
E L V E K É S M Ű V E K 

Erdélyről. Asztalos Miklós több érte-
kezése bizonyítja, hogy hivatott isme-
rője az erdélyi kérdésnek. Két újabb, 
terjedelmes tanulmánya : «Wesselényi 
Miklós, az első nemzetiségi politikus» 
(Symposion könyvek, 5. sz.) és «Kossuth 
Lajos kora és az erdélyi kérdés» (A «Híd» 
könyvtára, 1. sz.) címen alapjában véve 
szintén e kérdéssel foglalkozik. Wesse-
lényi, mint a liberális reformerek általá-
ban, azon a hiten volt, hogy a polgári 
egyenjogúsítás önmagában is megoldja 
a nemzetiségi kérdést s hogy a jogok-
ban való egyenlő osztozkodás ellen-
értékeképen meg lehet majd követelni 
az oláhoktól is a magyar állameszmével 
ellenkező nemzetiségi törekvések fel-
adását, a társadalmi életben és a köz-
igazgatás szükséges területein sértetle-
nül hagyván nyelvhasználatukat. Fáj-
dalmas tévedés volt, de talán nem is 
oly nagy mértékben az elvben, mint 
a módszerben. Wesselényinek minden-
esetre nagy érdeme volt az, hogy az 
elsők között hívta fel nyomatékosan a 
figyelmet a kérdés jelentőségére, de 
valószínűleg hasznosabb lett volna, ha 
ezirányú akcióját összeforrasztja Szé-
chenyi működésével, amely egyelőre 
valóban nem gondolt a nemzetiségi kér-
déssel, de tulaj donképen azon dolgozott, 
hogy olyan nemzetté tegyen bennünket, 
amelyhez érdemes ragaszkodni. Nem 
tartjuk helyesnek azt a meghatározást, 
hogy a szociológus Wesselényivel szem-
ben Széchenyi közgazdász volt ; re-
generátort koncepciója magában fog-
lalta a, nemzet egész anyagi és szellemi 
életét. A módszerben volt köztük a kü-
lönbség. Nem hiányoznak a jelek a ro-
mánság köréből sem, amelyek arra mu-
tatnak, hogy bizonyos mértékű intéz-
ményes nemzetiségi szervezet ellenében 
szívesen éltek volna örökké együtt ve-
lünk ; és az anyagilag és szellemileg 
megerősödött magyar nemzet meg is 
engedhette volna idővel magának azt a 
fényűzést, hogy önálló nemzetiségi egy-
ségeket foglaljon össze határai között. 

Áll ez talán kiváltképen Erdélyre, 
amely amúgy is az ország testétől el-
szakított terület volt évszázadokig s 
amelynek belső szervezete, bár a ro-

mánság mellőzésével, már régóta amúgy 
is a nemzetiségi elv figyelembevételével 
alakult ki. Ebből a szempontból igen 
érdekes és aktuális jelentőségű az, amit 
a szerző az Erdéllyel való unió kérdésé-
nek történetéről mond el második érte-
kezésében, részletesen ismertetvén nem 
csupán a nemzetiségek, hanem a Király-
hágón inneni és túli magyarság állás-
pontját is e kérdés fejlődése folyamán. 
Fejtegetéseinek különös élénkséget ad 
az egykorú hírlapirodalomnak alapos 
és ügyes felhasználása. Bár Erdély jogi-
lag és érzésben is mindig hozzánk tarto-
zott, úgy hisszük, a Magyarországhoz 
való visszacsatolás a 48-as forradalmi 
áramlat nélkül nem vált volna tökéletes 
egybeolvadássá, hanem Erdély sajátos 
viszonyaival való számítással, autonó-
miájának bizonyos megtartásával ment 
volna az végbe, még pedig a magyarság 
kívánsága szerint is. S a nemzetiségi 
kérdés idővel talán az anyaországban 
is az erdélyi példa hatása alatt szabá-
lyozódott volna, természetes úton, meg-
rázkódtatások nélkül. 

Kívánatos dolog lenne, hogy Asztalos 
folytassa és még intenzivebbé tegye e 
téren való tanulmányait. Kár elsietni a 
feldolgozást ; mert stílusán látni, hogy 
sietett, holott ezzel bizonyára önmagát 
fosztotta meg sok fáradozása eredmé-
nyeinek teljes learatásától. 

E tanulmányok után különösen érde-
kes olvasmány számunkra dr. Cornea 
Tamás volt prefektusnak «A kisebbségi 
kérdés» című kis munkája (Cluj-Kolozs-
vár. A «Studium» bizománya.) Román 
ember, a román állam volt politikai 
tisztviselője, aki magyar nyelven foglai 
élesen állást a román állam nemzetiségi 
politikája ellen. Munkája inkább gondo-
latok és elvek elég indulatos, elég laza 
összefüggésű és pacifista általánossá-
gokban mozgó hangoztatása, de erélyes 
felszólalás a kisebbségi kérdés alacsony 
szempontok, pártcélok szerintvaló ke-
zelése ellen. Nyiltan ellene szegül a 
beolvasztás minden gondolatának, min-
den hatalmi intézkedésnek, amely a 
nemzetiségek külön nemzeti öntudatát 
akarná megtámadni. Természetesen 
híve Nagyromániának és igazságtalan-
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nak ítéli a mult magyar uralmat. Azt 
hisszük, hogy, ha Asztalos most tár-
gyalt értekezéseit olvasta volna, nem 
szólna e ponton ily határozottsággal. 
A magyar nemzeti politika 1848 előtti 
vezetői egész természetességgel elismer-
ték a nemzetiségek olyan jogait, ame-
lyeket most Cornea a magyar kisebbség 
számára az államhatalom túlzásai ellen 
követel. Pedig akkor az ezeréves törté-
nelmi jog tudata óriási erejű tényező 
volt s a nemzetiségi igények még igen 
új keletűek ; és akkor az államhűség 
feltételezésével valóban gazdag ajándé-
kot, a román jobbágytömegek felszaba-
dítását, hozta a magyar politika a ro-
mánságnak. 

Cornea munkája bizonyítja, hogy az 
erdélyi kérdés kipusztíthatlanságát oda-
át is kénytelenek elismerni, ha egyelőre 
nem is jutottak még el odáig, hogy 
Erdély külön, sajátos és idegen rend-
szerbe nem szorítható belső szerkeze-
tével, népi és kultúrális hagyományai-
val számolni tudnának. Hajnal István. 

Szitnyai Zoltán : Az ég — a tó. — 
Amicus-kiadás. 1929. — Szitnyai Zol-
tánban nem új írót mutatunk be a Nap-
kelet olvasóinak. Egy-két esztendő óta 
mind többször találkozunk a nevével 
folyóiratok, napilapok hasábjain. A Bo-
londok tornya c. novelláskötetével kap-
csolatban annakidején úgy szóltunk 
róla, mint forrongó tehetségről : új 
novelláskönyve már jelentős fejlődést 
mutat, egyik-másik darabjában kész 
művészembert. A régebbi Szitnyai te-
hetsége lírai emlékezések és modern el-
gondolású, romantikus hangulatú rém-
históriák végletei közt hánykolódott. 
Kétarcúnak ismertük, s az egyiket, a 
csöndes vallomások íróját, értékeltük 
is. Szitnyai most is megmaradt halk 
lírikusnak és csapongó fantáziájú mo-
dernnek, azonban minden jel arra vall, 
hogy végletei közt csakhamar sikerül 
teljes harmóniát teremteni. 

Egyszerűbb dolgai sikerültebbek, 
igazabbak a többinél, melyekben új 
novella-stílusért küzködik. Két rajza 
már magában is értékessé teszi kötetét. 
Az egyik hét selmeci bányászról szól, 
akik elégedetlenségükben a királyhoz 
mennek, hogy javítson a helyzetükön. 
De mikor ott állnak a felség előtt, tor-
kukban reked minden kérés, csak hüm-
mögnek, álmélkodnak s a jóindulatú 
vállveregetés után nagyboldogan haza-
mennek. Szitnyai keresetlen humorral 
beszéli el ezt a naiv kirándulást s az 
adomák jóleső ízét hinti el szavai közt. 

Egy másik novellájában megrögzött, 
öreg agglegényt fest, egy fellegvárak-
ban álmodozó, kopottkabátos javít-
hatatlant. Az istenadta valahonnét 
pénzre tett szert, nosza lakomát ad 
egy demoisellenek, akivel, hol, hol nem, 
megismerkedett. Grófnak mondja ma-
gát, másnapi találkozásról beszél, tu-
lajdon palotájában, s pezsgős vacsora 
közben álmokba ringatja a demoisellet 
is. Nem szerelmi találka ez, csupán a 
szegény bohém egy-két óráig tartó dús-
gazdagsága, amint öntudata behúnyt 
szemeivel átszellemülten élvezi a ran-
got és fényt, amit személye a nagy 
borravalók árán maga körül áraszt. 
A demoiselle egy őrizetlen pillanatban 
átlát a meghatóan donkihótei gavallér-
kodáson, s hazamenet, titokban három 
milliót csúsztat az utolsó bankóit do-
báló koldus lovag kabátzsebébe. Lehe-
tetlen éreztetni azt a kedvességet, 
ahogyan Szitnyai ezt a semmiséget 
megfesti. Ebben különben egész írói 
módja benne sugárzik. Nagy szóbőség 
a leírásban, festegetésben, színfolt szín-
folt után kerül a vékony mese szaka-
dékai közé, a történet maga igen kur-
tára van szabva, a mese fonalát a bő-
séges hangulatképek közt mindig vi-
gyázva s meglepetésszerűen fel-fel-
kapja, tovább-tovább fűzi az író 
olyankor is, amikor nem hittük volna, 
hogy egy-egy arcjátékból, mozdulat-
ból épkézláb esemény alakjai elevened-
hetnek még elénk. 

Úgy festenek ezek a rajzocskák, 
mint egy oroszos tónusban vezetett 
regénykolosszus apró epizódjai. Egy-
két pillanatba sűrűsített lelki tragédiák, 
melyek titokzatos multakból, rég le-
folyt életekből fejlenek ki. Szinte kez-
detük sincsen, ahogy Szitnyai hirtelen 
rájuk világít, befejezésük sincs : az író 
sokszor váratlanul vágja el az esemény 
fonalát, ott, ahol legérdekesebb s arra 
kényszerít, hogy mi építsük tovább, 
mi fejezzük be gondolatban, több lehe-
tőség groteszk bizonytalanságában. 
Szitnyai Zoltán az ő egyszerűbb törté-
neteiben is szereti a kísértetiest, a rend-
kívülit, alakjait szívesen választja a 
vívódólelkűek, az öntudatukat vesz-
tett hallucinálok közül s az emberi sor-
sok egy-egy viharos mennydörgését zú-
gatja fülünkbe egymással viaskodó-
évődő, különböző rendű és rangú, de 
egy kicsit mindig az ő bizarr fantáziájá-
tól bódult figuráinak mozdulatain, 
szavajárásán keresztül. Érezzük, hogy 
a mese magva valahol a reális talajból 
nőtt ki, még helyi vonatkozások is ki-
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kiütköznek, de Szitnyai romantikus 
fantáziája kiemeli ezeket az embereket 
a mindennapi életből s egy kis hátbor-
zongatástkeltően valami szimbólum 
ködfátyolképeivé légiesíti őket, a körül-
tük lélekző, viharzó, titkokkal teli és 
sorsukhoz hangolódott természet kere-
tében. Előbb említett novelláiból aztán 
gyorsan emelkedő úton halad mind 
feljebb feljebb a ritkuló légkörbe, tér-
től, időtől elvonatkozottan. Hősei itt 
már teljesen a fantázia káprázatai, a 
testük is csak levegő, egész mivoltuk 
valami bizarr gondolat, mely az írót 
elbájolja s hosszan foglalkoztatja. Szit-
nyai szereti különös helyzetekben meg-
mutatni a királyokat. Rendesen össze-
törnek, póruljárnak, agyrémük, világ-
megváltó csöndes őrületük áldozataivá 
lesznek. Az egyik mindenáron mene-
külni akar az uralkodástól, ember akar 
lenni, szántszándékkal toloncházba vi-
teti magát, de nem menekülhet, érte 
jönnek, s királynak és nem embernek 
kell lennie. A másik (itt megint a mér-
tani raffinériák Szitnyaijának keze 
ügyeskedik) egy forradalmárt ítél ha-
lálra, aki hozzá csalódásig hasonlatos. 
Megkegyelmez neki, csupán példaadásul 
engedi a vesztőhely köré gyűlni a né-
pet, a kegyelmi irat már alá is van 
írva. Különös párbeszéd folyik a két 
egyforma arc között. Aztán a király, 
hirtelen ötlettel, a kegyelmet kapott 
hasonmás hálájában bízva, maga megy 
le a vesztőhelyre, míg a másik, a for-
radalmár, könyörtelenül él a hatalom-
mal, eltépi a kegyelmi aktát, felfedi 
magát a királynénak, akit engedelmes 
asszonyává ijeszt s hidegvérrel végez-
teti ki fantaszta hasonmását. Mi ennek 
a novellának a mondanivalója? A bi-
zarr fordulat, a különös helyzeté a 
lényeg, vagy a belőle ágazó, de előt-
tünk ködbevesző szimbólum? Szitnyai 
még tétova ezen a ponton, még inkább 
fantáziájának szeszélye uralkodik rajta. 
Egy kis valószínűtlenség kandikál ki 
itt-ott a mese szakadékain át, nincs 
meg a döntő, sujtó művészi igazsága, 
nem válik határozott képpé. De Szit-
nyai már a szertelenségeiben is bizto-
sabban rajzol, s bravúrra] bontja fel 
előttünk különös történeteinek selyem-
szövetét. Nem mindennapi hangulatba 
ringat különös nyelvével; az élmény 
melege csap belénk ezekből a suta, 
hideglelős alakokból, amint feltűnnek 
— szinte mértani ábrák szöges, merev 
körvonalaiban — s futó izgalmat keltve, 
a szavak rakétatüzében szappanbubo-
rékok módjára foszlanak széjjel. 

Egyet meg kell hagynunk : Szitnyai 
még gyengébb dolgaiban is érdekes 
olvasmány. Az unalom sehol sem ne-
hezedik ránk, szívesen vagyunk az ő 
különös világában. Érezzük, hogy egy 
rohamosan izmosodó tehetséggel van 
dolgunk, aki hamarosan egyik legjobb 
elbeszélőnkké válhatik még. 

Külön meg kell emlékeznünk a kö-
tet nemesen egyszerű, elegáns kiállí-
tásáról, mely az Amicus-kiadóvállalat 
finom ízlését dícséri. Vajthó László. 

Mitrovics Gyula : A magyar esztétikai 
irodalom története. — Gsáthy F., Deb-
recen—Budapest, 1928. — Jánosi Bélá-
nak utódja van. — Az egyetemes esz-
tétika történetét nehéz volt megírni. 
De mennyivel nehezebb szilárd kap-
csokkal, láthatóvá tett láthatatlan kö-
telékekkel eggyé tenni a magyar esz-
tétikai törekvések széthulló darabjait, 
amelyekre pedig mégis csak építenünk 
kell ! S ezért Mitrovics új könyvében 
legelőször az érdekel bennünket, hogy 
mikép oldotta meg a konstrukció nagy 
problémáját. Hogyan tudta egyenlően 
felhasználni a rendszerek vázait s a 
rendszerek keretébe nem egységesülő, 
elszórt esztétikai gondolatok tégla-
darabjait? 

A hazai esztétikai irodalom rend-
szeres tárgyalását az esztétikai iroda-
lom külső fejlődésének vázlata előzi 
meg. A dolog természeténél fogva jól 
van ez így, mert a magyar esztétika 
sokkal többször kapcsolódott bele a 
különböző külföldi kezdeményezésekbe, 
mint a maga hagyományába. A szerző 
a hazai irodalmat mindig az egyetemes 
irodalom egészébe illeszti be és így 
nemcsak értékes anyagot halmoz föl, 
hanem szerves élettel is át tudja buzog-
tatni. Kanttól kezdve azokat az író-
kat, kiknek a magyar esztétikai törek-
vésekre hatásuk volt, esetenkint és a 
szóbanforgó kapcsolatnak megfelelő 
mértékben ismerteti. Ez máskép nem 
is lett volna lehetséges, mert ezek több-
nyire másod-harmadrangú iskolás írók, 
akiket fölösleges és nehézkes lett volna 
rendszerbe csoportosítani. A nagy euró-
pai rendszeralkotókkal való kapcsolat 
fonalát a szerző azzal kívánja kézben 
tartani, hogy hazai íróinkat csoporto-
sítja a kapcsolat szerint ott, ahol ez 
— mint plédául Kant, Schelling és 
Hegel követőinél — jellegzetes ala-
kot ölt. 

A Bevezetés után, amely nyitány 
szerű összefoglalásban adja a könyv 
témáit, a négy korszakra osztott anyag 
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következik. Az első az úttörők kora 
Kölcsey kritikáiig ; a másodikat, mely 
a szabadságharc bukásáig terjed, a 
romanticizmus korának nevezi szer-
zőnk. A harmadik, a reál-idealizmus 
kora, irodalmunk és közéletünk leg-
fényesebb s egyben legharmonikusabb 
periódusa, a századdal végződik. A ne-
gyedikkel lehetett szerzőnknek leg-
nehezebb dolga, mert a X X . század 
első negyedének esztétikai irodalmán 
alig látszik közös gondolatnak vagy 
éles iránynak uralma és így nem is 
lehet máskép nevezni, mint «az új 
század»-nak. Ennek az utolsó korszak-
nak gondos és a lehetőségig pártatlan 
tárgyalása mégsem volt fölösleges, 
mert a jövő — talán már rendszerig 
eljutó — esztétikusai mégis csak a 
jelenben gyökereznek s elengedhetet-
lenül szükséges, hogy mielőbb, minden 
elkerülhető keresgélés kiküszöbölésé-
vel jussanak az «eddig történtek» vilá-
gos ismeretéhez. 

Pedig bizony nem volt könnyű fel-
adat az egymásról olykor tudomást sem 
vevő s a legkülönbözőbb, sokszor ellen-
tétes hatások alatt dolgozó írókat cso-
portosítani és organikus szempontú osz-
tályozást találni, amit az áttekintés 
lehetősége megkövetelt. Szakadatlan 
fejlődésről lévén szó, a korszakok sok-
szor egymásba nyúlnak ; másfelől egyes 
írók életén belül is korszakalkotó ha-
tárok és fordulók tornyosulnak. Igy 
például Erdélyi az individuális realiz-
mus híve Pesten, hegeliánus Patakon. 
Beöthy tragikai elmélete, mely még 
1885-ben jelent meg, hegeli nyomokon 
indult és az objektív esztétika irányá-
ban keresi eredményeit; ám tanszéke 
utóbb egészen a pszihologizmus szó-
székévé válik. 

Esztétikai kultúránk fejlődésére na-
gyon jellemző, hogy elméletíróink 
száma nagyon kevés és jobbára a kri-
tikai és irodalomelméleti tevékenység-
ben éli ki magát. A második korszak-
ban még ez a kritikai jelleg is csak hal-
ványan érvényesül s csak keveseknél 
oly erővel, mint Bajzánál vagy Erdélyi-
nél. Azért szerzőnk ismertetendő anya-
gát itt még «induktív eredmények» me-
todikai szempontból nagyon jellemző 
címe alatt foglalja együvé — két cikk-
ben. Többek közt Toldy, Bajza, Vörös-
marty és Eötvös is itt kapják meg 
méltó helyüket. A szabadságharc után 
ez a kritikai jelleg élesebben dombo-
rodik ki s oly egyéniségek útján szól 
hozzánk, mint Arany, Gyulai és Ke-
mény vezetése mellett Salamon Ferenc 

és Szász Károly ; — de itt szól Mitro-
vics Lévayról és Madáchról is. 

A szorosabb értelemben vett elmélet 
tisztábban érvényesül az új században, 
mely számos szaktanulmányt termel. 
Egyetértésben a szerzővel, talán a 
pszichologizmust vehetjük uralkodó 
iránynak, mely átcsap a biologizmusba. 
Emellett a különböző műfajok és mű-
vészetek elméletének szentel írónk kü-
lön fejezeteket. De külön szól a rend-
szeres konstrukcióra törekvő elmélet-
írókról is. Ezeknek élére Paulert állítja 
s benne látja eleddig a fejlődés csú-
csát. A csúcsnál véget is ér a nagy-
szabású és élvezetesen fáradságos evo-
lúció. Ezután már csak az esztétika 
«történetének története» következik, s 
itt az utód hódolata elődje, Jánosi 
Béla előtt ; az ő emlékének szól a 
könyv ajánlása is. 

Mivel anyagát egészen 1925-ig ve-
zeti, (a kérdések irodalmát azonban 
egészen napjainkig figyelemmel kíséri!) 
külön fejezetben szól a «dekadensek-
ről» is s az esztétikailag értékesíthető 
részleteket itt is megmenti a kutatás 
számára. 

Minden fejezetet repertórium kísér. 
Nagyszerű «apparátus», amely még a 
folyóiratcikkek terjedelmét is jelzi. Az 
alaposság és a teljesség erényei még 
akkor is nélkülözhetetlenné fogják tenni 
Mitrovics könyvét, amikor egyes rész-
letei — az emberi eredmények általá-
nos sorsát követve — el fogják vesz-
teni mai jelentőségüket. 

De addig még sok időnek kell el-
múlnia. Ma Mitrovics könyvét be kell 
sorozni azok közé a «nagy» könyvek 
közé, amelyek az egész világon 
uralkodó szintézis diadaláról és érté-
kéről számolnak be. A magyar tudo-
mányosság aratás-idejét éljük pár esz-
tendeje és Mitrovics kévéje a leggaz-
dagabbak, a legacélosabb szeműek kö-
zül való. 

Az esztétikai rendszerezés nálunk 
kissé idegen, németes alaposságot kí-
vánó munkája talán mégis közelebb jut 
a magyar tudományos karakterhez. 
Hogy így legyen, ahhoz Mitrovics 
könyve járult hozzá leginkább. A kü-
lönböző egyetemeken felállítandó esz-
tétikai tanszékek s a körülöttük fel-
növekvő fiatal esztétikusok kell, hogy 
elvégezzék a többit. De addig is nagy 
érdeklődéssel és reménykedéssel tekin-
tünk Mitrovics Gyulának már-már el-
készült rendszeres esztétikája elé. 

Hankiss János. 


