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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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ez mindenük. Már pedig ez a Bosinney 
szegény ember. Igy nem illik ezek közé 
az emberek közé. Túlságosan önálló. 
Nincs meg benne a vagyon tradicio-
nális tisztelete és imádata. Vagyis 
nem él benne az angol középosztály 
hajtóereje. Mert ez a valami az, amit 
Galsworthy a hősei nevéből faragott 
szóval forsyteizmusnak nevez. Ezek az 
emberek, a Forsytek, idáig nemzedéke-
ken keresztül átöröklődött fanatizmus-
sal ápolták a vagyon tiszteletének 
tradicióját. Életük és egyéniségük 
sinenjáróvá, egyoldalúvá lett ebben a 
célban. De viszont igaz, hogy ezen a 
sinpáron olyan biztosan fu to t t az éle-
tük, mint az angol menetrendbe be-
állított v o n a t ! A Forsytek életében 
eddig jóformán nem fordult elő kisik-
lás. Hacsak annyi nem, hogy a fiatal 
Jolyon felesége halála után elvett egy 
nevelőnőt és emiatt családjával ellen-
kezésbe kerülve, mint festőművész ke-
reste kenyerét. Ebbe a családba csak 
egyetlen alak nem illik bele, Irén, a 
Soames felesége. Ez a rendkívüli szép-
ségű nő szegény leány volt és csak 
nagynehezen ment hozzá a dúsgazdag 
Soameshoz, e tipikus Forsytehez. Soha-
sem tud ta megszeretni ezt a száraz, 
anyagias embert. Szenved mellette. 
Martiromság az élete . . . 

Csak természetes tehát , ha ez az 
önálló gondolkozású, érdekes asszony 
csakhamar összebarátkozik a szintén 
eredeti Bosinneyvel, a büszke, szegény 
mérnököcskével. 

Soames, vesztére, a fiatalemberre 
bízza ú j lakóházának fölépítését. Vesz-
tére, mert Irén és Bosinney megszeretik 
egymást. Hosszú és gondosan elmesélt 
lelki küzdelem után az asszony szerető-
jévé lesz a szürke kis Júnetől mind-
inkább elforduló fiatal mérnöknek. 
Soames csak sejti ezt, de nem képes 
megakadályozni az eseményeket. A 
Forsyte-gőg visszatartotta az ideje-
korán való közbelépéstől. Mikor észbe-
kap, vad vágy fogja el, hogy megtart-
hassa a gyönyörű asszonyt, aki őt soha-
sem szerette. Egyszer, nem bírva magá-
val, erőszakosan öleli meg hosszú idő 
multán új ra az asszonyt, kit épúgy 
tulajdonának tekint, mint házát és 
részvényeit. 

Az asszony — aki teljes szívével 
mást szeret már — teljesen eliszonyodik 
férjétől, a fiatal Bosinney pedig (ki 
feleségül akar ja venni Irént) úgy meg-
rendül, hogy szinte eszétvesztve kóbo-
rol fel s alá, míg nem egy omnibusz 
kerekei alá kerül. 

A mérnök halála után Irén makacsul 
válni akar. A család tud mindent, de 
a Forsyte-gőg mindenáron el akarja 
kerülni a botrányt . Soames makacsul 
küzd tovább az asszonyért, kit most 
jobban kíván, mint valaha. 

De Irén haj thata t lan. Végre is el-
válnak. 

A csalódott, elkeseredett asszony 
egyszer megjelenik a fiatal Jolyon ott-
honában, mikor annak már meghalt 
a második felesége is. Jolyon gyermekei 
megszeretik. Majdnem szerelmes gyön-
gédséggel szereti meg az öreg Jolyon is. 
A fiatal Jolyon egyre többször láto-
gat ja meg, akkor is, mikor volt férje 
utál t ostromlása elől valósággal el-
menekül. Jolyon lesz egyedüli védője, 
lassanként megszeretik egymást és 
Soames intrikáit legyőzve, férj és fele-
ség lesznek. Soames későbben feleségül 
vesz egy francia nőt, valami kisven-
déglősné leányát, Lamotte Annettet. 
Egy leányuk születik, Fleur, aki vélet-
lenül megismerkedik Jonnal, az i f jabb 
Jolyon és Irén hasonlókorú fiával. 
A két gyerekember megszereti egymást 
és az ellenséges érzületű szülők leg-
nagyobb kétségbeesésére össze akarnak 
házasodni. Soames és Irén mindent el-
követnek, hogy a családi előzményeket 
nem ismerő fiatalokat elválasszák egy-
mástól, de ez még akkor is alig sikerül, 
mikor mindkettő előtt kezd megvilá-
gosodni, hogy mi is történt szüleik 
között. 

A fiatal Jolyon és Irén ereje meg-
törik e küzdelemben, Jolyon nemso-
kára meghal s utoljára Irén mégis csak 
elválasztja fiát gyülölt első férje leá-
nyától. Fleur dacból hamarosan más-
hoz megy feleségül, Irén pedig elutazik 
a fiával. 

I t t t a r t pihenőt a Forsyte Saga cse-
lekményének főszála, hogy azután to-
vább bonyolódjék, gömbölyödjék át, 
azokba az ú j kötetekbe, melyek a leges-
legifjabb Forsyték és körük történetét 
meséli el. Persze, a mesének sok mellék-
ága van, a Forsyte-nemzetség vénjei és 
fiataljai nagy számban játszanak bele a 
főcselekménybe. 

Galsworthy egy óriási esküdtszéki 
tárgyalást t a r t ebben a három kötet-
ben, amelyre beidézi az összes Forsy-
tékat , hogy az olvasóközönség előtt 
vallomást tegyenek. Dehát persze, a 
szerző mindegyikkel azt vallatja amire 
a maga előre megszövegezett verdikt-
jének kimondhatása céljából szüksége 
van. Ez a verdikt nagyjában abban 
csúcsosodik ki, hogy ez a száraz va-
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gyonimádó forsyteizmus a mai világban 
nem állhat meg, hogy az önző forsyteiz-
must a szépség és szabadságszeretet 
rohama joggal rendíti meg, hogy a 
haladás, a rohanó idő az angol tár-
sadalom felső középosztályát teljes jog-
gal bomlasztotta, hullasztotta szét, 
mert az nem maradhatot t meg mumi-
fikálódni akaró helyzetében. 

«Itt pihen saját levében konzerválva 
a vagyonszerzés ösztöne» — mondja 
előszavának utolsó mondatában John 
Galsworthy. 

Ez a mondat elárulja, hogy az angol 
írónak mi volt a főcélja hatalmas 
művével. 

Elmondani, hogy került, miért ju-
tott válságba az angol felsőbb közép-
osztály. Az évszázadokon át kialakult 
forsyteizmus mint élte túl magát, mint 
korhadt el, mint készül összeomlani. 

Tagadhatatlan, hogy Galsworthy 
óriási fölkészültséggel fogott feladatá-
nak megoldásához. Keresztülkasul is-
meri az angol társadalmat, ismeri annak 
mozgatóerőit, ismeri modelljeinek min-
den gondolatát, minden szívverését. 

Mi — természetesen — nem ismer-
hetjük ennyire ezeket az embereket és 
így nem lehetünk bírák abban, vájjon 
teljesen szabadon engedte-e a szerző a 
mérleg nyelvét, mikor sorsukat, értékü-
ket lemérte. 

De valahogy az az érzésünk, hogy 
túlszigorúan bánt velük. Mert ugyan 
mit tesz, mit tehet majd Galsworthy 
John a lenézett és elitélt forsyteizmus 
helyébe, melynek bukását t i tkolhatat-
lan kárörömmel állapítja meg előszavá-
ban is, közvetve pedig egész előadá-
sával? 

Nem, a nyers vagyonszerző öszön 
csakugyan nem valami rokonszenves, 
nem valami nemes emberi sajátosság. 
Ez bizonyos. A Forsyték csakugyan 
nem valami vonzó, meleglelkű embe-
rek. Nem bizony . . . De vajjon nem a 
milliónyi szorgalmas Forsyte tette-e 
naggyá, hatalmassá, világhódító erővé 
Angliát? Vajjon a bomlasztó haladás 
ha végzett a Forsytekkal, tud-e majd 
az ú j nemzedékekben olyan alapot 
rakni a dús szigetország jövője alá, 
melyre egy ú j Viktória-korszak bizton-
ságát reá lehetne építeni ; — tha t is 
the question? Glasworthy talán maga 
is megijedne tőle, ha észbekapna, 
milyen riasztó nevermore-t mondanak 
erre a kérdésre a Saga új köteteinek 
hypermodern alakjai, kiknek némelyi-
két, mintha nagyon is érdemetlenül 
fogadná rokonszenvébe a szerző . . . 

Dehát ez a pör mégis csak az angolok 
dolga. 

Mi egy hatalmas munkát olvastunk 
és a három kötet végére jutva, annak 
főleg irodalmi értékét latolgatjuk. 

Igen, határozottan érdemes volt ezzel 
a regénnyel megismerkednünk. Az 

«Ablakok» szerzője az egész mai angol 
élet széles horizontjára tár i t t kilátást. 
Érdekes világ. Érdekes alakok. De 
meg kell vallanunk, hogy ennyi időn át 
elfáraszt bennünket a szerző a velük 
való foglalkozással. Túlságosan részle-
tezve rajzolja meg őket, tulságosan 
hangsúlyozza a maga véleményét, látá-
sát velük szemben. 

Ha egy nagy orosz regényt olvas 
az ember, úgy érzi, mintha annak 
alakjai maguk tárnák föl gyötrelmes 
vívódással a lelküket és szinte kény-
szerítenek bennünket, hogy sorsuknak 
megismerése után valósággal részt-
vegyünk a sorsukban. A legtitkosabb 
ember jelenik meg előttünk cselekvé-
sükben. Az igazi ember. Mind egy-egy 
fájóan igazsorsú ember, egy-egy lelkes, 
szenvedő egyén, aki csakugyan a maga 
életét élte le előttünk a lapokon. Ez az 
igazi nagy művészet. Ha angol regényt 
olvasunk, rendesen az az érzésünk, 
ime egy csomó figura, milyen ügyesen 
okosan, becsületesen, mennyi lelki-
ismeretes tudással használja fel őket a 
szerző a maga vélt igazságának hang-
súlyozására. 

Galsworthy írásaiban ez szinte min-
dig élesen kiütközik. 

Azt mondj a előszavában: Irén alakja 
amely, mint ezt azt olvasó talán észre-
veszi, sohasem jelenik meg csak más 
szereplők érzékein keresztül, e dúló 
szépség megtestesülése, amely a vagyo-
nát őrző világba ütközik.» 

Valóban ! Ezt eltalálta John Gals-
worthy. A nyájas és figyelmes olvasó 
ezt nagyon is észrevette. 

Sőt még többet is ennél. Azt is, hogy 
bizony-bizony egyetlenegy alak sem 
jelenik meg csak más szereplők érzékein 
keresztül, hanem unosuntalan csakis 
Galsworthy nagyon is szemünkbeüt-
köző kommentárjain keresztül élvez-
he t jük — sajnos — ezeket az embere-
ket, az egész, meglehetősen elterjengő 
történetet . 

Szó sincs róla, nem mindig unalmasak 
ezek a kommentárok, véli az olvasó, 
dehát muszáj mindig agyonhangsú-
lyozni ezeket a kommentárokat? Még 
hozzá épenséggel nem mindig dickensi 
és thackerayi mélységgel, chestertoni 
logikával meg shawi szellemességgel? 
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Hiszen, ha társadalmi tanulmányt 

akarok olvasni — mélázik az olvasó — 
akkor miért regényt olvassak, miért 
nem egy modernebb «A mai Angliá»-t? 
Muszáj nekem ilyen tudományos rész-
letességgel elolvasni mindent az angol 
középosztály kialakulásáról, virágzásá-
ról, hanyatlásáról és valószinű bukásá-
ról? Egy regényben? Még ha legalább 
olyan izgalmasan érdekes képet kapnék 
általa, mint amilyet Jean Cristophe 
története villant elém a francia és né-
met meg a svájci gondolkodásról. . . 
Dehát erről i t t szó sincs. Galsworthy 
ezt nem tudja . 

Igy pedig sokszor monoton a dolog. 
Monoton . . . 

Jobb szeretném, ha nagyobb emberi 
mélységekbe világítana bele az író, 
nem pedig csak az angol társadalmi 
repedésekbe, morfondírozik az olvasó, 
szívesebben fogadnám, ha ez a sok em-
ber nem a Galsworthy vélekedését fes-
tené alá, hanem ha Galsworthy mélyebb 
jellemző erővel festette volna meg őket 
s azután bízná csak reám, hogy mit is 
gondolok róluk, a sorsukról! Mert hát , 
mi tűrés-tagadás, így el sem tudom 
hinni, hogy Irén, e «dúló szépség» ren-
dítette volna így meg a Forsytek szá-
zados várának a l apza tá t . . . Talán 
mégis csak erősebb volt ez a vár ! 

Szerencsére a könyvnek sok lapján 
azt is megtalálja az olvasó, ami után 
úgy sóvárog. Számos részletnél föl-
melegszik Galsworthy és magasba is 
tud szárnyalni, igazi lelki, emberi mély-
ségekbe is le tud mutatni . 

Ilyen meleg, mélyen emberi részlet 
az, ahol a magános öreg Jolyon szere-
tetének ébredését, kivirágzását rajzolja 
Irén iránt. Ilyen az öreg és a fiatal 
Jolyon halálának leírása s még néhány 
igazán szép rész a regényben. Ezekkel 
a lapokkal az olvasó szívéig, lelkéig tud 
hatolni ez az angol író, kit az utóbbi 
években úgy fölkaptak, oly divatossá 
te t tek nálunk. 

Mindenesetre ez a nagy regény sok-
kal több indokot szolgáltat ehhez a fel-
kapottsághoz, mint azok a meglehető-
sen sekélyes színdarabok, melyeket eről-
tetve próbáltak átültetni a mi szín-
padainkra. 

A «Forsyte Saga» érdemes, nagy 
munka, egy derék, súlyos írói elme 
alkotása, egy sok mindent meglátó 
szempár elgondolkodtató kormérlege-
lése. Hibája, hogy a túltengő és sokszor 
nagyon is ellaposodó részletmagyará-
zatok dacára sem tud ja megkapó erővel 
érzékeltetni az angol társadalom alap-

jainak végzetessé válható megrendü-
lését. Nem tud ja olyan drámaivá fűteni 
a cselekményt, hogy belőle kiérezzük 
ezt a nagy sorsfordulást, ezt a veszedel-
mes lélekrengést. Az egész hosszú tör-
ténet annyi mellékágra szakad, annyi 
magyarázkodó szómalmot ha j t velük 
közben a szerző, hogy végül is egy 
óriási sekély deltába kerülünk, amelybe 
beleiszaposodik minden, nem hallik már 
semmi erőzúgás, idáig érve ellankad a 
cselekmény valamennyi hulláma, fárad-
tan tesszük le a könyv utolsó kötetét. 

Csak arra a pár üdítő oázisra emlé-
kezünk, melyet a szépíró igazi felada-
tára, a művészi lélekábrázolásra reá-
reáébredt és azt sok lapon igazán meleg 
elismerést kiváltó módon megoldó Gals-
worthy mutogatott . Ezekért az oázi-
sokért pedig érdemes a regény hosszú 
ú t j á t megtenni, oly szépek azok. 

Mariay Ödön. 

Komáromi János : Cs. és kir. szép 
napok. (Genius-kiadás.) Sebesen távo-
lodunk a világháborútól, felnőtt férfiak 
és nők nagyszámban élnek már köz-
tünk, kiknek közvetlen tapasztalásuk 
nincs a hazánkat megrázó időkről, leg-
feljebb homályos gyermeki emlékük. 
Itt az ideje, hogy a háborúiszony el-
ültével az író lelkén át megrögzítsük 
e valóban nagy idők minden szépsé-
gét és minden fonákságát, tanulságul 
az elkerülhetetlen jövőre. Komáromi 
Jánost ez a szándék vezette a Cs. és kir. 
szép napok megírásánál. 

A regény egy sokat ócsárolt, de igen 
tiszteletreméltó multú és becsületesen 
helytálló hadsereg szennyembereivel, 
a hadügyminisztériumban megtelepe-
dett lógósokkal foglalkozik. Szatírát 
akart írni a szerző a hadrakelt sereg-
hez tapadó, embereket rejtő, front-
harcosokat kijátszó szervek ellen ; egyet 
kiemelt ezek közül: a cs. és kir. sajtó-
irodát, ennek az életét szemléljük vé-
gig és ettől a szemlélettől ökölbe szorul 
a kezünk. Komáromi e könyve nem 
«kedves», mint néhány kritikusa írta, 
nem is «mulatságos», amilyennek má-
sok lát ták, hanem keserű, mélységes 
szatíra, művészi vádirat háborús sor-
sunk intézői ellen. A Bécs kellős köze-
pén szerkesztett, harcoló katonák által 
sohasem olvasott tábori újság, a cs. és 
kir. fényképészeti osztály, a cs. és kir. 
népköltészettani szakosztály ezernyi 
más «nélkülözhetetlen» szervvel, csak 
piócája egy végső vergődéseiben lihegő 
nagy szervezetnek, melynek bukása a 
mi aláhanyatlásunk egyszersmind. 
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