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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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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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