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hívei. Amaz azért enged szabadságot 
a gyermeknek, mert meggyőződése sze-
rint az eredetileg jó és romlatlan emberi 
természet csak úgy tud a maga erényei-
ben zavartalanul kibontakozni. A sza-
lezianus nevelő azonban azért kerüli 
a kényszert, mert tudja, hogy Jézust 
csak szabadon lehet követni s mert 
hisz az isteni kegyelemben, mely nem 
hagyja el azokat, kik az Üdvözítőt a 
maguk gyermeki ártatlanságukban meg 
tudták szeretni. Hiszen a Megváltó is 
arra tanított bennünket, hogy a gyer-
mek van legközelebb Ő hozzá : ezért 
hisz Don Bosco a gyermeki lélek leg-
mélyén lappangó jóságban, amelyet a 
Jézust követő élet példája lebírhatat-
lan erővel emel fel és nemesít. 

Pauler Ákos. 

Zsolt Béla : Házassággal végződik. 
(Regény.) Ennek a regénynek a dereka-
táján van egy jelenet, melyet az író 
szimbolumnak szánt. Két mérnök vi-
tatkozik egy hegyi kiránduláson, ho-
gyan lehetne a szakadék fölé hidat 
építeni. A feladat nagyon nehéz, de a 
híd is nagyon fontos lenne, elsőrendű 
gazdasági erdekeket szolgálna. Vitat-
koznak s az egyik mérnök félig tréfá-
san, félig komolyan feldob egy ötlet-
labdát, egy fantasztikus, zseniális ter-
vet. De aztán nem törődik tovább 
vele. A másik, egy ügyes, praktikus 
ember elkapja az odavetett ötletet, 
megjegyzi magának, józan számítás-
sal kiszedi belőle, ami felhasználható 
s okosan, a nehézségeket megkerülve, 
végül is felépíti a hidat. A hídból ugyan 
hiányzik a monumentalitás, a szépség, 
a zseniális lendület, de végre is megvan 
s a praktikus célokat és érdekeket jól 
szolgálja. A regényben e hídügy, mon-
dom, szimbolikus jelentőségű, de iga-
zában nem sok szükség van rá, a 
regényből enélkül is kitünik, hogy 
ügyesnek áll a világ s az élhetetlen 
akkor cselekszik legjobban, ha beren-
dezkedik a stabilizált boldogtalanságra. 
A hídszimbólum világító ereje azonban 
mégis jó arra, hogy megvilágítsa az 
írót és regényét. 

Zsolt Béla is egy nagy feladat elé 
állította magát; elhatározta, hogy meg-
írja az utóbbi évtized nagy magyar 
regényét, a világháborút és a forradal-
makat átélt nemzedék életét és küz-
delmét ez apokaliptikus évek sors-
formáló hatalmával. Zsolt Béla igen 
jól tudta, hogy e nagyszabású feladat 
nagyszabású eszközöket kíván ; és 
előtte lebegett a világirodalom példa-

tára is. K i is szedte a nagy munkákból, 
ami praktikusan felhasználható, aztán 
számot vetve önmagával és a körül-
ményekkel, technikailag ügyesen, az 
olvasó kiváncsiságát virtuózul csalo-
gatva, megírta a regényt. A nagy, 
huszonötíves regény tehát megvan. 
Hiányzik ugyan belőle a monumentali-
tás, a költőiség, a zseniális lendület, 
hanem azért megvan s a közönség 
bizonyos rétegeinek olvasási szükség-
letét így is kielégíti. 

A háborús nemzedék regénye min-
denekfölött nagyszabású korrajzot kí-
vánt volna meg. Zsolt Bélánál is meg-
van a korrajz, de a kontúrok elrajzol-
tak, a kolorit pedig néhol oly rikító, 
hogy azt hiszi az ember : valami szélső 
balpárti napilap egykorú vezércikkeit 
és riportjait olvassa. Különösen a 
kommunizmus utáni magyar közálla-
potok rajzán érzik meg erősen ez az 
antinacionalista «mentalitás». Egy író, 
ha elfogulatlan történetszemlélettel te-
kint vissza e zavaros eseményekre, a 
kalandorok és fezőrök ágáló csoportjai 
s az ellenforradalmi «kilengések» mö-
gött meg kellene ám, hogy lássa a sok 
vért vesztett nemzetet is, amint nagy 
erőfeszítésekkel próbál föltápászkodni 
elesettségéből. Kellene, hogy érezze és 
megéreztesse..., de különben, mit ma-
gyarázom én ezt? Az író csak azt ír-
hatja, amit látott és érzett s Zsolt Béla 
utóvégre nem tehet róla, hogy az ő 
világnézete olyan optikájú, amilyen. 
De apropos világnézet ! Azt írja Zsolt 
Béla : «ebben az időben minden becs-
telen politikai és társadalmi álláspon-
tot a világnézet szó pretenziózitásával 
mentegettek». Vajjon nem írta el itt 
kissé magát? Csakugyan mindenikre 
gondol? 

De hát a korrajz, még ha torz is, 
mégis csak korrajz, háttér ; mi van a 
regénnyel? Lássuk, milyen az a nem-
zedék, melynek drámája a plakátstílú 
díszletek közt lepereg előttünk. Mert, 
hogy csak drámáról s nem nyugodt 
epikáról lehet szó, az kétségtelen. 
Kiváncsian várjuk hát a dráma hőseit, 
akik képviselik vagy jelképezik e nehéz 
idők nemzedékét. 

Nos, a regénynek nincsenek küzdő 
hősei, csak szenvedő alanyai, ha ugyan 
alanyoknak lehet nevezni az olyan 
figurákat, kiket kényre-kedvre ide-oda 
lökdös az események árja. Meg se pró-
bálják, hogy evezőiket az ár ellen 
feszítsék, minden aktivitásuk kimerül 
a vágyban, hogy ladikjukat föl ne 
borítsa a vihar. A férfi, Majoros Mihály, 
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klinikai típusa az akaratnélküli, dib-
dáb embernek. Se csontja, se izma: 
puhány, ázalag. Mindig azt teszi, amit 
nem akar. Különben paraszti eredetű 
«fajmagyar». (Nem Oblomov, csak egy 
semmi-ember : Molnár Ferenc Andora.) 
A leány, vagy amint Zsolt Béla pes-
tiesen mondja: a nő, gazdag zsidó-
leány, tunya és intellektueleskedő, aki 
unalomból flörtöl a forradalommal és 
ellenforradalommal és az útjába akadt 
Majoros Mihállyal. Az ő szerelmi herce-
hurcájukból áll a regény. Szerelmet 
mondtam? Nem, arról szó sincs, csak 
közönséges, megúnt, laza kis viszony-
ról, szexuális életközösségről. A pro-
bléma csak annyi : mikor hagyja ott 
egyik a másikat, mikor borul föl a 
közös csónak s ki pottyan a vízbe? 
Nos, hát hol az egyik, hol a másik. 
Minthogy pedig egyik se tud úszni, 
kínos kapálódzás után mindegyik 
visszakapaszkodik a közös ladikba. 
S végül, minthogy már jobb nem jöhet, 
regényük házassággal végződik. Közben 
pedig folytonos remegésben reszket két 
dekadens idegrendszer, mint béka a 
kocsonyában ; árad a hús és vér illata, 
az erotikum fülledt parfümje. (Van a 
könyvben egy pár olyan obszcén sze-
relmi jelenet, mely szerkezetileg is tel-
jesen fölösleges, tehát csak öncélú 
«betét».) 

De vajjon miért választotta az író 
e két tétova, tántorgó alakot regénye 
főszereplőiül? Ők jelképeznék a háborús 
nemzedéket? Miért tért ki az író a 
nagyszabású feladat elől, hogy talpig-
emberek életén mutassa ki e zord idők 
sorsformáló hatását? E kérdésekre már 
föntebb megfeleltünk. Mert így sokkal 
könnyebb. Az ő imbolygó lényüket 
úgy sodorhatja, ahogy neki tetszik. 
Az ő «jellemük»-ben semmi ellenállásra 
nem talál. Azt a látszatot tudja kel-
teni, hogy az ő küszködésük örökös 
küzdelem a történelmi erőkkel, hogy 
a korszak paskolja őket. S még hozzá 
úgy tűnik föl a dolog, mintha az író 
komplikált lélekrajzot adna, holott egy-
szerűen csak felelőtlenül és ellenőriz-
hetetlenül váltakozó villanyáramokkal 
izgatja alakjai idegeit, melyek persze 
nagyszerűen reagálnak, ahogy az író 
akarja. Mi sem könnyebb ennél és főleg 
hálásabb. Az idegpathológia t. i. ma-
napság még nem annyira fejlődött, 
hogy ellenőrizni lehetne az idegránga-
tódzások igazságát. 

Legtöbbet ér e regényben egy fino-
man megrajzolt, életszínű, rokonszen-
ves portré : a kis Schneider Vera arc-

képe. Ez a naiv, rajongó leány mellék-
alak, de bizonyság arra, hogy Zsolt 
Béla tisztán irodalmi eszközökkel is 
tudna komoly hatást elérni. 

Dóczy Jenő. 

Heltai Jenő ; Papirkosár. Az asszony 
körül. Az utolsó bohém. — Az író élete 
is körforgás néha; Heltai Jenő oda 
jutott el, ahonnan kiindult: a papir-
kosárhoz. A két kosár közt azonban 
különbség van. Az első ezelőtt 35 év-
vel a költő ifjúkori zsengéit nyelte el ; 
az utóbbi a későkori zsengéket hozza 
napvilágra. «Papirkosár»: a szerző 
tehát maga sem tartja cikkei gyűjte-
ményét jelentősnek. De kiadja, hogy 
az «Összes művek» egy kötettel sza-
porodj anak. 

Heltai egyébként a hozzá hasonló 
szellemű írók között (ő maga mondja : 
»fájdalom, nem vagyok nemzeti író») 
az ártalmatlanok és kedvesebbek közé 
tartozik. Jól tud magyarul, ötletesen 
cseveg, nem affektál s nem akar több-
nek látszani, mint ami. Ifjúkorát Kiss 
József lapjánál töltötte, de verseiben 
nem Kiss mű-balladáit, hanem Heine 
modorát utánozta. Grizett-dalokkal lép 
fel, melyekben némi szentimentalizmus, 
elmésség és közvetlenség pótolja a kép-
zelet és természetérzés hiányát. Nem 
a szárnyaló, hanem a gyalogjáró Heine, 
— zsebkiadásban. A szellemi és ízlés-
beli rokonság köteléke azonban mégis 
oly szembeszökő a nagy költő és köve-
tője közt, hogy a magyar poéta egy-
egy verse azt a benyomást teszi, mintha 
a magyarsággal rokonszenvező Heine 
megengedte volna, hogy rosszabb ver-
sei Heltai név alatt jelenjenek meg. 

De Heltaiban van oly vonás, mely-
lyel mintájától előnyösen tért el. Sza-
tírája nem bosszúból, gyülöletből, vagy 
maliciából fakad s nem személyeskedő. 
Fulánkja nem bántó, mert általános 
gyengeségeket csipked, vagy a saját 
nyomorúságait és baklövéseit humo-
rizálja. Szellemessége nem háborít, — 
de nem is villanyoz fel, csak mosolyt 
kelt. Szatírájának enyheségéhez igazo-
dik írói szellemének egyéb kvalitása 
is. Képzelete nem merészkedik ki sza-
bad tengerekre, inkább a költői han-
gulatok tavára tesz ártalmatlan ki-
rándulásokat s itt is többnyire a part 
közelében evez. A parthoz, a minden-
napi élet prózájához ragaszkodik, mert 
fél a mély vizektől. Ez a kissé nyárs-
polgári vonás már kezdetben arra utalt, 
hogy költői vénája hamarosan kiapad 
s megmarad a szatirizáló és humorizáló 
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