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fektessenek le. Klebelsberg kultusz-
miniszternek Magyarország összes ok-
tatóihoz intézett újévi szózata ezt a 
ritka dolgot valósítja meg. De nagy-
jelentőségű eseményt látunk a kultusz-
miniszter leiratában azért is, mert egye-
temlegesen és közvetlenül fordul az 
ország oktatóihoz : az egyetem tudós 
tanáraihoz épúgy, mint a kis falusi 
óvónőhöz. Hogy ezt a két nagy távol-
ságot a közbeeső oktatási szervekkel 
együtt egyszerre, egy írásában keresse 
fel szavával a miniszter, azt a kör-
levelet átható nemzeti gondolat te t te 
lehetővé. A mai válságos helyzetben 
segítséget csak «a céltudatos nemzeti 
munka» nyuj t és ennek alapvető fel-
tétele a minél szélesebb rétegekre ki-
terjedő műveltség. A korszerű szük-
séges változásokat az iskolaügy terén 
a kormány nagy buzgalommal igyek-
szik végrehajtani ; a belső szellem ki-
építése azonban a tanítókra és taná-
rokra vár. A nevelőmunkának az ön-
ismeretre kell irányulnia, a «tisztult 
nacionalizmusra», amely tisztában van 
a nemzeti szellem fontosságával és 
amely megkeresi az ú j helyzet megköve-
telte pozitív tar ta lmat a nemzeti gon-
dolatban. A nevelésnek elsősorban a 
jellem formálása, az akarat irányítása 
legyen a célja és nem a puszta értelmi 
képzés, mert csak így teremthetni a 
nemzettestbe tudatosan, fegyelmezet-
ten beilleszkedő nemzedékeket. A szo-
ciális érzék fejlesztésére is szükség van 
már az iskolában, hogy az életbe lépő 
ifjú tisztábban lásson a bonyolult társa-
dalmi kérdésekben és igazságosság ve-
zesse cselekedeteiben. A nevelést a val-
lásos érzés elmélyítése teszi igazán 
hathatóssá. «A kultúra emberi értékei 
egy abszolut értékbe, az Istenbe vetet t 
hi t nélkül a lélekben gyökértelenek, 
mert nincsen végső, megnyugtató szen-
tesítésük.» 

A filozófiai magasságba emelkedő és 
a nemzet mai életével számoló, hatal-
mas erejű körlevélre, mely a Nép-
tanítók Lapjának utóbbi számában je-
lent meg, hazafias kötelességünknek 
t a r t juk felhívni olvasóink figyelmét. 

— a — á — 

Hódolat. (Kisléghy Kálmán verses-
könyve. Budapest, 1927. Pallas r.-t.) 
A szerző nevével e kis könyv meg-
jelenése előtt seholsem találkoztunk. 
S hogy a lírában új emberrel van dol-
gunk, eléggé megmutat ja magának e 
háromíves füzetnek szembeötlő stílus-
bizonytalansága is. Harminc évvel ez-

előtti hang, a Bucii der Lieder magyar 
utánrezgéseinek hangja váltakozik i t t 
mai, kötetlen formájú, «atektonikus» 
költemények hangjával s e szélsőségek 
keveredése annál feltűnőbb, mert a kis 
gyüjtemény hatvanhét darabja szinte 
ciklusszerűen egybetartozik, egy téma 
változata valamennyi, a Hódolat tár-
gyának költői képmását kívánják mi-
nél gazdagabbá színezni az egymást 
sorszámjelzéssel követő szakaszok, me-
lyeknek külön címük sincs. Egyvégben 
olvasva a sorozatot, szinte valami ver-
sesregény benyomását nyerjük, egy 
szerelemnek lírai visszhangokba tördelt 
történetét . De mintha ez a visszhang 
nem egyazon felületről verődnék vissza. 

Melyik a Kisléghy valódi hangja? 
Nekünk úgy tetszik, hogy ez a költő 
valamikor régebben — talán csak a 
maga mulatságára — már próbálkozott 
Euterpe fuvoláján, uj jai t az akkor köz-
keletű heinei ritmusokra billegetvén. 
E ritmusok még ma is fülében muzsikál-
nak, tőlük egykönnyen nem bír meg-
szabadulni. Pedig ezekben majd min-
dig konvencionálissá válik, a megko-
pott forma szinte rákapat ja a megko-
pott fordulatokra. Aki ily lapokon nyit 
rá könyvére : aligha érez a szerzőben 
többet elkésett «trubadur»-nál, e szó 
kilencvenes évekbeli értelmében. 

Ennél a t rubadurnál igazabb, mé-
lyebb és önerejűbb dalost szólaltatnak 
meg a könyv szabadabb kompoziciói ; 
ezeknek még a muzsikájuk is különb 
pattogó mértékre fogott verseinek súly-
talan csilingelésénél. Közöttük számot-
tévő darabok akadnak. írójuk legjobb 
színvonalát talán a 7. számú költemény-
nek e zárósorai m u t a t j á k : «Megállt 
bennem eljöttöd vágya, megállt, mint 
a halál vagy mint az öröklét, — Új 
érzésre, más színeket muta tó képre 
nem mozdul bennem az élet, — Állok 
a kertben s miként a lelket tükröző 
márvány : — Soha más, örökre belém 
vésett, egyetlen Vágynak vagyok a 
szobra». Rédey Tivadar. 

Pálffyné Gulácsy Irén : Hamueső. 
(Singer és Wolfner kiadása Budapest.) 
A világégés roppant nagy volt, hamuja 
szakadatlanul hull ma is és egyre hull 
még beláthatat lan időkig talán. Hull 
csendesen, de szakadatlanul mind-
azokra a földekre, amelyek nekünk 
drágák, amelyeken a mi rabságba hur-
colt magyar fa j tánk vál t ja meg arca 
verejtékével a földtől az életet. Hull 
a magyar falura, amelynek község-
házán oláh csendőr őrzi a népnyúzó 
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oláh jegyzőt; a falura, amelynek régi, 
t iszta levegőjét halálos fertőzéssel fe-
nyegeti a balkáni pestis, az ellenséges 
hatalom, a korrupció, Bukarest erkölcs-
telenséggel és betegséggel telí tett léha-
sága, amely fiók-Bukarestet akar csi-
nálni az elrabolt magyar faluból. Van-
nak egy páran gyönge ítéletűek, akik 
nem lá t ják meg, hogy az ú j útakon 
zörgő szekér nem veszi fel őket, hiába-
való a hűségeskű, az oláh nyelvtanulás. 
Ezeket a szekér egy-kettőre eltapossa. 
Vannak egy páran öregek is, akik nem 
várha t ják be a hamueső végét, ezek 
i t t -ot t elmaradoznak, kihullanak a sor-
ból. Maga a falu azonban nem hagyja 
magát . Szembeszáll az ú j szellemmel 
és annyi kemény őserő, annyi makacs 
ki tartás van benne, hogy ki is veti 
magából a mérget, ami jegyzőn, csend-
őrön, postáskisasszonyon át beszivárog 
az ereibe. Telik az erejéből arra is, 
hogy összetörje a saját f a j t á j á t , aki 
szembe áll vele. Viharfuvó Bass Meny-
hért, kurucősök kemény nyakú ivadéka, 
megpróbál együtt menni az urakkal. 
Először félig csak jószándékból, jó-
indulatból a f a j t á j a iránt, amelyen 
segíteni akar és csak félig a maga becs-
vágyának kielégítésére, amelyet meg-
tapostak, megaláztak a falu keverék 
katholikus-református népének hosszú 
harcaiban. Viharfuvó Bass Menyhért 
azonban később mindjobban hozzá-
kovácsolódik az idegenhez, aki részvét 
és megértés nélkül fosztogatja az ő 
népét. Ennek a népnek életereje azután 
ra j t a is keresztülgázol. Viharfuvó Bass 
Menyhért a mestergerendán fejezi be 
életét, a hurokban, amelyet önkezével 
vetet t a nyakába. A helyén azonban 
ot t marad az ú j generáció, a fiatal 
magyar, aki már nem akar megmere-
vedett makacsságban, mozdulatlanul 
állni a helyén, mert tud ja , hogy akkor 
összetörik, de nem is simul jobban az 
idegenhez, mint amennyire szükséges-
nek érzi, hogy önmagát és f a j t á j á t fenn-
tar thassa az elnyomatás alatt . Ezt a 
generációt, ezt a magyar f a j t á t frissen, 
ép erőben és hűséges magyarságban 
fogjuk megtalálni majd egyszer, ha a 
hamueső megszűnik és elkezdünk 
kutatni az égett romok alatt . 

Ezeket mondja el P. Gulácsy Irén 
Hamueső című regényében és hálásan 
kell megköszönnünk ennek az impozán-
san tehetséges asszonynak, hogy ezt a 
könyvet megírta. Nekünk, akik a nagy 
világkavarodás után csüggedt pillana-
tainkban egész fa j t ánk jövőjéért aggó-
dunk, megnyugvás és elégtétel ez a 

könyv, amelyből a magyar fa j élet-
ereje sugárzik felénk, amelyből rájö-
vünk arra, hogy Dzsingisz kán elsöpör-
hetet t nemzeteket a föld színéről, de a 
Bratianu-dinasztia hatalma kevés lesz 
ehhez. Külön köszönet jár P. Gulácsy 
Irénnek azért, hogy ezt a mondani-
valóját ilyen szépen mondotta el. 
A Hamueső minden során megérzik, 
hogy igazi, istenáldotta művész keze-
munkája . Az egész regény egy szobor-
csoportozat és annak, aki ezt kőbe 
faragta, van érzéke a nagy arányokhoz 
és nem remeg a keze akkor, mikor a 
vésőt forgatja. Erő van ebben a könyv-
ben, annyi erő, amennyi nem egy asz-
szonynak, de két férfinak is becsületére 
válnék, amint hogy a művész alkotó 
ereje nincs is nemekhez kötve. P. Gu-
lácsy Irén ezzel a regénnyel a biztató 
tehetségek közül a jelen legkomolyabb 
irodalmi értékei közé lép elő. 

A becsületes szándékú művészi mun-
kának még a hibái is rokonszenvesek. 
P. Gulácsy Irénnek talán ügyelnie 
kellett volna arra, hogy az alakjait egy 
kissé jobban elkülönítse egymástól. 
Egyéni, emberi különbségek a paraszt-
uniformis alatt is vannak, a Hamueső 
emberei pedig mind ugyanabból a kő-
ből, nagyon hasonló mintára faragot-
tak , a csordástól fel egészen a meg-
tévedt bíróig. Nem talál juk benne a 
kálvinista őslakosság és a bevándorolt 
katholikus magyarság közötti fa j ta -
különbség rajzát sem, amelyre pedig 
nem egyszer hivatkozik az író. Mind-
ezek talán közös forrásból fakadnak. 
P. Gulácsy Irén még nem szabadult fel 
egészen bizonyos irodalmi programmok 
megkötöttségéből; még nem lá t ja tisz-
tán, hogy egy-egy művészi elmélet, 
mint a naturalizmus vagy a realizmus, 
csak eszköz lehet az alkotó művész 
kezében és nem öncél, mert ilyen érte-
lemben nem sokat jelent. Ebből fakad 
a stílusnak az az egy fokkal még mindig 
tulságos telítettsége is, amely helyen-
ként zavarja a közvetlenséget és így 
a hatás t . Egy jelző néha több, mint 
kettő, háromnál pedig majdnem mindig 
több. A Hamueső azonban így is nagy 
és hirtelen fejlődés állomása P. Gulácsy 
Irén írói pályáján, utána pedig alig-
hanem egy pillanatnyi befelé fordulás, 
rövid lehiggadási folyamat következik. 
Még nagy fejlődési lehetőségek állnak 
előtte, amelyeknek szempontjából még 
mostani regényének hibái is biztatóak. 
Hamarosan egészen meg fogja találni 
önmagát, hozzá fog szokni most kifej-
lődő, teljes hangjához, amelyet most 
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már senkire nem ügyelve, szabadon fog 
szárnyaló ú t j á ra engedni és P. Gulácsy 
Irén ekkor a magyar irodalomnak 
egyik legméltóbb büszkesége lesz. 

Thury Lajos. 

Galsworthy : A Forsyte Saga. ( Frank-
lin-kiadás.) Nem véletlen, hogy manap-
ság annyi nemzedékregény lát nap-
világot. 

A ma regényírója világosan érzi, hogy 
annak a szemünk előtt lefolyó óriási 
változásnak érzékeltetésére, mely szinte 
gyárias gyorsasággal gyúrja átfele a 
világot, sehogy sem elég egy embernek, 
egy emberpárnak, egy kis család szű-
kebbkörű életének megfestése. Nem 
elég egy jó portré, pár arckép, egész 
galériára van az írónak szüksége, hogy 
mondanivalóját a maga teljességében 
szemléltethesse. 

Die Buddenbrooks (Verfall einer Fa-
milie) Thomas Mann nagysikerű re-
génye (1901) már feltűnően aláhúzta 
ezt a szükségességet. A kedvelt német 
író már nagy elterjedést nyert művei-
nek megjelenésének idejében generá-
ciókra szorult, hogy egészében meg-
mutathassa azt a messzi határkövek 
mellől megtett lélekútat, melyet hősei 
megjártak. 

Jean Cristophe, Romain Rolland 
hőse is csak úgy értethette meg magát 
velünk, hogy bölcsője mellől vissza-
muta to t t az apai és nagyapai házra, 
a régóta formáló milieure. 

A Forsyte Saga, Galsworthy nagy 
feltűnést keltő regénye már első oldalán 
hangsúlyozza, hogy csak akkor igazod-
hatunk el szereplőinek életében, ha 
megismerkedünk azoknak életével, 
kiké az övéket megteremtette, olyanná 
formálta, amilyenné lett. 

A szerző hatalmas, sok ág-bogú 
családfát ad kalauzul kezünkbe. A gyö-
kér Jolyon Forsyte. Gazdálkodó. Szü-
letett 1741-ben. Az ő leszármazói élik 
végig előttünk életüket. Gyermekeinek, 
unokáinak, szép- és dédunokáinak élet-
eseményei teszik a Forsyte Saga-t, azt 
a hatalmas, ciklusos regényt, melyet a 
szerző bizonyos szelid öngúnyolódással 
nevez maga is mondakörnek, mert 
szerinte is a saga (mondakör) haszná-
lata ellen azt a helytálló kifogást le-
hetne támasztani, hogy ennek az el-
nevezésnek hősies színezete van. Pedig 
az író nagyon kevés hősiességet lát 
alakjainak cselekedeteiben. A Forsyte 
Saga három testes kötete csak egy része 
annak a terjedelmes sorozatnak, mellyel 
a szerző elénk állítja ezt a népes csalá-

dot s benne az angol középosztályt. 
Ez a három kötet a «saga» magva és 
dereka. A benne megrajzolt arcképek 
körülbelül a Viktória-korbeli angol 
középosztály életét, történetét , átala-
kulását illusztrálják. A nagy gonddal 
megrajzolt, aláfestett és akadémikus 
pontossággal kidolgozott családi arc-
képekhez csatlakoznak azután azok a 
sokkal játszibb, könnyedebb akvarellek 
és pasztellek, melyek azután friss, im-
presszionistább ecsetkezeléssel a mai 
Forsytéket muta t j ák be. 

Mi ezúttal csak a törzsgaléria képei-
vel foglalkozunk. (De nem hallgathat-
juk el, hogy az ú j portrék, az ú j kötetek 
korántsem olyan erőteljesek és jelleg-
zetesek, mint ez a három könyv, a 
Forsyte Saga. A nekimodernesedő, sőt 
hypermodernné váló Forsyték később 
magukkal rán t ják a megfigyelőt, a 
szerzőt lecsábítják abból a szigorú ítélő-
székből, melyből még az ősök világát 
oly bírói lelkiismeretességgel lemérte.) 

A sehol le nem lankadó érdeklődéssel 
és hévvel előadott történet főszereplői 
az 1806-ban született «öreg Jolyon», 
a Forsyte és Treffay-cég t a g j a ; ennek 
fia, a «fiatal Jolyon», biztosító és festő 
és ennek gyermekei, Júne, Jolly és 
Holly: továbbá James (az öreg Jolyon 
testvére), a fia, Soames; ennek első fele-
sége, Heron Irén, második felesége, 
Annette és leányuk, Fleur; továbbá 
James és Jolyon többi testvére, Snithin, 
Timót, Júlia, Hester, valamint ezeknek 
gyermekei, unokái, Rogerek és «egész 
fiatal Rogerek», Nicholasok és «fiatal 
Nicholasok», előbb és később született 
fiúk és leányok . . . Sok-sok öreg, fiata-
labb és egészen fiatal Forsyte, egy nagy-
nagy családi album, hogy a szerzőnek 
módja legyen belőlük összeállítani azt 
a mozgóképet, mely a «Forsyte Saga»-t 
elénk varázsolja. 

Nem érdemes mindegyikükkel meg-
ismerkedni, mert Galsworthy temérdek 
alakja nem kapcsolódik oly fájóan 
benső szálakkal egybe, mint egy nagy 
orosz regény embersűrűje. A három 
kötet ezernyi lapján felvonuló ember-
sokaság által lejátszott cselekmény 
voltaképen igen könnyűszerrel leegy-
szerűsíthető. Ennyi az egész : a fiatal 
Jolyon leányát, Júnet , eljegyzi egy 
i f jú építész, Bosinney. A gőgös, tőkés 
család nem valami nagyon örül ennek 
a frigynek. Valamennyien a vagyon 
urai és egyúttal rabjai. A vagyon meg-
őrzése és gyarapítása egyetlen igazi 
életcéljuk. Ennek élnek. Ezért alapí-
tanak családot, ezzel és ezért küzdenek, 
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