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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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közepes író, a derék filiszter, ki mint 
egyik hőse: Pikkoló mester, a «jól 
táplálkozó nyárspolgároknak minden 
izgalom nélkül való életét éli, rendesen 
fizeti az adóját és tagja a hirlapírók 
nyugdíjintézetének». — «Nem vagy 
zseni, műveid nem fognak túlélni, de 
derék ember és jó fiú vagy» — mondja 
magáról más helyen talpraesett kriti-
kai érzékkel és önismerettel. Művei 
valóban méltók rá, hogy vidám hang-
jukkal és itt-ott felvillanó elmésségük-
kel szerényebb körben jó hangulatot 
teremtsenek. 

A "Papírkosár" is efféle baráti körbe 
való élmények, anekdoták és karco-
latok gyüjteménye s bizonyára csak az 
írói ízlés és önbírálat szórakozottságá-
nak pillanatában surrantak ki a nyil-
vánosságra. Kiss József életében való-
színűleg a «mester» (mily régi divatú 
ez a szó is !) papírkosarában találtak 
volna intim és maradandó otthonra. 
Élményekből és hallomásból szerzett, 
vagy eredeti feltalálásból szőtt kis 
törtenetkéket beszél el bennök, a hu-
moreszk hangján. Színvonaluk jórészt 
a régi Heltai-nívóról is lejjebb szállt s 
úgy látszik, inkább annak a közönség-
nek szólnak, amelynek a szójáték az 
ábécéje. Ezt látszik bizonyítani az 
afféle elmésség is, mellyel egyik croquis-
ját kezdi: «Ma reggel boldogan és 
megelégedetten ültem be abba a mű-
márvány műkádba, amely műháziuram 
mű jóvoltából műfürdőszobámat dí-
szíti». Nem aggasztja-e a szerzőt, hogy 
az ilyesmit még az a közönség is igen 
«népies»-nek találja? 

A frappáns voltukat vesztett ötletek 
s az olvasótól előre látott fordulatok 
mellett (ilyen például, hogy Piroska 
megeszi a farkast) kétségtelenül van a 
könyvben egy pár elmés és jóhumorú 
darab is (Séta az állatkertben, Hetven 
HP, Életem legnagyobb sikere), de 
kérdés, hogy egy jó viccért érdemes-e 
meghallgatni tíz rosszat. 

A Papirkosárnál mindenesetre jelen-
tékenyebb az írónak második kiadást 
ért: Az asszony körül c. könyve. 
A szokott Heltai-modorban : könnyen, 
elevenen írt elbeszélések ezek is, de 
tárgyukat a cím helytelenül jelöli meg. 
Nem az «asszony» körül fonódnak, 
hanem bizonyos feligasszony, féliglány-
féle lények körül, aminthogy az író 
világa is a félvilág. Ezeket a teremté-
seket az ifjabb Dumas vezette be az 
irodalomba s úgy látszik, Heltai vezeti 
ki. Ma t. i. nincs már mit keresniök 
érdeklődésünkben. Dumas után a tizen-

kilencedik századvég azzal a tenden-
ciával népszerűsítette őket, hogy a 
társadalomból ledér életmódjuk miatt 
száműzöttekben gyakran több a »mo-
rál», mint az úgynevezett «tisztességes» 
nőben. (Lásd Heltainál is : «Levél egy 
menyasszonyhoz» c. novellát!) Ma már 
kikoptak az irodalomból, mint ahogy 
megdőlt az a hazug szentimentalizmus 
is, mely a részvét és rokonszenv oly 
előkelő trónusára ültette őket. 

Heltai azonban úgy véli, hogy kö-
zönségét ez a női típus érdekli inkább, 
mert mint «költői» tárgy ez igér kalan-
dokat, raffinált pikanteriát s ez ad 
alkalmat az írónak arra, hogy bár 
diszkréten, meg-meglebbentse a füg-
gönyt, mely a szerelmi élet titkait 
szemérmesen eltakarja. 

Ártatlanabb és jobb ízű az író har-
madik munkája: Az utolsó bohém c. 
kis regény. Mák István «alanyi költő» 
és Csontos Szigfrid «drámaíró» fiatal-
kori életéből mutat be eleven képeket 
Melyik volt a kettő közül az utolsó 
bohém, nem sejtjük, csak azt tudjuk, 
hogy az elsővel — Murger alakjával — 
mind a ketten rokonságban vannak. 
Nem baj ! A másolatok is élnek, ha 
jók s el kell ismernünk, hogy Heltai 
bőven megajándékozta alakjait a maga 
jókedvével, érzelmességével és elmés-
ségével. Történetük, sorsuk, szerelmük 
leköt s szívesen megbocsátjuk az író-
nak azt a »bohém»-idealizálást, mellyel 
egy kis perditából mennyei lelkű nőt 
rögtönöz. 

Kár, hogy az idő kikezdte az efféle 
szellemességeket: — «Endre, egy zene-
szerzőt ! — Habbal, vagy hab nélkül? — 
kérdezte a főpincér». Aztán : «Ott ült a 
mama és a költő között, és hol a köl-
tőre nézett, hol a mamára nem nézett». 
Vagy : «Csontos Szigfridnek két kere-
setlenül egyszerű szobája volt. Kere-
setlenül egyszerű, mert abban az idő-
ben a drámaíró is nagyon keveset ke-
resett». Aztán : «Majd kiderül a bon-
colásnál !» 

Az efféle elmésségek ma már muzeá-
lis értékűek s szomorú bizonyítékai an-
nak, hogy az élc élete mily rövid. 
Először mulattat, másodszor untat, 
harmadszor bosszant. Heltai idézett 
élcei «harmadik kiadásban» jelentek 
meg. Hartmann János. 

Magyar etymologiai szótár. Nyolc 
esztendei félbeszakadás után végre 
folytatódik Gombocz Zoltán és Melich 
János e nagy művének megjelenése. 
1914-ben indult meg s 1918-ban akadt 
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