ő mélyenfürkésző tekintete találhatott meg. Fokozódó iz
galommal jut mind beljebb, egyre több rejtélyt és csodát tár fel, míg elé
ri a központit és szem elé tárja kincsét: az emberi szívet, Az író lüktető

lénye, mély vallásossága oly lelkiség magasságába ragadja az olvasot,
hogy előtte fölbomlik minden hagyományos forma, szétrobban a regény
írás dogmája, csak az író célja marad mag. Lagerlöf Zelma könyvei kö
zött nem találunk egyetlen szígorúan vett regényt sem, összetartozó no
vellafűzérek ezek, de meglepőek és minden írodalmí hagyománytól el
határoltak.

Első könyve a Gösta Berling volt. l890-ben regénypályadíjat tűzött

ki az egyik stockholmi képes hetilap, a beérkezett pályázatok között volt
a Gösta Berling, és ezzel egy ismeretlen vidéki tarrítónő, aki Landskro
nában tanítgatta a gyermekeket, egyszerre a kritiJka és a méltánylás
központjába került. Akkor töltötte be harmincharmadik évét, És a ritka
tehetségek közé tartozott, akik rögtön készen lépnek a nyilvánosság elé.
A kritika első könyvénél igy írt róla: "Lagerlöf Zelma nemcsak pálya
társai közül emelkedik ki a legmagasabbra, hanem a mai svéd írodalom
nak is dísze."

l858-ban született Marbaeka tanyán Varmland tartományban, A he
gyes-völgyes tartományt zúgó patakdaíval, kék tavával, tőzeges völgyeivel
és pompás nyírfaligeteível több könyvéből megismerheti az olvasó. Vi
dám ház volt a marbackaí udvarház, Lagerlöf Zelma később, amikor már
elszakadt tőle, álomszerű mesékkel emlegeti a boldog napokat, így Ifú
ződik össze meséiből a "Gösta Berling mondája". Olvasása közben gyer
mekkorunk ismerős, naív csadálkozásaira találunk; ilyen borzongató kü
IÖi11ös dolgokról nálunk is suttognak tollfosztás közben 'a lányok, és ha
öregeinknek mesélőkedvüktámad,hasonló történetekkel csalogatják ma
gukhoz a gyermekeket. A Gösta Berling temérdek regényes epizód, s
ezeket a hös, az iszákosságáért elcsapott hajdani pap, a későbbi vidám
ekebei ,gavallér alakja fűzi össze. Amint Gösta Berlíng az olvasó elé
lép, Lagerlöf rögtön érezteti az asszonyi tisztaság látomásait. Ezek a lá-
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tomások vezetik későbbi könyveiben is, velük feszít izgalmakat és ezzel
teremti meg azt a lagerlöfí sajátosságot, mellyel a cselekmény háttérbe
szorul, hogy a lélek benső remegéseí kerüljenek előtérbe. Különös, nyug
talan alakok perdülnek elénk. Ezek mind éberen lesík benső parancsukat.
és 'ha meghallják, a titokzatos hang alázatos követői lesznek, Lagerlöf
kiáradó szerétetét ezek az alakok vezetik, nekik rajzol éles arcélt. A
Gösta Berlingbenmég hiánytalanul kapjuk az ifjúság hangját, vidám,
optimista és komorabb képeit is derű enyhíti. Irányító szándékát egy
Sz&Ű szavakkal adja könyvének harmadik fejezetében Gösta Berting
szájába: - "Mindenki szeresse és segítsa felebarátját, és cselekedjék
úgy, mint a jó Lénárt kapitány, mert ehhez nem szükséges nagy tehet
ség, csak jámbor lélek." Ezzel egyúttal vallásos lényét is megismerteti.
Ezt így önti szavakba: "Az embernek igaz úton kell járni, mert csak be
csületes szivekben szólal meg az U[' hangja." Lagerlöf Zelma vallása: a
tevékeny szeretet, és a megértés.

Mert a megértés szerétetével végül testvériesen kapcsolódik hozzánk
a teljes rnindenség, Ezért beszélget Lagerlöf Zelma egyszerű őszinteség

gela madarakkal, szólni tud a felhőkhöz és vírágokhoz, sokszor színte
úgy érezzük, míntha az Assisi Szent nővére lépne közelünkbe. hogy át
melegedjék és ujjongjon a világ, A megértés szeretetét példázva ván
dorol a betlehemi bölcsőhöz is; meséiben itt is a részvét jóságával enyhít
és a tiszta lélek hitével vigasztal. De ebből fakad aztán az is, hogy a
nemesnek és jónak hűbb tolmácsolója, mint a gonosznak. Vallásos lényét
misztikum fűti át, ezt szorosan összeolvasztja míndennapí dolgokkal,
végül átönti az Uj testamentum egy-egy tételébe.

A Gösta Berlin" megjelenését követő siker elszakította Lagerlöfőt a
landskronaí iskolától. Kötetbe gyüjti novelláit, és utána Olaszországba
indul. Hosszabb időt tölt Sziciliában, sorra látogatja Itália kísvárosaít,
eljut Orviettóba, és itt Lucca Signoreili drámai freskói úgy áthatják val
lásos lényét, hogy új regénybe kezd: Az Antikrisztus csodáit írja. Hogy
mennyíre női lélek, akit nem az objektiv látás vezet, hanem érzésekből

és hangulatokból sejti meg a világot, most mutatía meg igazában. Ez a
kétkötetes könyve sem szorosan vett regény, bár kezdetben a kompo
zició határozott vonalat kap, a temérdek beszőtt epizód szétzilálja, végül
mégis két erős pillér áll alatta: Micaela, a vallásossággal telített
lélek, és szerelmese, a szocíalízrnus eszméivel átfűtőtt Gaetano. Az Anti
krisztus kezdetén világos, egyszerű szavakkal. mutatja meg hőseit, de az
elbeszélést hamarosan elragadja a költő mesekedve, új és új alakokat
sző be; ezek érdekesek, és szórakoztatók, de a történet kötését szétbont
ják. A könyvön romantikus szerelern húzódik végig, és amit Gösta Ber
ling nőalakjaiban bimbónak kaptunk, Miacaelában úgy nyílik vírággá,
hogy a sziciliai nyár égető tüze, illata, a fiatalság temérdek változata és
lovagkorra emlékeztető regényessége feléled személyében. Szerelmese,
Gaetano nemcsak a szocíalízmust képviseli; a forrongó társadalom át
alakuló képei komoran gyűlnek köréje. Lagerlöf társadalmi regényt kí
vánt írni, de akaratát éppenúgy megsemmisítette, mint ahogy a meséjét
is szétfoszlatja nyugtalan figyelme, hogy mínden benső tünetet kírnoz-,
dítson és papírra dobjon. Ez a feszült figyelés átragad az olvasóra is.
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Gyönyörködhetünk egy-egy alak pompás rnégrajzolásában, de a cél, mely·
re a történet épült, egyre kisebbre zsugorodik, és míre letesszük a köny
vet, már tudjuk, hogy a történetet elindító eszme bentrekedt az íróban.
Hiába zsúfol szimlbólumokat, mutat vallást és társadalomtudományt, eze
ket mind háttérbe szorítia a mesekedv. Lagerlöf egy könyvében sem
érezni annyira az élet mély lélekzeteit, a felcsodálkozásolcat, az itáliai
tavasz pompás képeit, ellágyító pillanatait, mint az Antikrisztusban. És
mindezt az élet legfrissebb ihamvával nyújtja: élményt, humort, megha
tottságot. Talán nincs is asszony-író, aki oly tisztán kacagna műveiben,

mint Lagerlőf. Az Antikrisztus csodáinak van egy alakja: Elizabet néni,
akiben, amint ismerkedni kezdünk vele, rögtön érezzük: itt az író a
tiszta lélek derűjével önmagát leste el és önmagán enged mosolyogní.
Mert Elisabet néni divatjamúlt ruháiban mulatságos jelenség, de arnint
mesélni kezd, hangja bensőséges, a hit dallamától fénylik, és sokszor úgy
érezzük, a katakombák első keresztényei közé kerültünk.

Az Antikrisztus csodái megjelenése után Lagerlöf visszaköltözött a
svéd vidéki életbe, Dalarna középpontjába, Falunba. Nagy paraszt-epo
szában: a Jeruzsálemben Dalarna parasztéletének megrázó képeit gyűj

tötte össze. A Gösta Berlinget és az Antikrisztust' a vallásos lélek opti
mizmusa lengi át, de ezt sohasem a mese kedvező kimenetele adja, hi
szen hősei a kitűzött célt ritkán érik el, közben lesiklanak, és elrendelt
ségüket véletlenekből ismerik fel. Ebben a két első könyvében hőseit rnín
dig elvezeti az isteni szikrához. De a Jeruzsálemben nemcsak a ki
szélesített epikaval mellőzi a romantikát, de elapad vallásos optimizmusa
is. Hősei elérik a tisztító pillanatot, de felettük sötét árnyék marad, és ha
a regény befejezése nyújt is némi vigaszt, az egész könyvben egy megszi
lárdult erkölcsiség komor látomásait kapjuk. A Gösta Berlinggel eljött
hozzánk az északi mese, a Jeruzsálemben előttünk áll az északi ember.
Körülötte a zsíros dalarnaí föld, olyan, mint egy óriási anya, hozzája
sírnul minden: erdő, patakok, napfény, és viharok, hogy állatok páráítól
kísérve lássuk meg a verejtékező svéd paraszt fáradhatatlan kezét. Érez
ni, hogy Lagerlöf Zelma teljesen osztozott a megrajzolt világ lélegzé
seiben, ezért a cselekményt már nem a mesekedv pergeti, hanem egy
szerű mozdulatokat látni, váratlanul felcsapó szenvedélyeket, a hősök

nyugtalansága a rnunlca üteméből tör elő, és sokszor olyanok, mintha
vihar sodorná őket elénk. Milyen mások, mint Móricz Zsigmond magyar
parasztjai ! Komplikáltabbak, tünődőbbek, teljesen képzeletviláguk rab
jai. Egészen soha sincsenek ott, ahová életkörülményeik kényszerítik őket,

titokzatos igéreteket hordoznak magukban. Életmódjuk paraszti, de sza
késaikkal hiába kapcsolódnak az ősi életformába, lelki nyugtalanságuk
zsilipet szakít, és az öreg svédek pogány meséiből az olvasó előtt nő te
rebélyes fává a fiatalság rajongása. Rajongásuk gazdag dallamokat rez
get, de kizökkennek a míndennapok üteméből. képzeletük elszabadul,
fölröppen. és sietteti a drámát. Lagerlöf Zelma Jeruzsálem regényében
erősen aláhúzta a tendenciát: a svéd paraszt csak saját földjén lehet

.boldog, a munkában válik életerőssé, és satnyul, amint új keretet keres,
Hogy kihozza igazát, regényében először a munka szépségét mutatja meg,
A gazdag svéd mezőkön gyermeklelkű emberek vonatják ekéiket, gyö-
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nyörködnek a zsíros barázdákban, és ha felnéznek, megtelnek Istennel,
-a kék égbolt a rejtelem felé emeli őket, és utána, ha visszahajolnak a
göröngyhöz. már magasabb világ nyílik bennük. De a Jeruzsálem hő

seinél a bűvös mísztéríum nem beteg idegek hallucínációia, hanem az
északi ember jellege: a nagy fantázia. Lageriöf ebben a könyvében faj
tája mínden 'Vonását összeszedte és az olvasó elé állítja. Négy alak
válik ki könyvéből: Nagy Ingmár fia, Ingmár, a vén Erős Ingmár és a
tanítóék Gertrudja. Ingmár svéd legényben a férfi erkölcs legmagasabb
fokát, a munka áhitatát teremtette meg; erős Inimárban a megcsontoso
dott svéd hagyományt, és Gertrudban azt a lagerlöfí nőalakot, akinek
ideges szépsége a szerelem és vallás kettős érzékenységében pattan vi
rággá. Ingmárban a föld szeretete, a munka láza elfojt minden egyéb
szenvedélyt, és mint Lagerlöf legtöbb férfi hősében, a szerelern benne
csak mint mellékes érzés éledhet föl. Annál erősebb érzelmek megszál
lottja Gertrud. De a könyv legérdekesebb alakja Erős Irigmár. Sokszor
már-már bizarr mesehős, bozontos hegyimanó. akik körül mondák éb
rednek, és közelében a természet is tombolóbb Lesz. Lagerlöf a természe
tet már a Gissta Berlingben is gazdag szinbőséggel szólaltatta meg; a
Jeruzsálemben aztán ~ természet már nem csak beszél az emberekkel,
hallgat kéréseikre. és válaszolgat is neki, de megtudjuk. hogy az élet a
láthatárnál nem zárul le, azon túl csodálatos dolgok vannak,' és ezek
erősebbek az embernél, szépségük tündöklőbb a földinél, de életküzdel
mük is borzalmasabb. Talán nincs is még író, aki megszemélyesítve a
természetet, olyan őrjöngő drámát idézne vele, mint Lagerlöf a Jeruzsá
lem egyik jelenetében. A falu fiatalsága Erős' Ingmár házában jött ösz
sze táncolni. A mulatság vidáman kezdődik, úgy, mínt Beethoven Pas
toral szimfóniájának első tétele, de váratlanul a hegyekből szélvihar ro
'bog lefelé, betör a kunyhóba, a táncoló fiatalság fogvacogva ismer a me
sék szörnyeire, csak Erős Ingmár marad nyugodt, ismeri váratlan ven
dégeíket, jóban van velük, beszélgetni kezd, kacag rájuk, végül lecsen-'
desü1nek, eláll az orkán, a hegyek rérneí alázatosan visszahúzódtak.

De a Jeruzsálem regényhőseinek csak Dalarnában van talaj uk, azon
nal elsatnyulnak, amint idegen keretben találkozunk velük. A nagy eposz
második kötete Jeruzsálemben játszódik. Lagerlöf Zelma hosszú ideig
utazgatott- a Szent Földön, megismerte Jeruzsálemet, és az itt gyűjtött

színekkel megrázó képeiket rajzol regénye második kötetében. A szor
galmás dalarnaiak egy része kivándorol, a betlehemi kisded nyomdokait
keresi, és ~gy jUlt el Jeruzsálembe, De itt fölemelkedés helyett el
reked az egymás elleni gyűlölködés mocsarába, elfelejtik Krisztus pél
dáját, uralomvágy és az őrület lobogása kezdődik. A rajongó dalarnalak
gyorsan kijózanodnak, és szégyenkezve visszaszállingóznak ősi hazájuk
ba. Lagerlöf ítélete itt szigorú: maradjon meg míndenkí a maga hazá
jában, mert ha kilép onnan, az igaz ember szivében bűn fakad. A re
génynek ez a része már laza, a cselekményt sokszor erőszakolt véletlenek
viszik, sok feljajduló drámát kapunk, és még többkiegyenlítetlenül ma
radt hangot. Még előtérben hagyja a tiszta lelkek végső győzelmét. de a
lagerlöfi líra megcsappan, a regény hősei mögött kérlelhetetlenül ott ta
láljuk a végzet árnyékait.
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1909-ben megkapta az irodalmi Nóbel-díjat, de a magas kitüntetés
nem ébresztett benne hiú vágyat és nem csatlakozott egyetlen irodalmi
irányhoz sem, visszaváltja Marbackát, 'beköltözik az ősi udvarházba, me-:.
gint hallgathatja a vidám wermlandí parasztok tréfáit, és látja kedves
tavát, a Lőwent. Életébe nyugalom jött, elbeszélő hangja leegyszerűsö

-dött, már nem sző annyd epizódot, és műveí nem érik el a két kötetet.
A csodálatos lager1öfi hit megmaradt; de sokszor már csak vért, hogy
megóvjon a végső kétségbeeséstől. Ezután már csak a lélek fejlődésének

ás medret, a cselekedetek belső rúgéit tapogatja s hogy milyen mélysé
gekíg ért így el, azt Császár című kisregényében mutatta meg. Egy sze
gény napszámosnak. Jan Andersennak története ez; és általa ismerjük
meg a leglagerlöfibb embert. Jannak a lehető legszegényebb és legegy
szerubb az élete. De ezt mérhetetlenül gazdaggá teszi kíslánykájához,
Klára Csillához fűződő szeretete. Ez a nagy érzés letisztít róla minden
salakot, biztosan vezeti az igaz úton, és Jan lelkét annyi rejtelemmel
telíti meg, hogy testi hüvelye lassan elenyészik, az olvasó Isten lehelletét
érzi az agyagban. Lagerlöf itt érkezett el a lélekábrázolás csúcsához. Az
egész kis történet csupa egymáshoz símuló Idegrezgés. a lélek benső üte
mei formálódnak történetté, hogy a végső rezdülés már az őrület hatal
mát feszítse vízíókká.

A Császárt követő műveiben Lagerlőf Zelma egyre szigorúbban egy
.szerűsítí elbeszéléseit és hamarosan kiad e.gy pompás gyermekregényt. a
Nils Holgerson utazásait. Ugyanakkor kerül ki tolla alól a Halál [uoa
rosa, melyet a kritika a svéd misztikus irodalom legjavába sorolt. Utána
a LHjecrona otthonában mégegyszer összehozza olvasóit a Gősta Berling
regényes alakjaival. í,gy érkezik el az első világháborúig és ekkor a vi
lág komor képe előtt hirtelen elveszti bő elbeszélőképességét, csak né
hány szomorú hangú novellával jelentkezik, hangjából teljesen kivész a
mosoly, zokogást és feljajdulásokat hallunk. Ekkor írja a Számkivetettet.

. Izgalmas cselekményéri a háború szörnyűsége és ziláltsága lüktet át, nem
is regény ez, csupán a szív költőjének őszinte kétségbeesése. A háború
után, már túl hetvenedik élvén, újból felmelegedett és mintha egy máso
dik fiatalság hangját kapnánk tőle, egyszerre több kisebb regénnyel és
novellával [elentkezett. A Lőwensköld láonyban még egyszer megjelenik,
de utoljára a fiatal Lagerlöf Zelma, Míntha a Marbackán élő agg írónő

még egyszer vísszamosolyogna eltűnt ifjúságára.
A második világháború alatt sokáig nem hallottunk Lagerlöf Zelmá

ról. Tudtuk, hogy a svéd királyi akadémia régen tagjai közé választotta,
és amit író elérhetett, mínd megkapta, de életmódján ez nem változta
tott, ünnepeltetéstől. parádéktól vísszahúzódva szőtte álmait Marbackán.
Magas kort ért el. Néhány év előtt rövid újsághír közölte, hogy az em
beri lélek nagy kutatója, a szív bensőséges poétája, meghalt. Most a své
dek születésének századtk évfordulóját ünneplik, és megemlékezik Láger
löf Zelmáról az egész világ. Mert marbackai magányában úgy öntötte
tiszta asszonyi lényét könyveibe és mély emberségében úgy szólt olvasó
ihoz, hogy hangja túljutott hazájám, és ha az idő egyet-mást már el is
koptatott művészetéből, akik hisznek a lélek magasabb rendeltetésében,
megtalálják műveiben a maguk vigaszát.
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