
A Z E U R Ó P A I É L E T É S K N U T H A M S U N . 

L 
AZ EMBER harmóniára törekszik. Azért törekszik a harmóniára, mert 

sem benne, sem körülötte sincs harmónia. A feszültségek, amelyek 
az európai lélekben immár elviselhetetlenül kínzóakká váltak, a 

civilizáció emberellenes fejlődési tendenciájából származnak legfőkép. Egyre 
jobban és jobban eltávolodtunk s eltávolodunk a természettől, modern civili-
zációnk a kultúra álöltözetében építi rettenetes bábeli tornyát s a nyelvzavart 
úgy igyekszik megszüntetni, hogy a száz és ezer külön jajgató, lázadó hangot 
elnémítja s ezzel a torony felépítését tovább folytatja az abszurdumig s rab-
szolgaságba süllyeszti az embert. 

Rousseau volt az első, aki jóval a nagy francia forradalom kitörése előtt 
meglátta a civilizációnak ezt a tendenciáját és a «retournons à la nature» kimon-
dásával megtagadott minden közösséget a civilizációval. Pedig az ő idejében 
még úgyszólván gyermekcipőkben tipegett a technika s alig volt olyan ered-
ménye, amely komolyan veszélyeztette az ember harmóniáját. Igaz, hogy a 
feudális hűbéri társadalmi rend rabszolgaságba görnyesztette az embert, ez a 
rabszolgaság azonban mégis csak meghagyta természetes, ősi környezetében, 
a jobbágy élete a szántóföldeken, erdők között, folyók és tengerpartok mentén 
folydogált s így a feudalizmus civilizációja nem kényszerített az emberek olyan 
nagy tömegeire akkora ösztönelfojtásokat, mint amilyenek sorvasztó súlya 
alatt vergődik a kapitalista civilizáció géprabszolgasága. S mégis, Rousseau 
már ezt a relatíve egészséges civilizációt is megtagadta, mert az ember har-
móniáját, tehát boldogságát veszélyeztette. Rousseau meglátását igazolták 
a francia jobbágy tömegek, amelyek megcsinálták a világ legmonumentálisabb 
szabadságmozgalmát, összetörték az államot, a hűbéri civilizáció emez organiz-
musát s hozzáláttak, hogy megvalósítsák az államnélküli közösséget, a szabad, 
harmonikus és természetes emberek közösségét. Minthogy azonban a francia 
forradalom a polgárság osztályuralmának biztosításával s így a polgári kapi-
talista civilizáció megalapításával végződött, a feudalizmus civilizációjának 
szerepét átvette a kapitalizmus civilizációja s megindult az a mértéktelen 
toronyépítés, amely mai válságába sodorta az európai embert. 

A természettudományok rohamosan fejlődtek, az empiria eszközei egyre 
tökéletesebbek és finomabbak lettek, az analizis, amely az emberen kívüli 
életet boncolta s alkotórészeire tökéletesen szétszedte, kézzelfogható, reális 
eredményeket ért el. A gőzgép s az elektromosság olyan arányú központi erő-
telepek felépítését tette lehetővé, amelyekről sem az ókori rabszolgaállam, sem 
a hűbéri állam nem is álmodott. Minthogy a francia forradalom következtében 
hatalomra jutott polgárság kisajátította a természettudományok által fel-
fedezett eredményeket, az elnyomás és ösztönelfojtás még inkább fokozódott 
s a gépi termelés, a közlekedés eszközeinek hallatlan tökéletesedése még sokkal 
inkább kiemelte az embert természetes környezetéből, az őstermelés miliőjéből 
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és munkafolyamatából, mint amennyire azt a földgazdálkodáson — tehát 
őstermelésen — alapuló feudális civilizáció tette. A francia forradalom s az 
azután lezajló forradalmak eredménytelensége végkép megölte a romantikát, 
mert hiszen a romantika nem egyéb, mint az elnyomott ember szabadság-
vágyának megnyilvánulása. A kapitalizmus tudományos racionalizmusa nem 
szolgálhatta a természettől jónak és szabadnak, tehát harmonikusnak, született 
embert, hanem ellenkezőleg : a kapitalista civilizáció öncéluságát, s ennek az 
öncéluságnak az érdekében egyre jobban és jobban megfosztotta az embert 
szabadságától, természetességétől és harmóniájától. A filozófiában uralkodó 
elvvé vált a pragmatizmus, a gazdasági életben a tőkecsoportok közötti szabad-
verseny, a politikában a piacok felkutatása, megszerzése és kihasználása, az 
irodalomban s művészetben a naturalizmus s még később az impresszionizmus. 
Az európai ember szkeptikussá vált és ez a szkepszis öltött testet Dubois Rey-
mond híres «ignorabimus»-ában. 

Az ember szabadságvágya azonban azonos az ember életakaratával s így 
azt kiölni belőle nem lehet. Mennél erőszakosabban és alaposabban nyomják 
el benne az élet akaratát, tehát a szabadságra való törekvését, mennél jobban 
eltávolítják a természettől, annál rettenetesebb erővel tör fel belőle az elfoj-
tott élniakarás. Néha kerülő utakon, néha tudatosan egy célra törve. Igy az új 
civilizáció tendenciájával szemben már korán kiütköznek a szocializmus 
legelső csirái, a naturalizmus fanyar szkepszisén áttör Zola romantikája, az 
impresszionizmus stílusát megbontotta Cézanne. De valami furcsa változást 
vehetünk észre ezen a romantikán ! A modern ember romantikája volt ez, azé 
az emberé, aki szabad akart ugyan lenni, vissza akart ugyan térni a természet-
hez, — ahogy Rousseau követelte, — de viszont nem volt hajlandó feláldozni 
azokat az eredményeket sem, amelyeket a természettudományok felmutattak. 
Nem a civilizáció megtagadása volt ez többé, hanem egy bizonyos tendenciájú 
civilizációnak a megtagadása csupán. Nem vetette el a gépeket, a közlekedési 
eszközöket, sőt azokat az ember kényelmének, jólétének és szabadságának 
szolgálatába akarta állítani. Azt mondhatnók, hogy a természettudományos 
romantika volt ez, mely követelte a civilizációt, de az ember szabadságának, 
természetes életlehetőségeinek, individuális értékeinek az érdekében ! 

Nietzsche ennek az új romantikának legfulminánsabb kifejezője. De ő még, 
ideológiájával, benne áll egy kissé a feudálizmust leromboló romantikában, 
ő a felszabadulást a görög pogányságon keresztül szeretné elérni s ebben inkább 
humanista, mint a racionális természettudományok s az empiria alkalmazója. 
Mindamellett az ő módján is lehetett volna eredményeket elérni, ha nem esik 
abba a súlyos optikai csalódásba, hogy a kereszténységet mereven szembe-
helyezi a görög szellemmel. Ennek a csalódásnak az az oka, hogy a babiloniai-
asszír-zsidó «eredendő bűn»-fogalmat a krisztusi kereszténységnek tulajdonítja 
s a görög szellemet, mint az «eredendő bűn» bűntudatával szemben érvényesülő 
természetes szabadságot s harmóniát fogja fel. Pedig a bűntudatnak hallatlan 
kimélyítése semmiképen sem a kereszténység szelleméből fakad. Jézus épen 
a zsidó életben rettentő, bénító teherként elterpeszkedő általános bűntudatot 
oldotta fel, a bosszúálló Jehova istenképét a jóságos Atya képével helyettesí-
tette, ő maga a bűnösök, elesettek, megvetettek között járt, gyógyításai, 
vigasztalásai kivétel nélkül azon fordulnak meg, hogy «megbocsáttatnak a te 
bűneid». Ez pedig nyilvánvalóan homlokegyenest ellenkezője a zsidóság mér-
hetetlen bűntudatának, amely oda fajult, hogy a népet ostorozó, a vétkeket 
büntetésekkel, ítélettel, jehovai bosszúállással fenyegető próféták végül is 
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elsenyvesztették a zsidóság akcióképességét, megbénították akaratát, a csele-
kedetek morális mérlegelésébe ölték bele magát a cselekedetet s kitenyésztették 
a meddő és egészségtelen zsidó filozófia szőrszálhasogató skolasztikáját. Jézus 
tanítása ennek igenis épen az ellenkezője volt, a felszabadulást hozta a sor-
vasztó bűntudat alól s az az ember életét az egészséges, harmonikus és szabad, 
bűntudattól mentes közösségre építette fel. Szent Pál vezette vissza a keresz-
tény közösségek szellemét a zsidó bűntudathoz s a szellem történetének ez a 
rendkívül fontos és izgató területe még alapos kutatómunkát igényel. Itt csak 
jelezni kívánjuk, hogy a bűntudat, amelyet Nietzsche a kereszténységnek tulaj-
donított, nem jézusi eredetű s nem teszi a jézusi kereszténység magvát. Sőt 
ennek épen az ellenkezője igaz. Nietzsche tehát tökéletesen haszontalanul tette 
meg magát Antikrisztusnak s a «győztél Galilei» felkiáltás tulaj donképen az ő 
súlyos bűntudatának, de nem kereszténységének győzelmét jelenti s nem a 
«Galilei» győzelme ! 

Az ellentétek zavarosságában vergődő európai ember, hogy tisztázhassa 
legalább az alapfogalmakat s végre is a forrón áhított megnyugvás állapotába 
jusson, két út kinálkozását vélte látni: 1. vagy elfogadja a katholikus keresz-
ténység morális rendszerét, szellemét, ideológiáját, vagy 2. elhatározóan a 
racionális analizis útjára lép, megvalósítja Nietzsche követelését s «újraértékeli 
a fogalmakat» s az eredményt a jövőre bízva. 

Hogy ez az alternatíva valóban fennállt, arra bizonyíték a mult század 
végén meghasonlott filozófia (Haeckel térhódítása az egyik oldalon, Bergson 
fellépése az intuitív filozófiával a másikon), de méginkább a Nietzschével szem-
ben kiméletlenül kiálló Dosztojevszkij. 

II. 
Európa harmóniája tehát két sarokpont között kereste a megvalósulását. 

Nietzsche volt az egyik, Dosztojevszkij a másik sarok. Két hatalmas, messze 
kiemelkedő csúcsa az európai lélek kettészakadt s egymást megközelíteni nem 
tudó rétegének. 

Mind a ketten a bűntudatot tekintették a kereszténység alapprincipiumá-
nak s ebben a tekintetben mind a ketten egyformán súlyosan tévedtek. A kiin-
dulási pontjuk tehát azonos volt. De míg Nietzsche a felszabadult embert köve-
telte, akinek akcióképességét nem gátolják a bűntudat gátlásai s a szabad 
ember típusát a görög pogányban találta meg, addig Dosztojevszkij épen ezt 
a bűntudatot tette meg az emberi lélek legfőbb értékének, elfogadta, mint a 
jézusi kereszténység kritériumát s a harmóniát a vezeklés kálváriájának meg-
járásában kereste. Nietzsche a felszabadulást abban látta, hogy élesen szembe-
helyezkedett a szerinte keresztényi bűntudat-komplexummal, Dosztojevszkij 
abban, hogy ezt a szerinte keresztényi principiumot elfogadjuk, nemcsak a 
magunk, hanem minden embertársunk, az egész emberiség nevében és meg-
váltásáért s minden létező rossznak : konfliktusnak, tragédiának, meghason-
lásnak okát elsősorban a saját bűnösségünkben keressük, még akkor is, ha köz-
vetlenül nem vagyunk részesek benne. Nietzsche követeli, hogy számoljunk le 
végre a szerinte : jézusi morállal, Dosztojevszkij hirdeti, hogy fogadjuk el azt, 
mint Istentől Jézus és a kereszténység által kinyilatkoztatott legfelsőbb világ-
törvényt, mert ez az, ami minket, embereket, a bűntudat nélkül harmonikusan 
vegetáló növényi és állati létformától gyökeresen megkülönböztet. Vállaljuk ma-
gunkra a bünhődést még a mások bűnéért is, szenvedjünk minden szenvedő 
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embertársunk nevében s ha kell, helyette, cselekedjünk úgy, ahogy az orosz 
muzsik mondja : «vegyük magunkra a szenvedést». A bűntudatnak ebben a 
közös és egyetemes átélésében juthatunk egymáshoz igazán közel, mert ez a 
szeretetnek a közössége. 

Láthatjuk, hogy az, amit úgy Nietzche, mint Dosztojevszkij jézusi 
principiumnak tekint, tulaj donképen szentpáli principium. S míg Nietzche 
kategorikusan elveti s megtagadja, addig Dosztojevszkij alázatosan elfogadja. 

Érdekes azonban, hogy Nietzsche, mint már jeleztük, inkább a reneszansz 
humanistáinak eszközeivel közeledik a problémához, ellenben Dosztojevszkij 
már a természettudományos módszer analitikus és empirikus módszereit alkal-
mazza, s ebben a tekintetben modern ember. 

Az európai lélek tehát eljutott a legborzalmasabb zürzavarok, ellentétek 
állapotába. Az európai ember óriási messzeségbe sodródott el immár a ter-
mészettől, elnyomottságában belehullott a konfliktusok forgószelébe és tájé-
kozatlanul forog benne. Szabad közösségek helyett az embereket elnyomó s 
harmóniájukkal mit sem törődő osztályok, gazdasági erőcsoportok uralma alá 
került, államorganizációk fojtják el benne gazdasági, politikai, fegyveres, 
morális eszközökkel a szabad akciók erőforrásait, egész életében megnyomorítva, 
rabszolgaságba süllyesztve részint a szkepszis fanyarságába, a pesszimizmus 
lemondásába, részint a nihilizmus narkótikumhajszolásába, vagy meddő 
rombolásába kergetve. Európa képe minden vonatkozásában a szolgaság, 
szenvedés, tájékozatlanság, iránytalanság, kapkodás, kegyetlenség vonásait 
hordja magán. 

Nietzsche nem tudta megragadni ezeknek a zavaroknak a gyökerét. Ahhoz, 
hogy ez sikerüljön neki, őneki magának is felszabadult embernek kellett volna 
lennie. Minthogy azonban magában hordta mindazokat a súlyos gátlásokat, 
amelyek ellen harcot hirdetett, el kellett buknia s a puszta vágynál nem jut-
hatott tovább. Élete végén összetörve, úgyszólván ifjan, betegen a belső mar-
cangolástól, az egyensúly haszontalan erőszakolásától, őrültként halt meg s 
végső szavaival megerősítette elbukását. S Dosztojevszkij? 

Ő az analizis módszerével megához az emberi lélekhez közeledett. Meg-
előzve tehát a modern pszichológiát, akkor, amikor a lélektan a fizikai, kémiai, 
biológiai és sok egyéb tudományok óriási fejlődése már korszakalkotó ered-
ményeket hozott, még ott tartott, hogy különböző lelki jelenségek tüneteit írta 
le és látta el a skatulyázás tudományoskodó címkéivel, úgyszólván kisérleti 
úton kutatta az emberi lélekműködés törvényeit s nem maradt meg a folya-
matok külső leírásánál, hanem azok indító rúgóit, jelentkezési okait s törvé-
nyeit kutatta. Ezen a területen tehát Dosztojevszkij megelőzte azokat a ter-
mészettudósokat, akik vizsgálódásuk tárgyát nem csupán az embert körülvevő 
dolgokban, hanem magában az emberben keresték s találták meg. Doszto-
jevszkij, mint látjuk, igen fontos lépést tett a megoldások irányába : magára 
az emberi lélekre alkalmazta a természettudományos kutatás módszereit. 

Abból indult ki, hogy a bűntudat az embernek isteni akaratból beléoltott 
tulajdonsága és attól elválaszthatatlan. Fel sem vetette a gondolatot, hogy 
vajjon nem lelki zavarok következménye-e a bűntudat? Tulajdonságnak tekin-
tette és nem a megbomlott harmónia következtében beálló sajátságos kín-
érzésnek. Dosztojevszkij felfogásában, — aki azt hirdeti a keresztény egyházak 
morálja szerint, hogy valamennyien, kivétel nélkül bűnösök vagyunk —, épen 
a bűntudat érzése emel bennünket emberekké s értékesekké, mert amilyen 
mértékben megvan bennünk, olyan mértékben vagyunk képesek szenvedni, 
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tehát szeretni is. Nietzsche még elfogadja az elvet, hogy az ember természettől 
fogva jónak születik, Dosztojevszkij már nem, ő szerinte mindnyájan bűnösök-
nek születtünk s a szenvedés isteni adománya hozza meg számunkra a har-
móniát. Épen ezért vizsgálódásaiban azok felé fordul, akik valamely bűnt 
követtek el, valami szerencsétlenségbe keveredtek s a szenvedés különböző 
formáit, fokozatait, feszültségeit analizálja. Végső konkluziójában a bűnös 
ember teljesen megalázkodik a szenvedésben, egyéniségét úgyszólván megsem-
misíti s szenvedését a másokkal való együttérzésben oldja fel. 

Látnivaló, hogy ez nem lehet megoldás. Az alázatban, az egyéniség meg-
semmisítésében, az összetörtségben úgyszólván megcsonkított ember nem lehet 
szabad s nem lehet harmonikus sem, ha a szenvedés önkínzása mégannyira 
feloldja is konfliktusait. Nem lehet megoldás, mert Dosztojevszkijnek csak 
az eszközei azonosak a természettudományok analitikus realizmusával, a 
kiindulási pontja már eleve adva van az «eredendő bűn» babiloniai-asszír-zsidó 
feltételezésében. Dosztojevszkij alkalmazta a tudományos kutatást, de kiin-
dulási pontul metafizikai tételt választ, még hozzá olyat, amely már meg is 
szünt metafizikai tétel lenni s alapjában véve lélektani probléma. Nem kutatta 
az «eredendő bűn» mibenlétét, hanem általánosította azt, mint az ember szük-
ségszerű, sőt centrális tulajdonságát s erre építette fel következtetéseit. 

Szükséges volt ezeket ilyen részletesen kifejtenünk, mert Knut Hamsun 
munkáinak lényegét aligha értenők meg pontosan s aligha méltathatnók 
Hamsunt érdeme szerint enélkül. 

El kellett jönnie a modern szellemnek, amely ezeket a gyökerükben 
összekuszált problémákat szétválassza és a fogalmakat tisztázva, megmutassa 
a kibontakozás útját. Ennek a szellemnek nem lehetett elvetnie a civilizációt, 
mint ahogy elvetette Rousseau, nem lehetett beleesnie abba a tévedésbe, amibe 
Nietzsche esett, amikor a bűntudatot mint a jézusi kereszténység alapprinci-
piumát fogta fel s a felszabadulás útját a görög pogányságban jelölte meg. De 
nem volt szabad Dosztojevszkij felfogásának korlátoltságát sem elfogadnia, 
fel kellett ismernie, hogy az ember jónak, szabadnak és harmonikusnak terem-
tődött, a bűntudat pedig nem tulajdonság, hanem következmény. Módszerei-
ben a legszigorúbb természettudományos analizist, az empiriát kellett alkal-
maznia s kutatásainak súlypontját természetesen magába az emberbe kellett 
helyeznie s nem az emberen kívül eső világba. Ez a szellem Knut Hamsun. 

III. 
Hosszú és zegzugos utat járt meg, amíg a maga hibátlan, logikus teljes-

ségét elérte s ezen a hosszú úton mindazt a meghasonlást elszenvedte, amely az 
európai lélekben megvan. Tökéletesen a mi korunk embere, azé a koré, amely 
a materialista szkepszisben keresett apatikus megnyugvást, amely a gigászivá 
nőtt kapitalista civilizáció Bábeltornyához némán hordta a köveket, amely 
ideológiájában összekeveri a középkori feudálizmus katholicizmusát, a francia 
forradalom romantikus racionalizmusát, amely tömegeket fog össze a szocializ-
musban és tömegeket tart fegyverben a nacionalizmus jelszavaival, amely 
a tőke nemzetközi szervezeteit kiépítette s ugyanakkor mozaikká darabolta 
fel egész Európát, amelyben egymás mellett megtaláljuk a legszélsőségesebb 
individualizmust a legszélsőségesebb kollektivizmus mellett. Minden konflik-
tusa, tragédiája, elzüllöttsége, vergődése ennek az európai léleknek megvan 
Knut Hamsunban. Származására nézvést paraszt, lelki alkatára pedig igazi 



148 

európai intellektüel, ennek a típusnak minden enerváltságával, érzékenységével, 
idegaberrációjával, vergődő tehetetlenségével. Foglalkozására nézvést kétkézi 
munkás is, akár a legrongyosabb proletár, aki néhány garasért bérbeadja 
munkaerejét, falusi tanító, csavargó, ács, favágó, lakásfestő, kútásó, cikkíró, 
esztétikus, költő és politikus. A legterhesebb fizikai munkától a legdifferenciál-
tabb szellemi munkáig mindent megpróbált és mindent megcsinált. S minden fog-
lalkozás egyaránt hivatása volt, vagy nem volt hivatása. 

Mikor favágó, minden szombaton együtt táncol a kis norvég falvak s 
tanyák cselédlányaival harmonikaszóra és senkisem tételezi fel róla, hogy nem 
igazi napszámos. Mikor csavargó, a legmegrögzöttebb országúti vándormadarak 
is testvérüket látják benne. Amikor pedig bemegy a városba és helyetfoglal a 
kávéházi asztalnál, minden idegével városi ember. 

Tehát már élete külsőségei is a legellentétesebb nivón mozognak. Ennek 
az embernek a lelkiélete szintúgy magába olvasztja mindazt az ellentétet, 
amelyet külön-külön találunk meg az emberekben. 

Milyen fejlődési fázisokon ment keresztül Knut Hamsun, amíg eljutott 
a tökéletes felszabadulásig és a részletkonfliktusok szintétikus megoldásáig? 
Izgató kérdés ez, érdemes miatta közelebbről tanulmányoznunk Hamsun 
írásait. 

Legelső regénye, amelyet komoly elismerés fogadott s amelyben már 
megtaláljuk mindazt, ami Hamsunra jellemző, az Éhség (1890). Ekkor már 
megfordult Amerikában, megpróbálkozott egy sereg mesterséggel s olyan 
tragikus élményekkel gazdagodott, amelyeknek párját a ma élő reprezentatív 
európai írók között csak Maxim Gorkijnál találjuk. Az Éhség Hamsunja tipikus 
képét mutatja a mult századvég mindenből kiábrándult, mindentől megcsö-
mörlött, elhelyezkedését sehol meg nem találó európai fiatalembernek. Már 
ekkor teljes fegyverzettel fog hozzá az emberi lélek tudatalatti funkcióinak 
vizsgálatához s ebben a vizsgálatban a legmodernebb pszichoanalitikus eszkö-
zöket alkalmazza. Ebben a tekintetben tehát abszolut természettudományos 
módszere van. Magát az embert sem a közösséghez való viszonyában ragadja 
meg, mint például Gorkij, hanem konfliktusainak feltárásában Dosztojevszkij 
nyomdokait követi. Individualista regény ez s nyersen és gyónásszerűen, első 
személyben adja a saját elkallódásának, elzüllésének elemzését, a rajta kívül 
élő személyek egyelőre csak mint véletlenül útjába sodródott epizódfigurák 
érdeklik. Félénk, tehetetlen, gyámoltalan, akcióra képtelen és betegesen érzé-
keny lélek az Éhség írója. Túlságbavitt narcizmusa kiszakítja a társadalomból, 
egyedül kallódik és ténfereg a nagyvárosban és sehol nem tudja megtalálni a 
munkaterületét. Irogat, de az írásban is bizonytalan még, hol a magabizás 
havas ormain tetszeleg, hol a kétségbeesés mélységébe zuhan, úgyszólván egyik 
pillanatról a másikra. Semminek a jóságáról, helyességéről és bizonyosságáról 
nincsen meggyőződve, vallásos élményei nincsenek, filozófiai rendszerekben 
nem hisz, vagy talán nem is gondolt még rá, hogy ellentétes világérzéseit meg-
kisérelje kiegyensúlyozni akármilyen rendszerben. Az emberek közösségébe 
meg sem próbál beilleszkedni, elvadulva él kis szobájában, a legborzalmasabb 
nyomorban, mert semmi reális érzéke és cselekvőképessége nincsen. Furcsa 
beteges viszonyban van a pénzzel, amelyet megvet s amelytől a megváltását 
várja. Nagy, sivár magányában találkozik egy nővel, az érdeklődik iránta, de 
Hamsun a végső lépéstől visszariad és úgyszólván a kezeiből ejti ki ezt a hozzá-
simuló lelket. Tehát még a nőn keresztül sem tud szervesen hozzákapcsolódni 
a másik emberi lényhez. 
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Hol szadista, hol mazochista helyzetekben mutatja meg a perverzitások 
bámulatos variációját, amelyben az emberek vergődnek. A későbbi perverz 
regényalakoknak: Glan hadnagynak, Mack kereskedőnek, Edvardának, a 
kapitány feleségének s még másoknak a csiráit megtaláljuk az Éhség-ben. 
Az aberrált emberi lélek minden árnyalatát, minden variációját azzal a szigorú, 
objektív tudományossággal boncolja, amely későbbi műveiben bámulatos 
tökéletességre emeli a hamsuni pszichológiát. S már az Éhség-nek ezek az alakjai 
elárulják, hogy Hamsun a szexualitást tulaj donképen magának az élet akara-
tának tekinti s ugyanezt az életakaratot találja meg a szervetlen, vagy szerves 
dolgok életében, más és más formában. Ugyanezt az életakaratot leplezi le 
nemcsak a hímnek nővel szemben elfoglalt viszonylatában, hanem az élet más 
területein is, csakhogy néhol mint primér szexualitást, néhol mint annak más 
és más szublimált alakját. Ebben is tökéletesen megegyezik az első igazi tudo-
mányos lélekkutatóval: Dosztojevszkij-vel, de míg Dosztojevszkij a szexuali-
tást mint az emberi lélek állati rétegét fogja fel, addig Hamsun azonosítja a 
minden dologban megnyilvánuló létakarattal és óvakodik attól, hogy olyasmit, 
amit a természet spontán akarata formált, állatinak, emberinek, avagy isteni-
nek nevezzen s a jó vagy rossz morális mérlegelése alá vonjon. Tudomásul 
veszi, mint kozmikus erőt, mint a létezés kritériumát s ebben a tekintetben 
felfogása talán hasonlít Schopenhaueréhoz, aki a világot, tehát a létezést mint 
akaratot fogta fel. Ez az akarat Hamsunnál a szexualitás. 

Hamsun láthatóan megdöbben, amikor az Éhség-ben először veszi komo-
lyan szemügyre ezt a problémát. Ideges, sőt neuraszténiás, narcisztikus, tehe-
tetlen lénye velejéig megdöbben és borzadva áll a világmisztérium előtt. 
Ez minden mondatán, minden szaván megérzik, valahányszor nőalakkal 
foglalkozik, vagy nőnek férfihoz való viszonya bármilyen vonatkozásban 
a szeme elé kerül. Az Éhség Hamsunja a fiatal felfedező lázával bámul erre a 
problémára és úgy érzi, hogy az egyénnek el kell törpülnie, el kell vesznie 
ez előtt a világerő előtt. Itt szenved először istenigazában csorbát Hamsun 
narcizmusa és individualizmusa. Az Éhség felveti ezt a konfliktust, de látni 
fogjuk, hogy még sok-sok esztendőnek és tépelődésnek kell elmulnia, amíg 
Hamsun a konfliktust meg is tudja oldani. 

Ebből a néhány szóból is világosan kitűnik, hogy Hamsun az Éhség-gel 
milyen válaszutakra került mindjárt az elején s milyen új meglátást is hozott. 
Felismerte a szexualitást s azt teljesen úgy fogta fel, mint a modern pszicho-
analizis eredményein felépült lélektan. Hamsun a bűntudat legcsekélyebb jelét 
sem mutatja ezeknek a kérdéseknek felvetésénél s a következtetések levonásá-
nál, sem morális, sem esztétikai, sem ideológiai ellenkezés nincs benne, csupán 
megdöbbenés, a gyenge és efemer életű lény megdöbbenése a nála mérhetetlenül 
nagyobb erő előtt, amely erőnek ő is csupán egy része s amelyet egyelőre, 
minthogy a természetét még nem ismeri teljesen, semmiféle megítélésnek 
nem vet alá és el sem nevezi állati, vagy isteni erőnek. Már itt kitetszik a gyöke-
res ellentét Hamsun és Dosztojevszkij között. 

Az Éhség bebizonyította Hamsun számára, hogy módszerei megbízhatók 
s máris meglepő eredményeket hoznak. Igaz, hogy ezzel az eredménnyel még 
nem tud kezdeni semmit, de a létezés gyökerét sikerült megragadnia s többé 
el sem ereszti. 

A szenvedések okait még nem kutatja. Nem figyel arra a kérdésre, hogy 
miért szünt meg az ember harmonikus természeti lény lenni, miféle külső 
s belső meghasonlások okozzák szenvedéseit, szolgaságát, meghasonlásainak 
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melyek az okai. ő maga sem a társadalmat, sem önmagát nem teszi bűnössé, 
vagy felelőssé sem a maga éhségéért, szexuális nyomorúságaiért, elzülléséért 
és embertelen szolgaságáért, sem a máséért. Nem óhajtja «magára venni» 
mások bűneit s nem tekinti bűnösnek önmagát egy pillanatig sem. 

Itt volt tehát a schopenhaueri világszemlélettel megegyező felfedezés, 
mellyel Hamsun semmit sem tudott kezdeni. Másik fontos regényében, a Pari-
ban megpróbálja továbbvizsgálni a problémát. 

A Pari hőse kint él Északnorvégia erdeiben, vadászattal keresi meg az 
élelmet, egyetlen társa egy kutya, barátai a fák, füvek, rovarok. Hallgatja 
a végtelen világos éjtszakák csendjét, a fák suttogását, a legyek zümmögését 
s úgy érzi, megtalálta a harmóniát a természetben. Semmi más ez, mint a 
rousseaui elv keresztülvitele, elmerülés valami végtelenül finom és impulzív 
természetérzésben. Hamsun úgy látja, hogy a növényi és állati világ, annak 
ellenére, hogy mindkettőt érhetik kívülről jött katasztrófák, harmonikus világ. 
Immár felismerte az életakaratnak azt az irányzatát, amely egy bizonyos 
törvényszerű úton viszi az organizmust örökké változó formákon át a halál 
felé, illetve az organikus létezésből az anorganikus létezésbe. Hamsun, azaz 
Glan hadnagy megnyugszik ebben a felismerésben. De ez a megnyugvás ismét 
csak addig tart, amíg szembe nem kerül a saját szexualitásának a problémájával. 
Edvarda, ez a félig még gyermeklány, akiben most ébrednek s most válnak 
tudatossá vágyai s aki elfojtott vágyainak szadizmusában Glan meghódítására 
és teljes leigázására tör, megzavarja ezt a harmóniát. Egyszerre összekuszálódik 
minden és Hamsun ott áll megint a káosz előtt: a férfinak a nővel szemben 
elfoglalt helyzete s a nőnek a férfi meghódítására s megkínzására irányuló 
vágya elindítja a konfliktusokat. Edvarda '— aki később egy regényben már 
mint kétgyermekes asszony bukkan fel — szeretné megadni magát, de ugyan-
csak szeretné tökéletesen leigázni Glant. Glan szerelmes és szerelmében szenved, 
a lány finom és perverz kínzásait fájó kéjjel fogadja és ugyancsak kínzással 
válaszol a fájdalmakra. Egyik sem tudja megközelíteni a másikat. Miért? 
Micsoda természetellenes gátlás akadályozza meg Edvardát, hogy Glané 
legyen? S micsoda rettenetes, leküzdhetetlen gátlás kényszeríti Glant — 
Hamsunt — arra, hogy a végső cselekedet előtt visszatorpanjon, mindig újra 
és újra kezdve ezt a rettenetes, beteg játékot s mindig visszataszítva a lányt 
a beteljesülés előtt? ! Nyilvánvaló, hogy itt az ösztön olyan működésével 
állunk szemben, amely nincs meg a növényi, vagy állati világban. S az is 
nyilvánvaló, hogy az állat, vagy növény azért nem okoz szenvedést társainak, 
mert semmiféle természetellenes gátlás nem akadályozza meg ösztönéletének 
harmonikus kielégülését. Hamsun a végsőkig feszíti ezt a húrt, ezt a macska-
egér játékot. Végül a feldúlt és megalázott Glan s a nemkevésbbé feldúlt 
s megalázott Edvarda elszakad egymástól, anélkül, hogy vágyaik beteljesedtek 
volna. Glan Afrikába vándorol, ahol egy férfi, féltékenységből, egy néger nő 
miatt, agyonlövi. 

Ez a puskalövés nem oldott meg semmit Hamsun életében. S ha meg-
figyeljük, hogy a még Pari előtt írott Misztériumok című regényben miként 
fejti ki a morális relativizmust, hogy miként kergetőznek a pokoli véletlenek 
a Misztériumok alakjainak életében, hogy a testiség erőszakosan elfojtott 
folyamatai milyen örvénylését kavarják fel a látszatoknak, miként válik minden 
hazugság igazzá s minden igaznak látszó dolog hazuggá ebben a természetellenes 
szerelmi életben, a tehetetlenségnek, aberráltságnak, perverzitásnak, szadizmus-
nak, önkínzásnak ebben a feneketlen poklában, megérthetjük Hamsun kétségbe-
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esését, amely a Misztériumok gyilkosságában s öngyilkosságában, a Pari mindent 
erőszakosan lezáró puskalövésében testesül meg. Az emberi élet zavaros, 
ostoba, félelmetes és veszedelmes titkos vermekkel van teli, a világot új és új 
alakban előrekergető s fenntartó életakarat az emberben valamely megmagya-
rázhatatlan oknál fogva romboló erővé válik, bomlasztó tendenciává, amely 
felbontja a szociális kapcsolatokat, amely arra kényszeríti az embert, hogy 
szenvedést okozzon és szenvedést vállaljon s megöli a természetes élet minden 
szépségét, sőt a lehetőségét is ennek az életnek. Itt már meglátszik, hogy 
Hamsun egészen másutt keresi a szenvedés vállalásának és okozásának a rugóit, 
mint Dosztojevszkij. A Misztériumok-ban lépésről-lépésre végletekig analizálja 
az erkölcs relativitását s rájön, hogy ösztönéletünk kialakulásától függenek 
az erkölcsi jó és rossz megítélésének kategóriái. Maga a természet azonban nem 
ismeri sem a jó, sem a rossz fogalmát s őt pusztán a létezés akarata vezeti, 
az a kettős tendencia, amely az élőt a halálba, az organikusat az anorganikusba 
kényszeríti, egy előre megszabott módon és úton. De ha így van, mi akkor mégis 
a jó és mi a rossz, számunkra, emberek számára és pedig valamennyiünkre 
kiterjedő érvénnyel? ! Hiszen a rossz, amit egymásnak okozunk — még pedig 
nem gazdasági kényszerűségből, hanem élvezetből és haszontalanul! — vagy 
a rossz, amit vállalunk, mindez a szadisztikus, vagy mazochisztikus formája 
a szenvedésnek, látszólag épen ellenkezője a természetben megnyilvánuló 
örömek érvényesülésének ! Hamsun nem is gondol arra, hogy a szenvedést 
jónak, felemelőnek, értéknek tekintse, ez már kiindulási pontjánál sem szere-
pelt, mint ahogy Dosztojevszkij ebből indult ki — majd meglátjuk, miért. 
Nem, Hamsun fellázad a szenvedés ellen, mert természetellenesnek érzi, de 
megmagyarázni egyelőre nem tudja. 

Igy hát a rousseaui elv sem hozott harmóniát. A természethez visszatérni 
oly harmonikus életet élni, amilyet él a növény, vagy az állat, többé nem 
lehet. És Hamsun most megpróbálja, hogy beleolvadván az emberi közösségbe 
és részt kérvén abból, aktív életet, hasznos életet éljen s így találja meg a har-
móniát. Nem más ez, mint a természetből immár visszafordíthatatlan módon 
kiszakadt ember ösztönkonfliktusainak egy bizonyos módon való szublimálása. 
Belekapcsolódni a civilizációba, — ez talán megoldása a problémának. 

Megírja irányregényeit. Hőse most néptanító, belevegyül a városi tömegbe, 
vitázik az írókkal, kereskedőkkel, felvonul az utcán, amikor a tömeg követeli 
a svédektől való elszakadást, kokárdát tűz a gomblyukába, avagy leleplezi 
a kisded norvégiai sajtópanamákat, purifikál és hirdeti a nemzeti közösségben 
való elhelyezkedés fontosságát. Norvégia vidéki ország. Legnagyobb városai 
vidéki városok. Sajtóorgánumai a legjobb esetben megfelelnek egy-egy magyar 
vidéki világlap méreteinek, nivójának, politikai problémáik egy vidéki magyar 
nagyváros pártoskodó nyelvöltögetésének. Norvégia társadalmi berendezkedése 
rendkívül különbözik Európa akármelyik államának berendezkedésétől. 
A kapitalista osztályelnyomás jóformán alig érezhető, az állam nem testesül 
meg olyan kegyetlen és kiméletlen bürokráciában, mint akárhány más állam-
ban. Semmiféle nép nem érzi magát annyira otthon a hazájában, mint a norvég. 
Ha egy részeg ember lármát csap az utcán, az másnap szenzáció a lapokban. 
A társadalmi rétegeződés nem oly éles, mint máshol, ahol a vezető osztályok 
mérhetetlen távolságban vannak a nép vágyaitól, kultúrájától és életformáitól. 
A nivellálódás sokkal tökéletesebb, a századosné beleszeret a napszámosba, 
a polgármester lánya cselédnek megy a tanyára, a falusi bíró tekintély, de a 
hajóskapitány is az és ha valakinek van egy gyűrűje, azt már megcsodálják. 
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Nem is lehet ez másként olyan országban, ahol a nép nagy tömege kétkézi 
munkával keresi meg a kenyerét, ahol nincsenek nagybirtokok, ahol a tőke-
felhalmozódás nem megy olyan kiméletlen módon és a nép szabad beleszólása 
a közéletbe általános életelv. S a norvég nép már a földrajzi viszonyok miatt is 
puritánabb, kicsinyesebb, igénytelenebb, mint akárhány más nép, a félévig 
tartó éjtszaka, a félévig tartó világosság a maga különös vérpiros, rőtfényű 
napkorongjával, amely nem akar lenyugodni, közelebb kényszeríti egymáshoz 
az embereket. Ugyan hol nyílik itt terület olyan ember számára, aki igen nagy 
és tragikus konfliktusokat akar szublimálni a társadalmi életben? Ennek 
a vidéki életű országnak a közélete is vidéki, itt ugyan nem lehet hatalmas 
és eget-földet megrázó cselekedeteket véghezvinni, a szociális konfliktusok 
nem olyan kiélezettek, mint amilyenek voltak például Dosztojevszkij hazájá-
ban, Oroszországban. Hiszen ha egy kereskedő Krisztiniában behajóz néhány 
vagón halat és elszállítja Angliába, az már cselekedet. És ha valaki megír egy 
vezércikket valamely norvég «világlap»-ban, arról mindenki beszél! Hiszen 
ott mindenki ismeri honfitársa családi- és pénzügyeit, mindenki egy kávéházba 
jár és a legnagyobb nemzeti esemény a lofot-, vagy heringhálászat eredménye ! 
Hamsunnak nem is lehet belekapcsolódnia ezekbe a méretekbe, Hamsun nem 
úszhat ebben a csendes vízben, amelyet teljesen kiszorítana medréből egyéni-
ségével. Hamsun irányregényei rosszulsikerült, kényszerű próbálkozások, 
Hamsunnak szociális konfliktusa nincsen és nem is lehet ebben az országban, 
neki vissza kell térnie ismét a magányba s tovább kell kutatnia a meghasonlott 
lélek nyugalmának útjait, módjait, természetét önmagában. Dosztojevszkij 
a megölt vénasszony esetéből megkonstruálhatta a leghatalmasabb szociális 
problémát, arra Oroszország gazdasági, politikai viszonyai s az elnyomott 
orosz nép egyetemes bűntudata megfelelő bázisul kinálkozott, Dosztojevszkij 
felnagyíthatta a maga összeütközéseit egyetemes társadalmi összeütközésekké. 
Hamsun csak individualista lehetett abban az egyhangú, békés szürkeségben, 
.amelyben alig voltak elnyomók és alig akadtak rabszolgák. 

Hamsun tehát elindult újra és ismét a természethez. Megfigyelte, hogy a 
földmívelő embernek nincsen szüksége kultúrára, művészetre, valószinű tehát, 
hogy a harmonikus élet egyetlen formája az őstermelés. Megírja leghatalmasabb 
regényét, Az anyaföld áldása címűt (1917). Ekkor már tapasztalatokban annyira 
gazdagodott, az európai élet annyira elérkezett a végső csődhöz, olyan rette-
netes szakadékok tátongtak eszmék és eszmék, emberek és emberek, közösségek 
ós közösségek, államok s államok között, annyira nyilvánvaló volt a kapitalista 
civilizáció és állam természetellenes túldimenzionáltsága szerte Európában, 
hogy minden áron meg kellett találni a kivezető utat a káoszból. Az Utolsó 
fejezet borzalmas freskójában Hamsun megfestette a civilizáció betegeinek 
egész galériáját, a kapitalista civilizáció pusztulását. Mielőtt az Anyaföld 
áldásával foglalkoznánk, szükséges egy kissé részletesebben vizsgálnunk Az 
utolsó fejezet című művét, hogy világosabban láthassuk a hamsuni életutat. 

Egy tőkéscsoport szanatóriumot épít Norvégia egyik szép vidékén. 
Ez a szanatórium mintegy megtestesülése annak a tevékenységnek, amelyet 
a tőke profit szerzésére folytat. A nyereség nem lesz megvetendő, hiszen tele 
van az ország beteg, meghasonlott emberekkel. S valóban, a szanatórium 
csakhamar benépesül. A nagyvárosok rulettforgása kiveti magából ezeket a kis 
golyókat, amelyek nem estek semmiféle nyerőszámra, kirepülnek és össze-
gyűlnek a szanatóriumban. Ezeknek az alakoknak a megvizsgálása megerősít 
bennünket véleményünkben, hogy Hamsun az ember szabadsága ellen irányuló 
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civilizációt szíve szerint épen úgy elveti, akár Rousseau, noha megsemmisíteni 
nem tudja. Itt van a vénlány, aki állandóan csavargatja a zsebkendőjét, a kétes 
származású francia kisasszony, aki minden asztalon, széken tüntetően elhagy 
egy francia könyvet, az «öngyilkos», akit megcsalt a felesége s most felejteni 
akar, de nem tud, mert szereti az asszonyt, öngyilkos szeretne lenni; itt van a 
városi, jobban mondva utcai szerelem betege, a megvakulás előtt álló szeren-
csétlen; itt van azután a szürkeség, a polgári nyugalom egészséges betege : 
az iskolaigazgató, aki mindent jobban tud, mint más, akinek csak apodiktikus 
kijelentései vannak, a társadalmi morál automatája, a szabályok kvintesszen-
ciája, egy élő közhely. S a szanatórium szomszédságában él az egyszerű tanyai 
paraszt, tehenei, kecskéi és zabtáblái között, megingathatatlanul állva a földön, 
melyet arca verejtékével öntöz. Az Utolsó fejezet figurái mind abban a gyökerük-
ben vannak megfogva, amelyre már az Éhség tárgyalásakor felhívtuk a figyel-
met : ösztönéletük gátlásmentes, vagy gátlásos lepergésében. Ezek a szana-
tóriumi civilizáltak, noha a hiúságnak, a felsőbbrendűség-érzésnek, a kulturált-
ságnak glóriáját hordozzák a fejük körül, tudatos életük csak igen-igen gyenge 
és ingatag tákolmány elfojtott ösztönéletük végtelen sötét tengere fölött. 
Minden szavuk, minden gesztusuk egy-egy reflektorszerűen éles fénycsóva 
a gátlások területére, szimbolum, amelyben benne van kibicsaklott életük 
tragédiája, de ezt ők maguk sem értik. Hamsun itt folytatja vizsgálódásait 
a már régen, az Éhség-ben felvetett probléma megoldása céljából: világos, 
hogy az ember épen olyan természeti lény, mint minden más organikus szülötte 
a Földnek, az ember tulajdonképeni élete mélyen elrejtve tudatalatti énjébe, 
az ösztönfolyamatok területén zajlik le, a tudat csak képződmény, valamely 
titokzatos összeütközés eredménye s roppant ingatag, megbízhatatlan, szivár-
ványszerűen változó s hamar összeroskadó valami. Hogy az ember szabad 
lehessen, ahhoz az kellene, hogy ösztönfunkciói gátlásmentesen menjenek 
végbe, de a tudat síkján minduntalan gátlások érik ezeket a funkciókat. Lehet-
séges vajjon a civilizációban végkép megromlott embernek, a természettől 
végkép elszakadt léleknek a civilizáció továbbnövelése útján való felszabadítása, 
kiegyensúlyozása, boldoggá tétele? Nem, mondja Hamsun. Ez a civilizáció 
ki fog gyulladni, össze fog dőlni, maga alá temetvén beteg felépítőinek üszkös 
holttesteit, a szanatórium kigyúl és tövig leég, a pusztulásban egyenlővé téve 
a sikkasztót, a vérbajost, a vénlányt, az «öngyilkos» kibékülni óhajtó feleségét, 
csak épen az az egy menekül meg, aki azért ment a szanatóriumba, hogy ott, 
elvonulva a várostól, öngyilkos legyen. Ez az ember pedig, amikor a tűzvész 
után, félig őrülten a kétségbeeséstől, hogy felesége, aki neki csak szenvedést 
okozott, bennégett a szanatóriumba, kimegy az erdőbe, hogy felakassza magát, 
képtelen végrehajtani szándékát, mert ott van a városban a kislánya, akit 
őneki fel kell nevelnie. A szegény francia kisasszonyt is a gyermek menti meg 
a pusztulástól, a törvénytelen gyermek, akinek apja egy sikkasztó álbáró : 
ravaszul férjhezmegy a tanyai paraszthoz s ott helyezi el a kakukfiókát. A gyer-
mek, az utód, a kihalhatatlan élet továbbfolytatása — ez téteti le az «öngyilkossal» 
a kötelet, amikor valóban nincs már mit keresnie az életben s a francia kis-
asszonnyal a műveltség, a rátartiság, a hiúság, az előkelőség pávatollait. 
Az európai kapitalista civilizáció tehát, emberellenes irányzata miatt össze fog 
dőlni, le fog rombolódni, az emberek, akik saját hibájukon kívül benne élnek, 
elpusztulnak, de azért az életet tovább kell folytatni, lemondva hiúságainkról 
s büszke öntudat-tömjénezésünkről, a gyermekeinkért, tovább és tovább, 
mert az élet kontinuitása és az élet akarata természeti törvény, énünk tudat-
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alatti mélységeinek legyőzhetetlen erőműködése, ez maga a természet s követ-
kezéskép maga az ember. Hamsun egy cseppet sem sajnálja a lángban álló 
kapitalista civilizációt, rettenetes tárgyilagossággal, az elfogulatlan szem 
könyörtelenségével analizálja a jelenségeket s a következtetés levonásában 
semmiféle érzelgés, visszaemlékezés, erkölcsi szempont, vagy nihilista káröröm 
nem gátolja. Nem tesz meg bűnössé senkit, nem vállal felelősséget, vagy bűnös-
séget ő maga sem, természeti erők működésére épít és ezekkel az erőkkel szem-
ben fel sem vetheti a morál, lelkiismeret, vagy bűntudat lehetőségét. 

Egy út marad tehát s ez az út az egyetlen az anyaföld áldása felé. Az ösz-
szes problémák feloldása az Anyaföld áldása című regény, amelyet az Utolsó 
fejezet megfigyelése után immár roppant könnyen megérthetünk. A primitiv, 
szabadnak és egészségesnek született norvég paraszt biblikus erejű, fenséges 
nyugalmú, minden részletében tökéletesen vezetett és megoldott életszemlélete 
ez a remekmű. Benne Hamsun annyi tétovázás, csavargás, aberráció, kiábrán-
dultság és kétségbeesés után visszatért saját gyermekkorába, az anyaföldhöz, 
amelyből szülei és ősei két kezük verejtékes munkájával merítették az életet. 
Hamsun visszatérése az egyetlen lehetséges lépés volt. Minthogy elfogadta a 
rousseaui tételt, amely — egybehangzóan a modern pszichológiával — azt 
hirdeti, hogy az ember természettől fogva jónak s az életre alkalmasnak, sza-
badnak születik, visszakanyarodott saját elindulásának kezdetéhez, a saját 
gyermekségéhez. Hőse a paraszt. A földmívelő primitiv ember, aki jónak, sza-
badnak és harmonikusnak születik. Kimegy a kietlen pusztaságba egyetlen kecs-
kével, faágakból ver magának kunyhót, hozzálát a munkához, napról-napra 
csendesen, erőfeszítéssel töri az ugart, irtja az erdőt, hordja a vízmosta köveket. 
Kis házat épít — ahol együtt lakik a kecskével — vet, fej, fárad egész nap. 
Mikor munkájának már van valami látszata, cselédet fogad. A szexuális élete 
is olyan állatian természetes, egyszerű és tiszta, mint egész lénye. Gyermekük 
születik s most már kettőzött erővel folyik a munka. Szaporodnak a kecskék, 
már van tehén is, majd egy lovacska, növekszik a ház, növekszik a bevetett föld, 
egyre több kalászt ringat a szántó, egyre vidámabban hangzik a kolomp a legelő-
ről, a gyermek erősödik. Majd bajok következnek, az asszony nem bír magával, 
hisztériás lesz, de Izsák, a férfi, ezen is segít: megfogja az asszonyt, megemeli, 
kissé megrázza, aztán alaposan visszaállítja a talpára s ezzel a dolog el is van 
intézve. De később újabb bajok : az asszony gyermekgyilkosságba esik. Úgy 
látszik megtévedt valahol és most baj van. Elviszik a városba, börtönbe csuk-
ják. Izsák életét ez nem rendíti meg. Ő nagyon jól tudja, hogy a bűnök szeren-
csétlen körülmények eredményei, dolgozik tovább. Mikor az asszony hazakerül a 
börtönből, már útközben az erdőszélen úgy veszi őt, mint ahogy legelőször talált 
rá, akkor éjjel, amikor mint cseléd pihent le Izsák egyszerű ágyára. Még haszna 
is van a fogságnak : az asszony megtanult varrni s most a környék minden 
lányának ő varrja meg a ruháját. Az élet folyik tovább, az új nemzedék felnő, 
folytatja a megkezdett munkát s mire Izsák haja összecsavarodik, az egykori 
sziklás, kietlen, elhagyatott, terméketlen pusztaságon hatalmas gabonatáblák 
ringanak, a legelőkön állatok tarkállnak, nagy, kényelmes és szépen kifestett 
épületek virulnak s Izsák még most is hatalmasan, nyugodtan, egészségesen 
lépked a felszántott földön és szórja, szórja a magot 

Itt van tehát a probléma megoldása : vissza a földhöz, nem az erdőbe és 
nem a barlangba, hanem a szántóföldre. A munka, ha mindenki legjobb tudása 
szerint résztvesz benne, szublimálja ösztönéletünk feszültségeit, a természetes, 
egészséges szexuális élet pedig a legfőbb öröm- és erőforrás. Az emberek szociális 
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viszonyának szabályozója vagy inkább alapja a szabadon, ösztönösen végzett 
munka, egyéni nyugalmának és tisztaságának alapja az egészséges és szabad kap-
csolódás, a másnemű embertárshoz és az utódokban való továbbfolytatódás. Ime, ez 
az anyaföld áldása. Itt megszűnt a szexualitás romboló erő lenni, mint a Misz-
tériumok-ban, a Pan-ban, itt az anyaföld egyetemes törvényei szerint vezetőd-
nek le az ösztönfeszültségek, folynak le a lélek funkciói, itt nincs elnyomorított 
élet és mellékutakra kényszerített szexualitás. Igaz, hogy nincsen művészet, 
irodalom sem, csak valami halvány díszítőelemei a művészetnek és a rigófütty-
höz, széldudoláshoz, galambturbékoláshoz hasonló dal és vidám tánc legfeljebb, 
de hát vajjon a művészeté a tökéletes ember kritériuma ? ! Vajjon igaz-e, hogy 
a művészben kell lenni valamely önkényesen és romantikusan elgondolt «isteni 
szikrának ?» Hamsun szerint az «isteni szikra» maga az életakarat, ennek érvé-
nyesülését kell biztosítanunk, mint ahogy minden organizmus ezt biztosítja, 
hogy ennek az életakaratnak továbbműködése az élet folytonossága s mind-
ehhez a művészetnek, civilizációnak semmi köze, mert szerinte ezek, részint az 
életfenntartás, részint a fajfenntartás funkcióival szemben előálló gátlások 
eredményei. 

Igy Hamsun az Anyaföld áldása című műben szöges ellentétbe jutott 
Dosztojevszkij-vel és tulaj donképen Spinoza panteizmusának lényegéhez, vala-
mint Schopenhauer világakaratelvéhez érkezett el, még pedig ugyanazokkal 
az analitikus, természettudományos eszközökkel, amelyeket Dosztojevszkij 
is alkalmazott. Ez nem is lehet másként, mert hiszen láttuk, hogy kiindulási 
pontjuk gyökeresen más. Dosztojevszkij kinyilatkoztatott keresztényi prin-
cipiumnak fogadta el az «eredendő bűn» fogalmát, Hamsun ezzel szakított. Dosz-
tojevszkij csak a misztikus vallási szublimálódásban kereshette a harmóniát, 
Hamsun magában a természetes és szabad ösztönéletben, Dosztojevszkij a 
bűntudatot isteni eredetű, értékes tulajdonságnak tekintette, Hamsum követ-
kezménynek. 

A Csavargók már tulaj donképen csak végleges megfogalmazása a hamsuni 
világérzésnek. Ebben a műben már sehol nincsenek megoldatlan problémák, 
természettudományos tárgyilagossága és analitikus módszere végig következe-
tesen érvényesül és összes alakjainak minden cselekedetét, vágyát, érzését, 
kisiklását, tragédiáját kristálytisztán indokolja. A természettel való feltétlen s 
boldog egybeolvadás öröme árad ebből a műből, Hamsun elérkezett a végső 
harmóniához, mindent megértett és mindenen túl van, minden csak efemer 
jelentőségű már az ő szemében, amely az élet örökévalóságát, tisztaságát, nyu-
galmát és szépségét látja minden múló forma mögött. Az ő szemléletében immár 
csakugyan «egyformán süt az Isten napja a jókra és gonoszokra», minthogy 
gonoszok előtte nincsenek is, csak természetes folyamatok vannak és természet-
ellenes, tehát tragikus folyamatok. Örül, ha két ember ösztönös jósággal egy-
másra talál, ha egy gyermek tapsol a vízesésnek, ha egy kis órászsidó addig-
addig mesterkedik, amíg két tallért keres a vásáron, szánalommal tekint az 
asszonyra, aki aberráltságában a posványba fullaszt egy hajókormányost, de 
sajnálja azt is, aki a posványba belehalt. Megsimogatja az állatokat, lehajol a 
szorgalmas méhecskéhez, hallgatja a fák zúgását, boldog, ha egy halász hálói 
rogynak a hering súlya alatt és szánakozik a partrahúzott halakon is. Mert 
nincsen jó és nincsen rossz a természetben, élet van, amely önmagát védelmezi 
és önmagának örül s amelynek legfőbb boldogsága, hogy azon az úton mehet a 
halál felé, amely számára ki van jelölve ösztönéletében. 

Hol van itt a korábbi megdöbbenés, mellyel Hamsun az ösztönök végte-
11* 
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lenségét látta ? Hol van a maga kicsinysége ellen való hisztérikus lázadás ? 
Hol a Pari befejezésének kétségbeesése ? Hol van a perverz szadizmus, amellyel 
valamikor még a tüzes tallérral megkínzott gyermeket figyelte ? Hol van a 
vándorlások nyugalomkeresése, kuszáltsága, kiábrándultsága ? Nyugalom 
van itt már csak, szabadság és megrendíthetetlen hit azokban az erőkben, ame-
lyek az életet akarják, fenntartják és alakítják. 

IV. 
Hamsun kritikáival, darabjaival és verseivel szándékosan nem foglalko-

zunk, mert az itt érintett művek tökéletesen elegendők megértéséhez. Azon-
kívül kihagytunk néhány segelfossi regényt, továbbá olyan csodálatosan költői 
alkotásokat, mint amilyen a Halk húrokat penget a vándor, avagy az Őszi csilla-
gok. Tartalmi és formai ismertetésnek nincsen semmi értelme, mert mi az euró-
pai lelket keressük Hamsunban és nem esztétikai boncolást végezünk. 

De épen ezért szükséges, hogy még egy pillanatra visszatérjünk Doszto-
jevszkijhez. Meg kell kockáztatnunk azt a véleményt, hogy Dosztojevszkij 
erkölcsi szemléletét túlbecsülik, bizonyos nem idetartozó okokból. Doszto-
jevszkijt, minthogy a bűnt és bünhődést tette meg az emberi élet centrális 
problémájává, továbbá, mert a bünhődésben isteni kegyelmet látott s azon 
keresztül látta megvalósultnak a szeretet legtökéletesebb formáját, keresztény 
gondolkodónak nevezik. Holott jeleztük, hogy a jézusi kereszténység alap-
principiuma épen a bűntudat alól való feloldás, tehát a bűntudatgátlások 
megszüntetése volt. Hogy Dosztojevszkij miért indult ki épen a bűntudatból, 
annak igen sok fontos oka van. Az orosz államorganizáció úgyszólván egyedül 
állt a világon a szabadság korlátozásának következetes érvényesítésében. 
A néptömegekbe sikerült oly mélyen belenevelni a társadalmi bűntudatot s a 
vezeklés vágyát, hogy a legfantasztikusabb szekták alakultak úgyszólván 
gombamódra s még öncsonkítók is voltak közöttük. Ez tehát úgyszólván tipikus 
orosz tulajdonság s ugyancsak nem egyéb az orosz messiánizmus sem : az embe-
riség egyetemének megváltása az orosz nép által. A nagy orosz forradalom sem 
öltött volna olyan óriási méreteket, ha nem sikerült volna a tömegeket a bűn-
vállalás évszázados mazochizmusából a felszabadulás ellenkező végleteibe 
ragadni. S Dosztojevszkij mintha egész életében bűnösnek érezte volna magát 
azért az egyetlen hatalmas pillanatért, amikor a kivégzés színhelyén kegyelmet 
kapott és örülni mert az életének. Tudjuk, hogy megvesszőzték s a megvessző-
zés traumája következtében esett először epileptikus ájulásba. Ez végigvonul 
életén, minden művén és egész életszemléletén. Az a kegyetlen, szadisztikus 
tömegmozgalom, amely a bolsevizmust fűtötte, ellenkező előjellel, tehát mint 
szánalom, sajnálat, részvét, bűnvállalás és vezeklés fűti Dosztojevszkij lelkét. 
Valójában kegyetlen, mint minden elnyomott és testi-lelki életében megcson-
kított ember, ám kegyetlenségét az ellenkező formában, de valójában ugyan-
azzal az élménykomplexummal vetíti ki. Szükségtelen Raszkolnyikov példájára 
hivatkoznunk, álmára, melyet a gyilkosság előtt lát s melyben egy lovat agyon-
vernek a parasztok, a megvert s megkínzott gyermekekre, a testi-lelki szenve-
désnek és szenvedtetésnek arra a szörnyű sorozatára, amely Dosztojevszkijnél 
szerepel. Ez nem is lehet másként: Dosztojevszkij orosz volt, halálraítélt volt, 
epileptikus volt, katorgás volt Szibériában s az ortodox misztikum levegője 
vette körül gyermekségétől haláláig. 

Hamsunban is találunk kegyetlenségeket, főként korábbi műveiben. 



157 

Hamsun is hajlamos a szadizmusra. De ő nem a bűntudat érzésével áll szemben 
az élet kegyetlen jelenségeivel, hanem tudományos tárgyilagossággal anali-
zálja azokat. Még önmagával szemben is megőrzi teljes hidegvérét, személytelen 
megfigyelő, aki soha az erkölcs mérlegét nem alkalmazza a jelenségekre. 

Hamsun a szenvedés és kínzás jelenségét úgyszólván mint biológiai funk-
ciót figyeli. Minden kertelés, moralizálás vagy misztikus szépítés nélkül ki-
mondja, hogy a szenvedésben is az egyetemes örömelv érvényesül, csakhogy 
kerülő úton oldja fel az ösztönfeszültségeket. S így elfogadja a szenvedést, mint 
természeti jelenséget, mint a lélek egyik működési folyamatát s hátborzon-
gatóan hideg tud maradni azok leírásánál. 

V . 

Nem Tolsztoj és Dosztojevszkij tehát az «örök útitársak», mint ahogy azt 
nagyon szellemesen, megtévesztően, de minden komoly alap nélkül el akarja 
velünk hitetni Mereskovszkij, nem — az «örök útitársak» Dosztojevszkij és 
Hamsun. Nem Dosztojevszkij a jézusian keresztény és Tolsztoj a pogány, 
hanem Tolsztoj és Hamsun a jézusian keresztény, bűntudattól felszabadult 
ember és Dosztojevszkij a zsidókeresztény ember. Nem Dosztojevszkij találja 
meg a felszabadulás útját, hanem Hamsun, aki egy pillanatig sem esik abba a 
tévedésbe, hogy humanista-esztétikai alapon a görögségben keresse a szabad-
ságot, vagy azonosítsa a jézusi tanítást a bűntudat filozófiájával. A szenvedés, 
megaláztatás, lemondás nem jelenthet szabadságot, hanem csupán az elfojtá-
sok végtelenségig, egészen a természetes élet megszüntetéséig fokozott növelé-
sét. Eredménye az életakarat kegyetlen s romboló kirobbanása. Szabadságot 
csupán az élet, a természet realitásainak elfogadása hozhat, ehhez pedig az kell, 
hogy a természettudományos analizis elfogulatlan eszközeivel megismerjük 
a realitásokat úgy az emberen kívül, mint magában az emberben. Ez Hamsun 
modern európai problémalátásának szintézise s ebben a szintézisben benne van 
a szabad ember életöröme, optimizmusa, munkálkodása, szerelmi élete, jósága, 
szociális rendezettsége, benne van a szabad individuum és a szabad közösség. 

Semmi szükség tehát arra, hogy Nietzscheként a görögséget kívánjuk fel-
támasztani rabszolgatartó államával, semmi szükség, hogy Mereskovszkij ként 
egy «harmadik szövetség»-ről esztétizáljunk, amely a kereszténység és görög 
pogányság összeforrasztásából állana, egyenes vonalban kell követnünk a tudo-
mányosan megismert természeti törvényeket, de nem kategorikus imperati-
vuszként, hanem átélve azokat s átömlesztve a magunk lelkén, szabadon, belső 
életakaratunk s az egyetemes életakarat ösztönzésére. Hamsun nem választja 
ketté az embert állati és isteni részre, a tudatalatti lélek nála az alap, a tudat 
csak arra való, hogy annak funkcióit, követelését, működését megértsük s 
cselekedeteinket azzal harmóniába hozzuk. Hamsun szemléletében minden, ami 
van : isteni s a legfőbb jó és a legfőbb öröm maga a létezés. 

Kodolányi János. 


