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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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A szatiraírás sikerült, vele az író 

egész oeuvreje emelkedett. A nagy-
közönségnek érdekes, volt arcvonalbeli 
katonáknak ismeretlen, de keserűn 
igaz, mai fiatal katonáknak okultató 
olvasmány. Tipikus frontkerülőit lehe-
tetlen felednünk. Hunke kapitány, a 
tábori újság szerkesztője, sok példány-
ban futkározott az osztrák-magyar had-
seregben, ám mindig csak a hátország-
ban. Ismerjük jól strammságát, mohó 
vágyát az igazi, komoly harctéri ki-
tüntetések i r án t ; tudjuk, hogy szá-
mos katonának megváltás volt, ha e 
«katonás» és kegyetlen hátországi pa-
rancsnokok elől a frontra jutot t . A pro-
tekciós dragonyos főhadnaggyal is gya-
korinál többször találkoztunk külön-
féle kiadásokban; bizony az írógép-
kattogás elegendő volt már megijedé-
sükre, búvóhelyükből viszont a cs. és 
kir. hadsereg valamennyi szuronya sem 
piszkálhatta ki őket. Komáromi sze-
líd, noha semmit megfigyeletlen nem 
hagyó szemmel rajzolja meg vala-
mennyit. Gyűlöljük, megvetjük ezt a 
hadat, bár olykor mosolygunk ra j tuk ; 
ez a mosolygásunk azonban már az 
íróból eredő bizonyosságunk jele : sors-
döntő órákban m. kir. szép napok, ilye-
nek nem lesznek soha! Komáromi nem 
mondja ezt ki, de minden sora érezteti. 
Ez a megéreztetés a regény igazi, benső 
ritmusa. 

Néhány «szép nap»-nál megáll és 
messzire tekint az olvasó. Az író egy-
szerű és nagy ereje uralkodik ra j ta , 
rövid kis képek rázzák meg, melyeket 
oly keresetlenül, oly csodálatos palettá-
ról ad Komáromi János. E rövid re-
gényképek közül legmegkapóbb, átfogó 
erejében és bizonytalan szomorúságá-
ban legszívetindítóbb az öreg király 
temetése. Egyetlen oldal csak a könyv-
ben az egész, de tündöklő századok 
vannak benne Ferenc József szemfödele 
alatt . . . 

A szatíra teljét egy másik ilyen kis 
kép adja, talán legmélyebb és legkese-
rűbb pár sora a szelíd és elsimító haj-
landóságú írónak. Egy hadügyminisz-
tériumi felülvizsgálat leírása ez. Egyet-
len f rontot jár t tiszt van az egész ez-
rednyi létszámú dekkoló seregben, ki-
nek a lábát lőtték meg és éveken át 
sántit bele. Mindenki belekapaszkodik 
a zubbonyába, mikor három vitézségi 
érmével ékesen beindul a vezértörzs-
orvos elé. Ilyen előnyt nem bír el 
a bujkáló horda ! A frontkatona egye-
düliségét, félrerugását, dicsősége meg-

tépését ilyen pokolian jó képben még 
nem írta meg író. Ki ne emlékeznék 
a maga életéből ilyen jelenetre, mikor 
a felmentett mellére vágott a front-
belivel szemben : 

— Én itthon szenvedtem végig a 
háborút ! Itthon küzdöttem a győze-
lemért ! 

A zubbony beszakad, a vitézségi 
érem «laskának» minősül a tényleges 
százados frontiszonyában. Rapport ra 
a vakmerőt ! 

Rút , arcpirítóan rút nappal zárja le 
a szerző a Cs. és kir. szép napokat. 
A mai Bécs napjával, mely minden, 
csak cs. és kir. nem többé s melyen 
az író hasztalanul keresi a volt császár-
városban emlékeit már. Elmult min-
den, apák, nagyapák és ősök elhulla-
to t t véréért senki könnyet nem ejt i t t . 
Talán azt érzik, hogy ők csak paran-
csoltak, vérük nekik hullott a leg-
kevesebb . . . 

A könyv szép kiállítású, nyomda-
hiba alig van benne. 

* 

Komáromi cs. és kir. sajtóirodája 
j u t t a t j a azonban eszembe — íme, mi 
el nem következik egy ilyen könyv 
nyomán — mostani hadseregünk és a 
sajtó viszonyát. Katonai szaklapjaink 
fájdalmasan emlegetik, mennyire nem 
foglalkozik mai honvédségünkkel sem 
cikk, sem tárca, sem regény. Mintha 
nem is értünk lenne, nem is belőlünk 
sarjadna ez a honvédség, mintha kívül 
élne a magyar élet körén . . . 

Kilián Zoltán. 

Ifjúsági könyvek. Jack London: Jero-
mos és Mihály. Nekünk, felnőtteknek 
meglehetősen régi és kedves ismerősünk 
már Jeromos és Mihály, a két csoda-
kutya, Jack London színes fantáziájá-
nak plasztikusan szép figurái. Az 
Athenaeum most az ifjúság számára 
is kiadta ezt a lebilincselően érdekes 
és izgalmas kutyatörténetet . A vállal-
kozás nagyon helyén való, Jack Lon-
don története ifjúsági irodalmunknak 
határozott nyeresége. Különös emlí-
tést érdemel a kötet szép kiállítása, 
színes bekötőtáblája és képei, amelyek 
alkalmas ajándékkönyvvé teszik. A for-
dítás Harsányi Zsolt szép munkája , 
amelyen Roboz t e t t néhány változást 
az if jú olvasóközönség igényeinek meg-
felelően. Munkája megtar tot ta Jack 
London írásának szépségeit. 
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