
GALSWORTHY,
A középtermetnél valamivel magasabb, na

gyon vékony termetű, finom arcélű öregúr. Kék 
szeme szelíden néz a világba, ajkán csöndes kis 
mosoly játszik, a beszéde halk, ha szólnak hozzá, 
könnyedén odahajtja a fejét a beszélőhöz, ahogy 
azok szokták, akiknek már nem egészen éles a 
hallása. A ruházata nagyon egyszerű, előkelő 
szabású, tiszta, de úgy viseli, mint aki nem 
sokat törődik az ilyen kicsiségekkel. Semmi 
páthosz, semmi heves gesztus, egy jól temperált, 
kiegyensúlyozott ember, akit aligha tud valami 
kihozni a sodrából. A modora végtelenül udva
rias, tud jóízűen nevetni, néha maga is tesz 
egy-egy tréfás megjegyzést, különösen ha höl
gyekkel beszél. Nincs megjelenésén, modorán 
semmi rendkívüli, de mégis érezni, hogy nem 
közönséges ember. Mindég mellette van fele
sége. Galambősz hajú, kedves arcú, egyszerű 
eleganciával öltözött hölgy, aki mintha női 
mása lenne férjének.

Mind a ketten ismerősöknek tűnnek fel : 
mintha egy Galsworthy-regényből léptek volna 
ki. Angolok minden porcikájukban, nem lehet 
őket más nemzet fiával összetéveszteni. Tipikus 
példányai annak a better iniddle eláss-nak, fel
sőbb középosztálynak, amely létre hozta és 
mostani nemzedékében élvezi a történelem leg
nagyobb alkotását : a brit világbirodalmat. Belő
lük telik ki Európa nagy idegenforgalmi helyei
nek legmegbecsültebb közönsége, ők adják a 
tónust a nagy tengerjáró hajókon, de ők kötik a 
nagy exotikus üzleteket is Indiában, Délafriká- 
ban, Ausztráliában, mindenütt a föld kerek
ségén, ők a vezetői és részvényesei Birmingham
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és Manchester gyárainak, London,nagy világ
bankjainak, Cardiff szénbányáinak, ők az urai 
a font sterlingnek, a világ pénzének. De ők 
népesítik be az angol parlament padsorait is, 
ők tárták fel a világ ismeretlen részeit, nagy 
tudósok, írók, kutatók kerülnek ki közülük.

Az az öreg úr, akit fentebb leírtunk, John 
Garlsworthy, az irodalmi Nobel-díj idei nyertese, 
nemcsak írója ennek az uralkodásra nevelt em
berfajtának, hanem tipikus tagja is. Az average 
English gentleman : a szabályszerű angol úri em
ber. Ezért érti és ismeri a fajtáját olyan be
hatóan, mert hozzá tartozik, kongeniális vele. 
Ugyanabban az atmoszférában él, mint az alak
jai. Belelát lelkűk titkos redőibe, meg tudja 
különböztetni a típus százféle változatait, pon
tosan meg tudja mondani, valamely adott hely
zetben hogyan viselkednek, mit mondanak és 
mit éreznek. Ezért érzi az ember a Galsworthy- 
regények olvasása közben mindig a való élet 
intenzitását.

Igazi témája Galsworthynak nem a világ
birodalom úttörői, az alapítók, a pioneerek, 
akik alulról elindulva emelkedtek magasra, a 
vagyon és a hatalom csúcsára. Ez az első két- 
három nemzedék az ő regényeiben csak a hát
térben szerepel. Az igazi szereplők Galsworthy 
saját nemzedéke, a Forsyteok, akik már apáiktól 
örökölték a társadalmi és vagyoni pozíciót, már 
nem a szerzés a főcéljuk, hanem a megtartás. 
A család tekintélyét, pozícióját a piacon éppúgy, 
mint a társaságban az idők forgandó változásai 
között megőrizni, a régi erkölcsökből, családi 
tradíciókból, az előkelő tónusból megtartani, 
amennyit lehet — ez az életcéljuk, különösen a 
legforsyteebb Forsyteé, Soamesé, akinek alakja 
végigvonul a Forsyte-Saga összes kötetein. A

25



feladat egyre nehezebb lesz, egyre terhesebb 
idők jönnek, a háború sok mindenfélét kiforgat 
sarkaiból, a világbirodalom s vele az angol gaz
daság is rengésbe jut, változik a társadalmi 
tónus, a fiatal nemzedék már nem érzi annyira 
a hagyomány, a család, az életstílus parancsoló 
erejét, szabadabb erkölcsök kapnak lábra —  a 
regények levegőjében fokozódó erővel érezni azt 
a tengerrengést, amely az apák, öregapák nagy 
hagyatékát bomlással fenyegeti. A regények 
nyugodt, tárgyilagos, külső kerge alatt izgalom 
és nyugtalanság rejlik. Legjobban az asszonyo
kon érzik ez, ők a viharmadarak, akik szárnyu
kat verdesve előre megérzik a közeledő vihart 
és folytonos izgalomban vannak tőle. S ezeken 
az asszonyokon lehet legjobban megmérni az 
angol társadalom, minden társadalom válságát 
a háború után.

A nyugodt előadás felülete alatt feszült izga
lom. A modem élet legérdekesebb jelenségének, 
az angol társadalom szilárd formáinak meg
rendülése. A birodalom óriás problémáinak rá
veti tődése a magánéletre. Pontosan megrajzolt 
és az élet leheletével megtöltött alakok hosszú 
galériája. Ezek Galsworthy regényeinek nagy 
vonzóerői, amelyeknél fogva mindenütt a vilá
gon mohón olvassák, a magyar közönség is leg
kedveltebb külföldi olvasmanyait látja bennük.
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