
E L V E K ÉS M Ű V E K 

Édes Anna. (Kosztolányi Dezső re-
génye.) Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy kislány, egy kis 
parasztlány. Édes Annának hívták. 
Cselédleány volt, itt szolgált Pesten, 
a Krisztinavárosban, Vizyné őméltó-
ságáéknál. Igen derék, jólelkű, szor-
galmas, dolgos, tanulékony lány volt 
az Anna, öröm volt nézni a munkáját. 
Híre is kelt hamar a Krisztinában, 
csodának emlegették a mindenféle 
nagyságák és méltóságák s irigyelték 
is eleget Vizyné méltóságától, aki meg 
olyan boldog, de olyan boldog volt, 
hogy végre-valahára ilyen jó cselédje 
akadt: se nem lop, se nem pákosztos, 
se nem lusta, se nem jár hozzá senki : 
mintacseléd ez igazán. Nagyon óvato-
san, vigyázva is bánt vele a méltó-
sága ; gondja volt rá, hogy el ne 
kapassa, el ne rontsa. Mert a legjobb 
is hamar elromlik, ha nagyon szabad 
pórázra engedik. 

Egyszer aztán, egy téli éjtszaka ez 
a kis cselédlány, ez a kis mintacseléd 
vadállati kegyetlenséggel legyilkolta a 
gazdáit, előbb az asszonyt, azután az 
urat. Belopódzott hozzájuk a háló-
szobába s egy nagy konyhakést meg-
forgatott a méltóságáék szívében. 
Dolgavégeztével lefeküdt a díványra 
s mély álomba merült. Másnap reggel, 
mikor elfogták, nem is védekezett; 
mikor a törvényszéken vallatóra fog-
ták, mindent bevallott, de mentségére 
nem tudott felhozni semmit. — Bán-
tottak? — kérdi tőle a bíró. — Nem. — 
Rosszul bántak veled? — Nem. — 
Hát akkor miért tetted? — Nem tu-
dom. — Szóval elítélik tizenötévi fegy-
házra s el is viszik Mária-Nosztrára. 

Eddig tart a mese. 
Mese? — Kosztolányi Dezső egy fő-

városi napilap karácsonyi számában 
egy irodalmi körkérdés kapcsán nyilat-
kozott, hogy Édes Anna nem költött 
személy, cselédkönyve most is ott van 
az íróasztal fiókjában ; nagyon derék, 
jóravaló kislány volt és — mégis gyil-
kolt, a gyilkosság majdnem azon mó-
don esett meg, mint ahogy azt ő leírta. 

Tehát nem mese ; ú. n. igaz törté-
net. Azok közül a szörnyű és érthetet-

len esetek közül való, aminőket csak 
az élet, ez a rossz művész, produkál. 
Dehát, ugyebár, az élet és az irodalom 
között mégis csak van különbség s egy 
jó regényben nincsenek olyan meg-
lepetések szenzációk, melyek bűnügyi 
rejtélyek vagy abszurdumok marad-
hatnak. A végén minden kiderül ; azért 
van ott az író, hogy a maga bűvös 
lámpásával bevilágítson oda is, ahova 
a mi szemünk nem lát. 

Kosztolányinak mindenesetre valami 
szándéka volt vele, hogy a gyilkoló 
cselédlány regényét megírta. Keressük 
meg : mi volt ez a szándék s vizsgál-
juk meg : hogy tudta megvalósítani. 

Az első feltolakvó kérdés: vajjon 
nem irányregény ez a regény? Az író 
talán a cselédkérdésben a polgári tár-
sadalom lelkiismeretére akar hatni? 
Talán azt akarja mondani : embersé-
gesebben kell bánni a cselédekkel, mert 
a sok ridegség annyi keserűséget hal-
moz föl e primitív lelkekben, hogy 
végül is kitör belőlük az eredendő állati 
vadság? — Nem hiszem, hogy Koszto-
lányinak ilyen szociálpedagógiai szán-
dékai lettek volna ; ehhez ő sokkal 
inkább művész. Meg aztán, ha ezt 
akarta volna, jobban kiélezte volna a 
tendenciát. Ha talán nem is annyira, 
mint Beecher Stowe a maga híres irány-
regényében, melyet a rabszolgák fel-
szabadítása érdekében írt, de mégis 
legalább annyira, hogy szándékait ne 
kellessen utólag találgatni. 

Tehát nem irányregény. Mi hát? Egy 
részletekbemenő lélekanalizis talán, 
mely a lélek, az idegek és az életviszo-
nyok egymásrahatásának titokzatos 
szövevényében megmutatja a kivezető 
utat? A gyilkosságnak egy olyan be-
ható lelki oknyomozása, melynek isme-
rete megérteti velünk a borzalmas tet-
tet, amely megmagyarázza: miként 
lehet egy szolid kis cselédleányból 
gyilkos? — Nem, minderről szó sincs. 
A gyilkosság teljesen készületlenül ér 
bennünket. A kislány jelleme úgy van 
rajzolva, a cselekvény úgy van bonyo-
lítva, hogy mindent várhatunk, csak 
ezt a fejleményt nem. Bár az író a 
leányt meglehetős szenzitívnek raj-
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zolja, azok a kisebb-nagyobb kedély-
inzultusok, melyek a regény során 
érik, sokkal mindennapiabbak, sem-
hogy egy kis parasztleányt ilyen tettre 
bírhatnának. — Tartom olyan író-
művésznek Kosztolányi Dezsőt, hogy 
föltegyem róla : jobban, sokkal-sokkal 
jobban meg tudta volna indokolni a 
gyilkosságot, előkészíteni a lélekrajzzal 
és a cselekvénnyel, ha ez lett volna 
írói szándéka. Nem, minden jel arra 
mutat: ő ép ellenkezőleg, a diszkrét 
jellemrajzzal, lanyha cselekvénnyel arra 
törekedett, hogy a regény vége kínos 
meglepetés, zavaró szenzáció legyen ; 
hogy az olvasó arcán ott üljön a kér-
dés : Miért? 

Dehát ha így van, akkor . . . mit 
akart mindezzel az író? Csak egy föl-
tevéssel tudunk erre felelni. Egy föl-
tevéssel, mely mindent megmagyaráz 
s mely legalább is az ügyetlenség, az 
elnagyoltság vádja alól fölmenti az 
írót. — Szerintem Kosztolányi Dezső 
a lélek tudatalatti életének rejtélyes 
világát akarta érzékeltetni, azt akarta 
bemutatni : miként lázad föl a tudat-
alatti én s miként kerül a tudatos én 
fölé. Szóval azt hiszem : e regény a 
kísérleti regény egy új fajtája, mely-
nek megírására az írót az újabb lélek-
tani kutatások, azok a divatos elmé-
letek csábították, melyek pszicho-
analízis meg freudizmus gyüjtőnevek 
alatt a nagyközönség előtt is többé-
kevésbbé ismeretesek. 

Nincs itt helye annak, hogy e for-
rongó, új lélektani elméletekkel foglal-
kozzunk, de annyit mégis jeleznünk 
kell, hogy ezek szerint a lélek tudatos 
felén kívül van a léleknek egy másik 
fele is, melyről nem tudunk. Az el-
nyomott ösztönök, indulatok, érzetek 
és képzetek egy külön világa ez, mely-
nek épúgy megvan a maga karaktere, 
mint tudatos énünknek, csak — és ez 
a legfontosabb ! — ellentétes karak-
terű tudatos énünkkel, jellemünkkel. 
A pszichoanalízis mintha csak tudo-
mányosan akarná igazolni azt a régi 
szólást: mindnyájunkban, még a leg-
jobb emberben is lakik egy ördög. 
Normális, éplelkű, épidegzetű egyén-
ben a léleknek ezt a tudatalatti felét 
a lélek fegyelmező erői féken tartják, 
nem engedik érvényesülni, ellenben az 
idegbajok legkülönbözőbb eseteiben, 
mikor az öntudat gátjai meglazulnak, 
a tudatalatti én föltámadhat s az 
egyént egész jellemével, normális visel-
kedésével ellenkező, meglepő magatar-
tásra, cselekvésekre bírhatja. 

Az irodalom, különösen a minden-
áron újságra, eredetiségre törekvő mo-
dernség mindig hajlott arra, hogy nyo-
mon kövesse a tudományt az élet 
rejtélyeit kutató tapogatódzásaiban. 
Igy, mikor az átöröklés tana jóformán 
még csirájában volt, Zola már sietett 
rá regényciklust építeni. Később ugyan-
így volt a szociológia divatos, nap alatt 
lévő tantételeivel. — Ismétlem, úgy-
látszik, jelenleg is egy ilyen kísérleti 
regénnyel állunk szemben. Kosztolányi 
a francia szűrrealista költők példájára 
megkísérli a lélek ú. n. tudatalatti 
felét, a leláncolt ördögöt regényében 
szerephez juttatni. — Édes Anna öl, 
gyilkol, mert — amint mondani szok-
ták : pillanatnyi elmezavarában föl-
szabadul benne kenyéradó gazdái ellen 
lázadozó tudatalatti énje. A véres tet-
tet azért érezzük meglepőnek, indoko-
latlannak, mert az író — egész logiku-
san — nem is próbálja meg azt elő-
készíteni, nem is igyekszik a leány lel-
kébe ennyire bevilágítani, mert — az 
úgyis hiábavaló, az úgyis lehetetlen 
próbálkozás volna. Az öntudatlant, a 
tudatalattit nem lehet tudatosítani. 

A regényben tehát nincs ú. n. pszi-
chológiai indokolás, motiváció. Ami 
annak látszik, sem az. Ez még nem 
lenne baj, ha volna benne elhihető 
művészet, szuggesztió. Ha az író képes 
volna elhitetni s valahogyan megértetni 
velünk, hogy a leány szükségképen, 
természetesen cselekedett, amikor gyil-
kolt. De ez csak egy esetben lett volna 
talán-talán lehetséges, ha az író elme-
orvosi vagy pszichoanalitikai fejtege-
tésbe bocsátkozhatnék s tudományo-
san (?) próbálná előttünk megmagya-
rázni e lélektani rejtélyt. Minthogy 
azonban Kosztolányi ezt nem teszi s 
nem is teheti, mert ha megtenné, nem 
volna íróművész, ennélfogva kénytelen 
az olvasót tájékozatlanul, kielégítetle-
nül hagyni, mert a dolog természeténél 
fogva nem állanak rendelkezésére olyan 
eszközök, melyek tisztán művésziek 
ugyan, de a rejtélyt, az abszurdumot 
mégis megoldják, a miért-re megadják 
a feleletet. 

Ime tehát a kísérleti regény ezúttal 
is, mint már annyiszor, csődöt mon-
dott. De sohasem mondott nagyobb 
csődöt, mint most. Csak sajnálni tud-
juk Kosztolányit, hogy művészi ener-
giáját ilyen háládatlan, lehetetlen fel-
adatra pocsékolta. 

A regénynek ez alkati hibájáért na-
gyon kevéssé kárpótol a sok elevenség 
és közvetlenség az alakok és helyzetek 
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rajzában, a keresetlen előadásmód és 
a tárgyias alakításnak az a művészete, 
mely sohsem sikerült talán annyira 
Kosztolányinak, mint épen most. 
Mintha egészen megszállotta volna 
nagy ideáljainak: Flaubertnek és a 
Goncourtoknak szelleme. Csakhogy 
ezek, ha még oly szívesen rajzolgatták 
is az abnormis jellemeket, sohse vállal-
koztak művészileg lehetetlen feladatra, 
mint most Kosztolányi Dezső. 

Dóczy Jenő. 

Eger multjából. A vidéki irodalmi 
társaságok egyik szép feladata a nem-
zeti művelődés helyi vonatkozásainak 
ápolása. Hogy ez, ha tervszerűen tör-
ténik, távolabbi viszonylatban is figye-
lemreméltó eredménnyel járhat, mu-
tatja az egri Gárdonyi-Társaság pél-
dája. E nemrég alakult társulás, a címé-
ben szereplő jeles író kultuszán kívül, 
más irányban is dicséretes tevékeny-
séget fejt ki. 

Legújabb kiadványa, Breznay Imre 
Eger multjából című műve, elsősorban 
bizonyára az egykori híres végvár 
lakóinak érdeklődésére számít, de hihe-
tőleg szélesebb körben is sok szíves 
olvasóra fog találni. A munka első 
kötete, melyhez Szmrecsányi Miklós 
írt előszót s az egri érseknek van 
ajánlva, az anyagi és szellemi tekin-
tetben egyre emelkedő város kifejlő-
désének X V I I I — X I X . századi előz-
ményeit ismerteti. A szerző hiteles 
adatokra támaszkodó, vonzó előadásá-
ban szemléletesen újulnak föl Eger 
multjának vidám és bús napjai, vonat-
kozással a politikai, társadalmi s gazda-
sági élet különböző mozzanataira s 
nem egyszer okulására az erre hajla-
mos jelennek. Jellemző s a polgárság 
szívós akaratára vall, hogy a víz és tűz 
pusztításából származó gyakori elemi 
csapások dacára mily szépen gyarapo-
dik idők folyamán e város. A szorosan 
vett helyi jellegű közlések sorából igen 
érdekes egy, a polgári öntudat ébren-
tartását célozó intézményről, a máig 
fennálló «fertálymesterség»-ről szóló 
részletes ismertetés. A színészet régebbi 
állapotára utaló fejezet rövidsége elle-
nére is elég jó képet nyujt az első kísér-
letekről. Remélhető, hogy a mű tervbe-
vett második kötete még fokozza majd 
e történelmi emlékekben oly gazdag 
város iránt a köztudat eddigi rokon-
szenvét. A. B. 

Szalezianus pedagógia. A. Anffrak 
«Une méthode d'éducation» cím alatt 

(Párizs, 1924) a X I X . század egyik 
legnagyobb nevelőjének, Don Bosco-
nak (1815—1888) pedagógiai elveit 
ismerteti meg a nagyközönséggel. Ak-
tuálissá teszi reánk nézve ez okos kis 
könyvet, hogy Don Bosco alapítása : 
a szalezianus-rend hazánkban is immár 
annyira megerősödött, hogy külön pro-
vinciává alakult. Az egyszerű, de hősi 
lelkű olasz pap azon célból alapította 
rendjét, hogy elhagyott és árva fiúkat 
megmentsen az elzülléstől s igaz emberi 
életre nevelje őket. Azt a széles nép-
réteget iparkodott ezzel felemelni, mely 
mint a külvárosok gyári munkássága 
az osztályharc elvadító uszításának van 
kitéve. Ennyiben Don Bosco páratla-
nul önfeláldozó koldusszegény fiai a 
minden kultúrát elnyeléssel fenyegető 
társadalmi katasztrófa elhárításán dol-
goznak — újabb bizonyságául annak, 
hogy az Egyház minden időben meg-
találta a legfájóbb sebek gyógyírját, 
mely mindig új, de mindig a régi: 
Jézushoz visszavezetni az elesetteket s 
a szenvedőket. 

E szociális szemponton kívül azon-
ban merőben pedagógiailag is rendkívül 
érdekes Don Bosco nevelési programmja. 
Szabadság és vidámság — ez a két szó 
jellemzi azt a módot, amint kis növen-
dékeinek lelkét mint magasabb régiókba 
akarja emelni. Nem alkalmaz kény-
szert : gyónásra és áldozásra például nem 
parancsszóval, de merőben példaadás-
sal bírja a gyermeket; oly áhitatos 
légkört teremt intézetében, hogy az 
alapjában jó és ártatlan if jú lélekben 
természetes vágyódás ébred fel e szent-
ségek vétele iránt. Nevelésében a meg-
előzés gondolata uralkodik : folytonos, 
de baráti jellegű felügyelet által lehe-
tetlenné akarja tenni, hogy a gyermek 
vétkezzék s így szokássá tévén a jó 
magaviseletet, azt egyúttal a jövőre 
nézve is biztosítja. Nem a szigor, de a 
szeretet, nem a tilalom, de az önkén-
telenül magával ragadó példa az, ami-
nek mindennél erősebb hatalmában 
hisz Don Bosco, midőn csodával hatá-
ros nevelési eredményeit éri el. 

Akik szeretik a gondolatok történeti . 
fejlődését vizsgálni, e nevelési pro-
grammról könnyen megállapíthatják, 
hogy Rousseau s a nyomában járó 
«philanthorpismus» egynémely tanítá-
sára emlékeztet. E hasonlóság azon-
ban csak a külsőségekre illik : valójá-
ban e kétféle nevelési irány szöges 
ellentétben áll egymással. Rousseau és 
hívei a pedagógiai naturalismus, Don 
Bosco a neveléstani supranatnralismus 
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