
S E L M A L A G E R L Ö F 

TÁMADHAT-E ma mithológia? A mai realitások világában élő embert, 
aki két könyökkel harcol egy sivár utilitarizmus tülekedésében, akinek 
eszményei a lóerők fantasztikus fokozásában merülnek ki, akinek 

lelkét talán még egy misztikum árnyékolhatja meg : a gépóriások szabályos, 
automatikusan kimért élete, ezt a kézzelfoghatóságok fanatizmusán, örökös 
szkepsziseken nevelt mai embert, közel lehet-e még vinni a dolgok rejtett lelkéhez, 
meg lehet-e vele sejtetni azokat a titokzatos összefüggéseket, amelyek egy 
véges lét határait a végtelenségbe tágítják s amelyek a mulandóság szűkös 
éveit az öröklét szakadatlan folyásába kapcsolják s a földi éjtszaka homályos 
tapogatózásaira egy transzcendentális világ, nekünk kísértetes, de igazában 
talán a természet láthatatlan, belső gerincét és érzékeltető röntgen-fényét 
lobbantják. A mai ember nem hisz csodákban. A természettudományos világ-
képből kiküszöböltek minden lehetőséget, ami a szigorú törvényszerűségek 
rendjét megbonthatná. Jöhet-e valaki, aki csodákat csihol a ma kemény ková-
jából, aki lelkének szikráival áthevíti a mai szívek taplóját? 

Ez a csoda megtörtént. És épen azért, mert megtörténhetett, hiszünk 
azokban a csodákban, amelyeknek egész varázsos légkörét teremtette körénk 
ez az egyetlen csoda. A materialista világszemlélet fénykorában, az irodalmi 
naturalizmus korlátlan zsarnoksága idején fellépett egy írónő, aki természet-
fölötti viziókkal, egy láthatatlan, rejtett és tudatunk alatt élő világ megelevení-
tésével lenyűgözött, titokzatos erők felszabadításával bontotta meg az uti-
litárius világ kényelmes rendjét s aki saját lelkének rejtett erőivel valósággá, 
élő realitássá sürítette ködszerű látomásait és csaknem kézzelfogható realitást 
adott a csodáknak. És épen ebben van egészen új és rendkívüli jelentősége. 
Előtte is kacérkodtak már mások a természetfölöttivel és fantasztikussal. 
Csak Hoffmannt és Poet említjük. De csak egy elképzelhetetlen árnyvilágba 
vezettek ki. Beteg lelkek lázálmait vetítették a vászonra. Az a fantasztikum 
azonban, amelyről itt beszélünk, maga az egészség. Az a csoda, amelyre itt 
tárul ámuló szemünk, a mindennapi élet szürke eseményei köré szövődik, 
drágakő, ékesen, színesen villódzó kristály, amelyet csak fel kellett emelni 
a kavicsok közül. Egyszerű parasztok szegény szobáiban rejtőzködik ez a 
mérhetetlen gazdagság. Ódon kúriák, roskadozó úrikastélyok boltívei alatt 
borong. Egyszerű paplakok kandallóinak parázsából szikrázik elő. A hétköz-
napok, de ünnepi lelkek misztériuma ez, amelynek kárpitját egy írónő lebben-
tette fel előttünk, aki ma talán egészen egyedülálló jelensége az egész világ-
irodalomnak. 

Selma Lagerlöf ez az írónő. Most hetvenéves. Közel félszázada ír már. 
Millió és millió betűt vetett papírra. De talán nem írt le egyetlen fölösleges 
szót sem. És minden szava, minden gondolata csillog a tisztaságtól. Átlátszó 
és világos minden ebben a világban, amelyben pedig a legrejtelmesebb dolgok 
történnek. Épen olyan világos ennek a félszázados írói pályának első művében, 
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mint az utolsóban. Nem csoda, hogy Svédországban valóságos rajongás veszi 
körül. Mint műve, ő is fölötte áll valamiképen a természeti világnak. Ezüst 
fürteit mithikus sugárzás ragyogja körül honfitársai szemében. És ez egész 
természetesen jut ki annak a nagy költőnek, aki szívének és képzeletének 
magikus erejével a mai Svédország mithológiáját alkotta meg műveiben, aki 
eleven valósággá tette a legparadoxabb két dolgot: a kereszténység pogány 
tündérregevilágát s a protestáns miszticizmust. 

A svéd irodalomnak három kimagasló, egészen kivételes jelentőségű 
egyénisége van : Strindberg, aki a svédeknél egészen szokatlan drámai tehetség, 
Werner von Heidenstam, aki egyéniségének alaptermészetét tekintve, lírikus 
és Selma Lagerlöf, akiben minden líraisága mellett is legtisztábban és leg-
erőteljesebben az epikus bontakozik ki. Strindberg az idegen hatásokból táplál-
kozó naturalizmust szólaltatta meg a svéd irodalomban, ő a nyugtalan, kiegyen-
súlyozatlan, önmagát emésztő lángelme, aki végül ideges kilengéseket mutató 
pályáján elérkezett az ellenkező pólusra, amelyen Selma Lagerlöf mindig rendü-
letlen bizonyossággal állt, a misztikus világszemlélethez. Swedenborg kései 
tanítványának azonban még miszticizmusa is egészen más, mint Selma Lagerlöfé. 
Strindberg az a hajótöröttje a materializmusnak, aki mint végső deszkaszálba 
kapaszkodik bele a misztikumba. Nála a miszticizmus is szkepszis. Kételkedés 
a pozitívumok valóságában. Nála a misztikus világszemlélet csak az ellent-
mondás zsenijének tagadása, amellyel lerombolja a materializmusba vetett 
hitét. Az örök forradalmár tehát még itt is pusztít és megsemmisít. Selma 
Lagerlöf ellenkezőleg épít. Az ő miszticizmusa pozitív valóság : hit a lélekben, 
szeretet a szívben, remény, hogy a szív és lélek megtalálhatja jövő építő harmó-
niáját egy fönségesen tiszta és mélységesen emberi idealizmusban. Selma 
Lagerlöf a legnemzetibb, a legtöbb faji karaktert sugárzó írója Svédországnak, 
de egyben az a svéd író is, aki a legtöbb és a legmaradandóbb értéket termette 
az egész emberiség szellemi közkincse számára. Ez magyarázza meg kettős 
irodalomtörténeti jelentőségét. Mint svéd író, ő volt az, aki a szájhagyományok 
és mondák rendkívüli, kúsza, kísértetes járásokkal, borzongató viziókkal és 
csodákkal tele világába a legmélyebben hatolt be s azt, amit a nép naiv költé-
szete laza mesévé szőtt, az ő teremtő képzelete abszolut művészivé és nagy 
emberi igazságok szimbólumaivá formálta. De világirodalmi szemszögből 
nézve, mint az egész emberi rendeltetés, a lét nagy titkainak kutatója és rejtel-
mes összefüggéseinek, a lélek legismeretlenebb indulatainak fölfedezője sokkal 
szélesebb körben hatott, mint előtte bárki a svéd irodalomban. 

Egészen különös jelenség Selma Lagerlöf a világirodalomban mint nőíró 
is. Vannak írónők, akiknek műveiben bizonyos hiányok és félszegségek, a másod-
lagosságnak, sőt másodrendűségnek félreismerhetetlen bélyege első pillanatra 
elárulják a nőt, az erőteljesebb, gazdagabb csengésű, teljesebb hangszerelésű 
férfiíróval szemben. Vannak, akik mimikri módjára simulnak a férfiak irodal-
mához és mint levélke vagy gallyacska a hatalmas törzshöz nőve, felismerhetet-
lenné teszik nőiességüket. És végül akadnak olyanok is, akiken a nőiességen 
van a hangsúly, akiknek szavaiból, mondatkötéseiből, képzeletük járásából, 
érzéseik gyöngéd körtáncából azonnal kicsap a női lélek illata, akik elsősorban 
nők s az írásaiknak értéket elsősorban abszolut nőiességük ad. George Sandtól 
Rachildeon át Colletteig valamennyi válfajra s a fajok különböző árnyalású 
keveredéseire lehetne példát felhozni. 

Selma Lagerlöf nem tartozik egyik fajtájához sem. Nála a férfias és nőies 
kvalitások úgy egyesülnek, hogy a legmagasabbrendű, legtisztább művészi 
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kijegecesedésű, legegyetemesebb emberi értékű irodalomban a leggyöngédebb 
s a legfemininebb női lélek nyilatkozik meg. Nála együtt találjuk meg a férfias 
epika objektivitását a legérzékenyebb női szenzibilitással. Regényei konstruk-
ciójában a legférfiasabb, a legtudatosabb koncepció jelentkezik. Pedig épen 
ezen a ponton szokták gáncsok érni. Már első regényére, a Gösta Berlings 
Sagara is megjegyezték, hogy lazaszerkezetű s hogy önálló részeit csak gyönge 
szálak tartják össze. Más regényei is vannak Lagerlöfnek, amelyekben egész 
tisztán elválasztható egymástól két-három történet is. Gyakran sző közbe 
önálló mondákat, amelyek a regény keretéből kiemelve, szinte önmagukban 
is befejezett egészet alkotnak. De épen abban van Selma Lagerlöf kivételes 
elbeszélőművészete, épen az a szerkesztés mesterfogása, hogy ezek a külön 
részek szervesen beleolvadnak az egész épület csodálatos összhangjába, mint 
ahogy a gótikus dómok magukban is művészi egészként jelentkező bestiális 
figurái mégis teljesen harmonizáló részét alkotják a dóm égfelé harsanó kőhim-
nuszának. Ez a dóm belső, misztikus összhangja, amelyről Paul Claudel ezeket 
a gyönyörű verseket írta : 

Vannak templomok, mint örvény mélyek és forrók, mint tüzes kemence. 
És vannak oly hajszálra összeróttak és oly művészet mértékén feszültek, hogy szinte 

megcsendülnének legottan egy gyönge ujj érintésére is. 
De az, melyet most építek fel én saját árnyában, úgy áll majd, akár a sürített arany 

s mint óriás, mannával telt szelence. 
Mert a pogány művész mindent kívülről nézett, de mi belülről építünk, úgy, mint 

a méhek, 
És mint a lélek dolgozik a testért: nem haszontalan semmi, minden el. 
És mindenben az ég malasztja munkál. 

De ez a hatalmas, csúcsokba ívelő konstrukció tele van nála gyöngéd 
faragványokkal, olykor a fantázia szeszélyes barokkja takarja a kemény 
szürke köveket. Mozaikok aranyba ágyazott színeitől sem idegenkedik. És min-
den megfigyelésében, érzéseinek minden rezdülésében a női lélek felolvadó 
odaadása remeg. Férfias biztosság az alakok kidomborodó plasztikájában, 
az árnyalások női finomsága a részletek aprólékosságában. Mint Carlyle haj-
szolja hőseit az izzó pillanatok válságába, nem ismer remegést, hogy oda-
állítsa őket rémek óráján a borzalmak keresztútjára, mert az élet és halál 
sorsdöntő perceiben szakad fel csak a lelkek legmélyén a titkok jege, de azután 
az irgalmas nővér kegyességével ápolja a megsebzett szíveket. A két végletnek 
ez a keveredése adja azt a rendkívüli jellegzetességet Selma Lagerlöf egyéni-
ségének, amely olyan páratlanul áll a világirodalomban, hogy eddig még után-
zója sem akadt. 

Selma Lagerlöf miszticizmusa is egészen egyedülálló jelenség a világ-
irodalomban. A protestantizmussal nehezen fér meg a miszticizmus gondolata, 
úgyhogy sokan, főleg az Antikrisztus csodái után, amelyben a katholicizmust 
és a szocializmust állítja szembe egymással az írónő, azt rebesgették, hogy 
Selma Lagerlöf a katholicizmus felé hajlik. Erről azonban szó sem volt. És 
különben is az északi protestantizmustól nem egészen idegen a misztikus 
elmélyedés. Ebben a protestantizmusban még sok maradt a pogányság és a 
középkori kereszténység elemeiből. Az északi protestáns lélek hajlandó a 
magábamélyedésre, a kontemplációra, keresi a jelenségek titkos értelmét s a 
természetfölötti összefüggések sejtelmes fellobbanásainak fényénél misztikus 
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gondolatokat termel ki. Igy telik meg Lagerlöf költészete is misztikus, csodás 
elemekkel. A halottak nem nyugosznak nála addig, míg halálukat meg nem 
bosszulta az örök igazságszolgáltatás. Arne úr és kiirtott családjának lelkei 
éjfélkor összegyülekeznek és kiküldik maguk közül a vén tiszteletes unokáját, 
aki egyedül menekül a vérfürdőből, hogy szerelmével bosszút álljon a gyilkoson. 
De a szörnyű vérfürdőt is az magyarázza, hogy Arne úrnak, a protestantizmus 
fanatikus úttörőjének kincséhez a megrablott szerzetesek vére és átka tapadt. 
Mert az átkok mindig megfogannak Selma Lagerlöf regényeiben. Régi bűnök 
mint nyugvást nem ismerő holtak vetődnek ki a feledés dohos sírvermeiből 
és megtorlásért kiáltanak. Másutt a be nem telt sors síkolt teljesedésért. Isten 
érni hagyja a vetést, mielőtt lekaszálná. Ez a Halál kocsisának mély, misztikus 
gondolata. 

Általában az a jellemző erre a misztikumra, hogy az ember egy végtelen 
szólamgazdagságú szimfónia, egy rejtelmes és millióbogú világösszefüggés közép-
pontjába kerül. Létünk határtalan folyamatok vége és végtelenbe táruló táv-
latok kezdete. Soha nem érezzük olyan biztosan és olyan megdönthetetlen meg-
győződéssel, hogy lélek van bennünk, mint Selma Lagerlöf olvasása közben. 
És ez a lélek csodálatos és fönséges valami. Ez adja a fönséget, a szárnyaló len-
dületet embervoltunk nagyszerű tudatánál. Selma Lagerlöf tanít meg rá, 
milyen eszményi magasrendűség embernek lenni, pedig bámulatos életfrisses-
séggel eleveníti még az állatokat is, amelyekről olyan lélekkel teli, olyan gondos 
és áhítatosan hű képet fest, mint rajta kívül talán csak Kipling, bár az ő állat-
világának álomszerű gráciája, az az egész gyöngéd és halkfuvalmú légkör, 
amelyben ez az állatvilág mozog és lélekzik, nagyon messze van a tropikus 
dzsungel buja színeitől. 

Az ember nincs magárahagyatva Selma Lagerlöf misztikus világában. 
Örökké élő, pillanatra nem lankadó Gondviselés intézi sorsát, vezérli, gyámo-
lítja, viszi utakon, amelyeknek célja vége az ismeretlenség messze ködében 
borong. Természetfölötti erők szólnak bele ebbe a sorsba. Isteni és sátáni hatal-
mak mérkőznek érte és mégsem egyszerű játékszere ezeknek a túlvilági tenden-
ciáknak, hanem ő maga lesz a letéteményese azoknak a titkos erőknek, amelye-
ket valami mérhetetlen hatalom megfoghatatlanul a szívébe oltott. Az élet 
arra való, hogy ezeknek a magasztos erőknek eszményi vetése virágba szökken-
jen és kalászt teremjen. Ez a kalásztermő nyár az élet és ezért szent az élet, 
amint a Bannlyst nagy prédikációjában hirdeti tele a legmagasztosabb huma-
nitással a világháború öldöklő borzalmaival szemben. Selma Lagerlöf misztikus 
világszemléletből fakad a humanum eszményi fönségének gondolata s ez a leg-
természetesebb úton vezet a nagy svéd írónő tiszta és mélyen megindító huma-
nizmusára. 

De mindez : misztikum és humanizmus, bensőséges líra és lebilincselő 
epika a legtisztább költészetben olvad össze Selma Lagerlöfnél. Ez a költészet 
egészen újszerű, eredeti és egyéni és mégis a legnemzetibb svéd költészet. Mikor 
a kis, ismeretlen landskronai tanítónő az «Iduso» című folyóirat pályadíját a 
Gösta Berling néhány töredékével megnyerte, egész Svédország felfigyelt. 
Nemcsak a szerző volt itt ismeretlen, hanem a hang is, amelyen megszólalt s a 
költészet, amelyet megszólaltatott. Ki tudta volna meghatározni, milyen 
műfajhoz tartozik a csodálatos pap, a csodálatos ekebyi gavallérok s a még 
csodálatosabb őrnagyné története. Mi volt ez, regény, népmese, ősi monda, 
vagy ennél is több, prózában írt eposz. Mind a négy egyszerre. S az egész, akár-
milyen erőteljes és valószerű volt is egyes részleteiben, mintha valami álmodott 
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fantasztikus tájon, a csodák mágikus atmoszférájában játszódott volna le. 
Nyoma sem volt itt a naturalista írók problémariportázsának, amely ellen 
élesen harcolt már ekkor a neoromantikus áramlat. Amiről Heidenstam és 
Levertin programmokat írtak, teljes egészében, hiánytalanul testté vált ebben 
a műben, amely egy istenáldotta, egészen kivételes tulajdonokkal felruházott 
költőt először szólaltatott meg. 

Selma Lagerlöf költészete két főforrásból táplálkozik: a svéd tájból s a 
svéd nép gazdag mondakincséből. Mårbackában született, Vermland tartomány-
ban. Azután sokáig élt Dalarneban. Ez a különös táj, amely néha megkapón 
és regényesen változatos, néha gyötrelmesen egyhangú, amelyből valami 
babonás igézet árad, akárcsak bretagneparti szikláiból, ez az álmatag táj, 
amelyen hosszú, kemény telek és hirtelen jött lázas tavaszok váltogatják egy-
mást, amelynek elandalítón langyos nyáréjtszakái vannak: tengermorajával, 
erdőzúgásával, zuhogó vízeséseivel és tavainak ábrándos kék szemével örökre 
megejtette az írónő lelkét és szüntelen visszasugárzik belőle szűz varázsával. 
Selma Lagerlöf szerelmese a svéd tájnak, amely együtt él hőseivel minden 
regényében. De van egy egész könyve, Nils Holgersson csodálatos utazása a 
vadludakkal, amely a svéd táj grandiózus eposza s amelynél hatalmasabb és 
zengőbb tájköltészet nincs a világirodalomban. 

Vermland a leggazdagabb tartománya Svédországnak regékben és mon-
dákban. Itt állnak még a düledező, régi udvarházak, ódon nemesi kúriák, 
amelyeknek minden kövéhez rendkívüli történetek, babonás hiedelmek, hát-
borzongató átkok és rontások tapadnak. Véres balladák kísértetes refrainje 
döng a homályos boltívek alatt s a porladó kövekről regéket morzsol le az idő 
foga. A kis Selma Lagerlöf már zsenge gyermekkorában áhítatos borzongással 
hallgatta ezeket a rendkívüli történeteket. Atyai nagyanyja és nagynénje, 
Hammargsen prépostné híresek voltak arról, hogy ők tudják a legtöbb verm-
iandi népregét és értettek a regék hatásos előadásához is. Selma Lagerlöf gyer-
mekleikében egész csodálatos világ támadt ezekből a mondákból és legendákból, 
amelybe legyőzhetetlen nosztalgiával vágyakozott vissza mindig. Ez a világ 
ott élt benne fél öntudatlanságban, alakjai vele nőttek, vele formálódtak, 
izgatták, nevelték, felkorbácsolták a fantáziáját s egyszerre mint új északi 
mithológia félistenei és heroszai rajzottak elő műveiben. 

A svéd táj és a svéd népköltészet tehát a legszilárdabb alapja Selma 
Lagerlöf költészetének. Ezért olyan tipikusan svéd és annyira nemzeti ez 
a költészet. Ennek a költészetnek misztikumában az egész svéd néplélek 
spiritualitása tükrözik. Gösta Berling, Selma Lagerlöf első regényánek hőse 
egyben olyan svéd nemzeti hős, mint amilyen flamand hős Tyl Ulenspiegel 
s a Gösta Berlings Saga épen olyan nemzeti bibliájuk a svédeknek, mint de 
Coster műve a belgáknak. 

De van még ennek a költészetnek más jellegzetes tulajdonsága is. Selma 
Lagerlöf költészete nem valami külön hozzáadagolt, alkalmas helyeken be-
szúrt líra. Épen ellenkezőleg, a legszervesebben átszövi a nagy írónő egész 
művét, magából a meséből fakad és magában a történetben, a meseszövésben 
nyilatkozik meg. A középkor legenda- és mondaköltészetével áll a legközelebbi 
és legteljesebb rokonságban. A középkori epikus költészet is magában a tárgy-
ban nyilatkozik meg, Selma Lagerlöfnél is maga a tárgy, maga a történet 
költői. Nincs egyetlen regénye, sőt egyetlen kis novellája sem, amelyre ez a 
legtökéletesebben ne állna. Egy percre el nem szürkül, el nem lankad. Minden 
műve szinte a feszültségig telítve van történéssel. Még leíró részei is a törté-
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nésben oldódnak fel s ez a történés minden ízében költői. A mi irodalmunkból 
Gárdonyit hasonlíthatnók e tekintetben hozzá, akivel különben népies gyö-
kerei és szelídmosolyú humora révén is tarthat némi rokonságot. 

Selma Lagerlöf költészetének egyik leghatalmasabb mozgatóereje fan-
táziája. ő maga ezt a fantáziát óriási méhekhez hasonlítja, amelyek állandóan 
körüldongják, de maguknak kell gondoskodniok arról, hogyan jutnak be 
a valóság kasába. Ez a kép tökéletesen jellemzi is fantáziáját. Nemcsak mese-
szövő, kitaláló fantázia ez, mint legtöbb erősképzeletű írónál, hanem teremtő 
fantázia is. Csakugyan tud gondoskodni arról, hogy legvalószerűtlenebb alko-
tásai is bejussanak a valószerű világba. Természetfölötti méretei nem feszítik 
szét a természetes szűk kaptárát. Ez a fantázia embereket tud teremteni és 
életet tud önteni nemcsak a magateremtette alakokba, hanem megeleveníti 
a holt tárgyakat is. Selma Lagerlöf feledhetetlen, soha el nem múló alakokkal 
ajándékozta meg a svéd irodalmat s ő az az író, akinél valósággal elmosódnak 
az élő, az élettel és holt s a természetes és természetfölötti világ határai. 

Ez a fantázia segíti előadóművészetét is, amely épen olyan lankadatlan 
feszültségű mint meseszövése, közvetlenségében és szemléltetőségben az élő-
szóval való előadás, a mesélés hangjához közeledik. Soha egy hosszadalmas, 
terjengős részt nem találunk nála. A tárgyakat megszemélyesíti s így a leírás 
is cselekménnyé lesz műveiben. Az Antikrisztus csodáiban Diamante városát 
mint menekülőt írja le, aki a láva hömpölygő, tüzes árja elől menekül a hegy-
oldalra, követi a hegy ösvény kanyarulatait s útközben házait mindenfelé 
elhullatja. 

Stílusának főjellemvonása a tisztaság. Talán ennek köszönheti, hogy 
misztikus tartalma ellenére is annyira átlátszó és világos. Mindent a legegy-
szerűbben, a legérthetőbben mond el. Lehetetlenség nála minden félreértés. 
Szívesen beszél rövid mondatokban. Hosszabb mondatai is jól tagoltak. Nem 
egyszer, ha valamit nagyon meg akar értetni vagy ha nagyon fel akarja hívni 
a figyelmet valamire, megismétli a mondottakat. Visszatérő sorok vannak 
nála is, mint az epikus költőknél. Vigyáz azonban, hogy semmi fölöslegest 
ne mondjon. De azért stílusa sohasem szófukar, sohasem szegényes, még 
kevésbbé lapos vagy köznapi. Sőt ellenkezőleg, a legtömörebb veretű s kifejező 
erejét és reális hűségét tekintve, egészen páratlan. Sőt olykor nem riad vissza 
finom stilizálásoktól sem. Első mesterműve, a Gösta Berlings Saga, a népmondák 
enyhén archaizált, lapidáris stílusában készült és úgy hat, mint prózában írt 
költemény. 

Selma Lagerlöf elég termékeny író, bár óvakodik attól, hogy elaprózza 
magát. Meséi mindig érdekes feszültségűek. Pongyolaság soha nem került ki 
a keze alól. Első művének nagy irodalmi és közönség-sikere után egy kisebb 
novellás kötetet adott ki. Azután nagyobb utazást tett Olaszországban, majd 
keleten, Palesztinában. Ennek a két útjának eredménye két koncepciójában 
talán legnagyobb stílű regénye: az Antikrisztus csodái és a Jeruzsálem. 

Az Antikrisztus csodáinak tárgyát a sziciliai népéletből vette s a modern 
kor két nagy hitvallását, a kereszténységet és a szociáldemokráciát állította 
egymással szembe. A kereszténység egy nagy transzcendentális testvériség 
szocializmusa, a szociáldemokrácia a földi üdvözülés dogmája. Selma Lagerlöf-
nél természetesen a természetfölötti győz az Antikrisztus országán, amely 
csak e világból való. Ez a hatalmas alapgondolat áll a hátterében Micaela és 
Gaetano szerelmi történeteinek, amelyben a romantika legtisztább szépségei 
csendülnek ki. 

54* 
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Fönséges és mély vallásos sugallatból fakad Selma Lagerlöf másik nagy 

regénye, a Jeruzsálem. A svéd paraszt ragaszkodása a hazai röghöz, munka-
szeretete és kitartása s istenkereső, mély vallásosságtól áthatott lelke ebben 
a regényben nyilatkozik meg a legtisztábban. A svéd paraszt küzdelmes éle-
tének hőskölteménye ez. A paraszt ősi ösztönei küzdenek itt vallásos rajongá-
sával. Egy dalarnei falu népe szektárius fanatizmusból Jeruzsálembe költözik 
s itt a keleti ég ragyogásának rembrandti aláfestésű mithikus clair-obscurjé-
ben virágzanak ki a svéd lélek misztikumának legszebb virágai. A keresztény 
misztikum színes és még tisztább illatú virágai a Krisztuslegendák s a halál 
misztikumának nagy rejtelme bomladozik előttünk a Halál kocsisában. A kisér-
teties és borzalmas történetek legköltőibb regényballadája az Ame úr kincse 
s a Kapitány gyűrűje, amelynek derűsebb folytatása a Charlotte Löwensköld. 
A kereszténység és pogányság áll egymással szemben a Kungahallei király-
nőkben. A régi udvarházak legendái elevenednek meg az Egy udvarház tör-
ténetében s a Liljencrona otthonában, amely a Gösta Berling folytatásai, a 
borongólelkű Liljencronának, a nagy muzsikusnak története, aki csak a han-
gok tündérbirodalmában lel igazi otthonára. A világháború borzalmai a részt-
vevő, könnyes emberszeretet legszebb hangjait csalják ki Lagerlöf lelkéből 
a háború idején írt novelláiban és Bannlyst (A számkivetett) című regényében. 

Megírta gyermekkori visszaemlékezéseit is, gyermekálmainak szelíd 
idilljét Mârbacka című könyvében, amelyben a szelíd emlékek zöld repkényé-
vel fonta be elvesztett és újra visszaszerzett régi családi kúriájukat. Ez a kis 
önéletrajz nagyon sok adatot szolgáltat rendkívüli egyéniségének megértéséhez. 

De ez csak műveinek egy része. A regények mellett egész sora jelent 
meg a novellásköteteknek. Irt egy költői életrajzot is, Zacharias Topelius 
finn költőről. Már népszerű és ünnepelt írónő volt, mikor 1909-ben megkapta 
a legnagyobb irodalmi kitüntetést, a Nobel-díjat. Nem volt még mű, amely 
tökéletesebben megfelelt volna a díj föltételeinek, amit a díj odaítélésére 
kiküldött bizottság előadója ki is emelt. Lagerlöf műveiben a svéd jellem leg-
tisztább és legjobb vonásai találhatók fel és műveit a legfenköltebb idealizmus 
s a tisztultabb erkölcsi felfogás és a legnemesebb optimizmus hatják át abban 
az értelemben, hogy nála minden lélek alaptermészete a jóság, ha ez a leg-
válságosabb pillanatokban ütközik is csak ki. 

Selma Lagerlöf ma Svédország legnagyobb élő írója s a legnépszerűbb 
és legolvasottabb is. Művei svéd nyelven több mint 1,600.000 példányban 
vannak elterjedve, ami egy kis hétmilliós nemzetnél szinte hihetetlen szám. 
Világirodalmi jelentősége is egyre nő. Kétségtelen, hogy a világirodalom 
kivételes szellemei közt van a helye. De az, hogy egy asszonyi lélek legneme-
sebb vonásai mellett híjával van minden olcsó ellágyulásnak és édeskésségnek 
s hogy műveiben teljesen ismeretlen az a stílus- és gondolatszegénység s az 
érzékiségnek az a káros túltengése, amely a világirodalom felkapott nőíróinak 
igen gyakran eredendő bűne, mindenesetre a mai Európa legnagyobb költő-
nőjévé avatja a mårbackai ezüstfürtű tanítónőt, aki csöndes kúriájából az 
egész világ nagy gyermekeinek mesél. Kállay Miklós. 


