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Mitrovics Gyula: A műalkotás szemlélete. Budapest, 1940. Rózsavölgyi, 
4-r. 334 L-j-43 1. melléklet. 

A magyar esztétikai irodalom újabban kezd ismét erőre kapni, 8 örven
detes, hogy nemcsak a szakkörök érdeklődése támadt fel a sokáig méltatlanul 
elhanyagolt tudomány iránt, hanem a nagyközönségé is. Természetesen az 
utóbbinak ébrentartásához s az esztétikára való neveléshez a töményített 
tudomány és a színvonal nagyobbfokú csökkentése között a józan, mérték
tartó középutat kell megtalálnia s ugyanakkor a szakkörök szamára is újat, 
értékeset kell mondania annak, aki e célt maga elé tűzte. Ki vállalkozhatnék 
erre a nevelő munkára több joggal, mint esztétikusaink nesztora, Mitrovics 
Gyula? Ö maga korán felismerte hivatását; äz első nagyobbszabású, széles 
távlatot mutató munkájának, Az esztétika alapvető fogalmainak megjelenése 
óta eltelt negyedszázadot a szép tudományának népszerűsítésére fordította. 
Az esztétikával kötött frigyének ezüstlakodalmára szebb ajándékkal nem is 
örvendeztethette meg jobban a tudományos világot és a magyar közönséget, 
mint új, pompás kiállítású rendszerezésével. 

A műalkotás szemlétete szervesen illeszkedik bele abba a fejlődési 
sorba, amelynek egyes állomásait Volkelt és Lipps munkássága jelöli. Leg
közelebb mégsem ehhez a két tudóshoz, hanem, — amint erre az előszóban 
a szerző maga is utal, — Crocéhoz áll. Tőle tanulja azt, hogy a művészetet 
ne önmagáért, hanem mint az emberi szellem legjellemzőbb kifejezését szem
lélje. Az olasz esztétikustól csak a lélektani módszernek túlságos csínján 
való alkalmazásában tér el. 

A munka első része nagyszabású bölcseleti alapvetés. Ebben a fejezet
ben Mitrovics a művészet lényegét, a szép fogalmát világítja meg s bele
ágyazza a szépet a, jó és az igaz értékrendszerébe. Nem marad adós a művészetek 
felosztásával sem: ebben a problémakörben egy önálló magyar esztétikai rendr 
szerezés csábító körvonalait csillogtatja meg előttünk. Felosztásában többféle 
szempont szerint taglalja a művészeteket; az esztétikai megismerés szempont
jából megkülönbözteti az érzékletes és a képzeleti művészetet, vagyis a költé
szetet. A szemlélésformák alapján különbséget tesz tér- és időbeli művészetek 
között. Elválasztja a művészeteket az élményjelleg szempontjából is a szerint, 
amint az illető művészet szemléleténél az érzelmi, vagy az értelmi jelleg 
domborodik ki. Megkülönbözteti a művészeteket tartalmuk szerint is, s beszél 
alanyi, vagy belvilági, s tárgyi, vagy külvilági művészetekről. Végül a kifejezés
formák szerint különbséget lát élő és holt művészetek között. Ö maga 
könyvében, mint a legáttekinthetöbbel, a szemlélésformák szerint való fel
osztással él. 

A második rész az esztétikai megismerés útjával foglalkozik. Szinte 
az orvosi könyv lelkiismeretes pontosságával elemzi Mitrovics a megismerés 
fizikai, pszichofizikai, majd pszichikai feltételeit. Bonctani mű aprólékossá-
gával vázolja az esztétikai észrevétel útját és részletes, megbízható magya
rázatot ad a külső ingert felvevő érzékszervekről. . 

De nem elég a műalkotást észre, vagy inkább tudomásul vennünk, hanem 
arra kell törekednünk, hogy az alkotóművész gondolatát, szándékát meg is 
értsük. A tudós szerző bangja, amely idáig frissen, üdén szárnyalt, most 
mintha veszítene lendületéből. Felvonultatja előttünk a «nagy müvészetek»-et. 
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az építészetet, szobrászatot, festészetet, zenét, — ez utóbbi fejezetet Schroeder 
Attila báró írta, — végül az irodalmi müveket, s bemutatja rajtuk az esz
tétikai megértés sajátos vonásait: az érzékletességét, a rögtönösséget, a tudat
talanságot, alakszerűséget és az egyéniességet. Itt kiütközik belőle az irodalom
esztétikus : érezhető lelkesedéssel veszi sorra előbb a belvilági, — a szónoklás 
és a líra, — majd a külvilági költészet — az epika és a dráma — sajátos 
műfajait s mindig történeti távlatok szem előtt tartásával mutatja be rajtuk 
az esztétikai élvezés feltételeit. Bár legtöbbször kitaposott Ösvényeken jár, 
mégis — különösen a drámáról olvasva — néhány olyan meglátásra bukka
nunk, amely az első pillanatban meglep bennünket. Már maga az az állítása 
is, hogy a dráma külvilági költészet, újságként hat. De hamar halljuk Mitrovics 
meggyőző fejtegetéseit: az osztályozást a költő szempontjából teszi, s a drá
mánál a költő személyei útján közvetlenül a közönségéhez szól. Nem osztozunk 
a tudós szerzőnek abban a kategorikus kijelentésében, hogy a drámai müvet — 
akár színpadra készült dráma, akár olvasásra szánt drámái költemény, vagy 
könyvdráma — a költő céljától függetlenül, mindig a színpad szemszögéből 
hell vizsgálni. Óvatosabb lett volna csak azt állítania, hogy minden drámai 
munka alkalmazható a színpadra, s így vizsgálható a színpadi előadás szem
pontjából is. Eredeti az a fejtegetése, hogy a drámai költészet valamennyi 
művészet egyesítése. Az esztétikai megértésre vonatkozó fejtegetéseket élet
szerűvé teszi, hogy a napjainkban oly kedvelt mozgóképnek is kijelöli helyét 
a művészetek között. Bölcs érzékkel mutat rá, hogy a film hivatást téveszt, 
amikor a színpaddal akar versenyre kelni, elvonja a színpad nevelhető, de 
még kellőleg meg nem nevelt közönségét, ugyanakkor azonban maga tisztán 
gépies ügyességgé fajul. A jövő fejlődési iránya csak egy lehet: a képsze-
rüség elmélyítése s a szövegnek mint képmagyarázatnak alkalmazása. Végül 
a táncról, mint az alaki szép művészetéről szól Mitrovics. 

Az esztétikai érzelmek kapcsán kimerítő beszámolót kapunk a külön 
bözö elméletekről, majd az alanyi, tárgyi és közösségi érzések szempontjából 
fejtegeti a tudós szerző a szép érzelmek alapelemeit. A nagyszabású rend
szerezés kihangzásául az esztétikai tetszés összefoglalását olvassuk: 
«A szép élménynek a tárgya olyan jelenség, mely lehetőleg érzéki behatások 
alapján, látási és hallási érzetek vezetése mellett magasabbrendü-, képzet- és 
érzelemtársulásokat tudattalanul képes felidézni és lebonyolítani; a szemlé
lőre mindig a kifejezés erejével, egyéni jellegével és egyénien hat s mindig 
valami egész benyomását teszi.» 

Ezt az elméleti részt Mitrovics gazdag képanyaggal egészíti ki. A képző
művészet külföldi és hazai jeles alkotásainak bemutatásával sokoldalú 
szemléleti anyagot tár elénk. Kár, hogy néhány kisebb alaki hiba némileg 
befolyásolja élvezetünket.1 

Mitrovics nagy apparátust mozgatott meg rendszerezésében. Sokszor 
az az érzésünk, hogy forrásai felhasználásában túlzottan lelkiismeretes s 
kézzelfogható tények igazolására feleslegesen alkalmaz tekintélyi érveket. 
A mű eredetibb lett volna, ha szerzője széleskörű bizonyító anyag helyett 

1 Pl. Baransky Emilnek a Halászbástyát ábrázoló metszetét (20. mel
léklet) Baránszky-Jób Lászlónak tulajdonítja. 
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nagyobb súlyt vet a maga felfogásának népszerűsítésére. Mivel könyvét 
a müveit magyar nagyközönségnek is szánta, nem tartjuk célravezetőnek 
azt sem, hogy érveit legnagyobbrészt a régebbi külföldi forrásokból meríti;1-
s jobbára mellőzi a korábbi, de főleg az új magyar esztétikus nemzedéknek 
nem egy értékes müvét. Mivel azonban a mü nemcsak a szép tudományának 
népszerűsítését tűzte ki céljául, hanem a szaktudósoknak is rendszeres és 
korszerű magyar esztétikát akart a kezükbe adni, kifejezőbb lett volna, 
ha a könyv címe A műalkotás szemlélete helyett Esztétika volna. Előadása 
néhol akaratlanul is elvontabb, mint amennyit avatatlanok megbírnak-
A kötet — az előszó szerint — első része egy készülő tudományos trilógiá
nak, de egymagában is beesés hajtása a ténybeli adatokra támaszkodó 
debrecen-sárospataki iskolának s jelentős gyarapodása esztétika-tudomá
nyunknak. BERCZIK ÁRPÁD. 

Kassai Vidor emlékezései. A művész születésének századik évforduló
jára sajtó alá rendezte Kozocsa Sándpr. (1940.) Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 
8-r. 399. lap. — Szacsvay Imre: Eletem és emlékeim. Sajtó alá rendezte 
és a bevezető életrajzot írta Balassa Imre. (1940.) U. o. 8-r. 272 lap. 

Egyidejűleg két kiváló magyar színésznek jelent meg egy-egy emlék-
iratszerü, hátrahagyott munkája. Az ilyen írásmüvek elsősorban nem a mi 
tudományunkat érdeklik ugyan, de nem közömbösek az irodalomtörténeti 
szempontú vizsgálódás számára sem. A feldolgozásmód maga is irodalmi 
igényű lehet, tartalmilag pedig szinte elkerülhetetlen az irodalom síkjával 
való érintkezés, hiszen a színpadon a drámai műfaj termékei válnak cselek
véssé, eleven életté. Ha talán nem így volna, ha az irodalmi szempont hát
térbe szorul a színpad vagy a színész életében, ez a körülmény maga is 
megkívánná, hogy szóvátegyük. 

Fentnevezett két színészünk egyénisége érdekes ellentéte és így ki
egészítője egymásnak. Kassai Vidor a komikaí, Szacsvay Imre a tragikai 
szerepkör mestere, s ez a különbözőség jellemükből ered és sorsukban is 
érvényesül. Kassainak bővebben kijutott az élet viszontagságaiból, mert 
nehezebben ismerte fel igazi hivatását, de könnyebben el is tudta viselni a 
csalódásokat; Szacsvay mint 17 éves ifjú ment életében először színházba, 
s ez az egy este a végzet erejével szabta meg további életének irányát. 
Kassai a közönség széles rétegeinek kedvence volt, s jóleső érzéssel gyűjtö
gette a hírlapok rávonatkozó színi kritikait; csak egy örök seb sajgott a 
szívén: nem tudott bejutni a fővárosi Nemzeti Színház tagjai közé; viszont 
Szacsvay már 30 éves korában elnyerte ezt a kitüntetést (sőt már 21 éves 
korában elnyerhette volna), később az örökös tagság díszét is, de széleskörű 
népszerűségre sohasem emelkedett (vagy süllyedt), játékmódjától a divatos 
korízlés egyre jobban eltávolodott, a kritikusok ítélete is sok keserűséget 
okozott neki, csak a legfejlettebb ízlésű műértők voltak tisztában kiválóságá
val. Kassai is tudta, mi a különbség az olcsó tömegsiker és a magasrendű 

1 Sajnálattal nélkülözzük a modern francia freudista esztétikusok, pl. 
Baudoin véleményét. 


