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Mérték és arány
a századforduló művészetében

Mint általában a legtöbbtudományos fogalomnak, úgy a mértéknekés az aránynakis több
értelmű a jelentése, minden tudomány saját szempontjai alapján értelmezi e fogalmakat.
Amérték a fizikában elsődlegesen mérőeszköz,mértékegység, azaz az a fizikai mennyisé
gek egységéül választott mennyiség; a matematikában a hosszúság, terület, térfogát sth.
fogalmainak közös általánosa. Sajátos ajelentése a halmazelméletben és az integrálszá
mítással, a funkcióanalízissel, a valóságszámítással és a geometriávalszoros kapcsolatban
álló mértékelméletben. Azarány matematikai értelemben két egyneműmennyiség ÖBZ
szehasonIítására szolgáló dimenzió nélküli viszonyszám, a két mennyiség hányadosa. Lé
nyegében kötődik a mérték fogalmához is, azaz valaminek valamihez viszonyított nagysá
ga, mértéke. Ugyanakkor mindkét fogalomnak van értékítéletet is tartalmazó, sőt etikai
értelműjelentése is, így a mérték lehet eszmei, erkölcsi megítélés alapja, miután e tekin
tetben szinonimája a ,józanság", a "szerénység' vagy az "ízlésbeli határ" fogalmaknak. Az
arány jelentésköre is magábafoglalhat értékelő szempontokat,jelentheti a két vagy több
dologközötti ~egfelelő", tehát arányosnak vélt, szabályozottmértékbeli vagy mennyiségi
viszonyt, így például a részek harmonikus, méretbeli kapcsolatát.

Ez utóbbi átvezet benniinket a művészet területére, miután itt e két fogalom jelen
tése sok vonatkozásban rokon a fizikai és matematikai értelmezéssel, ugyanakkor sok
vonatkozásban el is tér azokétól. Minden kor szembekerül ugyanis azzal a dilemmával,
hogy jóllehet a mérték és az arány kritériumai természettudományos szempontból nu
merikusan meghatározhatók, azaz fizikai és matematikai valóságok, ugyanakkor a tár
sadalomtudományok aspektusából viszonylagos tényezők, kötődnek tehát a "szubjektíve
általános" relativizmusához. Ennek ellenére a mérték és az arány fogalma úgyszólván
minden kor művészetében a legfőbb kategóriák közé tartozik - az építészetet például
úgy is meg lehet határozni, mint a mérték, az arány és a Mptik par excellence müvé
szete, és a festészetben vagy a szobrászatban oly nagy szerepet játszó kompozíció köve-o
telménye is összefonódik a kategóriákkal.

Az európai kultúrában mindez a klasszikus művészetben megfogalmazott elvekhez
kötődött, megfelelt tehát a numerikus, mérhetőnormáknak. Nem minden kor fogadta el
azonban e normákat, voltak olyan "átmeneti" korok, amelyek épp e normák megkérdő

jelezésére vállalkoztak, mint példázza a normatív szemléletü reneszánszt túIhaladni
akaró manierizmus. Ugyanakkor - a példánál maradva - a manierizmus is elfogadott
valamiféle, a saját normáinak megfelelőmérték- és arányrendszert, tehát nem önmagá
ban a norma, hanem egy meghatározott norma ellen lázadt. Mindebböl a müvészet-tör
ténettudomány azt a következtetést vonta le, ha egy kor megszabja saját mérték- és
arányrendjét, az ugyanúgy a közmegegyezés fiiggvénye, mint például az, hogy mit fogad
el "közérthetőnek" vagy "valósághű"-nek. Az egységes, központi elvból szerveződő kultú
rákat kialakító korokban a társadalmat szabályozó értékrend meghatározza a "helyes"
mérték és arány kritériumait, amelyek az esetek többségében valamiként kötődnek a
klasszikus normákhoz. Eszerint a "helyes" arány aszimmetria, a részek közötti harmo
nikus viszony pedig az aranymetszés elveit követi, tehát tagadja a diszharm6niát, mint
ahogy a normatív, klasszikus korokra jellemző "konszonancia" követelmény is kizáIja a
"kakofóniát".
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Mindez ugyancsak bonyolultnak jelentkezett a századforduló korában - egyszerre
megfigyelhető a századokon át érvényes értékek devalvációja és az 1ij értékek megte
remtésenek - és ezzel az 1ij mirték- és arányértelmezés kidolgozásának - kísérlete.
Ahogy azonban egy korszakot nem lehet csupán önmagában megérteni, mert vállalva
vagy tagadva, de magában hordia az őt létrehozó előzményeket, úgy a 19--20. század
fordulójának problémakörét is csupán a történeti, társadalmi előzmények, a fejlődés

tendenciáinak vizsgálata alapján közelítheljük meg. E kor ugyanis az európai kultúra
nagy válságperiódusa, ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy megroppant a görög-római-medi
terrán és a zsidó-keresztény alapokon nyugvó európai kultúra, lezárult tehát egy több
évszázadoa fejlődési folyamat és valami meröben 1ijbontakozik. Mindez magától értető

dően s~átos aspektusba helyezte a mérték és az arány követelményét, mindjobban elő

térbe került ugyanis e fogalmak értelmezésének etikai aspektusa.
A modem kor szigoní kultúrkritikusai közé tartozó kiváló múvészettörténész, Hans

Sedlmayr a válság legfObbokának épp a mirtékelvesztését minősítette,mégpedig nem
pusztán müvészi, hanem általában az emberi mérték elvesztését. Ez utóbbi zálogát
ugyanis az isteni és az emberi szféra közötti "Középpontot" megtestesítő Jézus-alakban
vélte megtalálni. A racionalizmust istenítő európai gondolkodás azonban elveszítette e
középpontot, a felvilágosodás kora megteremtette ugyanis az "autonóm ember" illúzió
ját, azaz az önerejét mindenhatónak vélő emberi ráció le akarta taszítani Istent trönu
sáróI, és a megüresedett trónra az emberi rációt akarta helyezni - mégpedig ezzel
szükségképp tagadta a transzcendentális és az evilági szféra között transzmiszi6s szere
petjátszó "Közép" érték és ezzel mirtékszabó szerepét. Sedlmayr a modem kor vizsgála
ta során több olyan tünetet fedezett fel, amelyek bizonyílják az új korrajellemző mértéh.
és arányvesztést és okoz6i a korunkra jellemzőetikai és művészi labilitásnak. Sommáz
va ezek a következők: a kultúra szféráinak "tisztaságára" azaz autonómilljára való tö
rekvés (purizmus, izoláció); az ellentétek merev szétválasztása (polarizáció); az anorga
nikus világ felé való fordulás; a földtől való elszakadás igénye, a labilitás; az alantas
szférába merülés; az Ember lebecsülése, az emberi lefokozása; a "Felső" és az "Alsó"
szféra közötti különbség feloldása.

E folyamat legnagyobb horderejü következménye az "isteni"-vel együtt az "emberi"
nek elvesztése - márpedig ennek perdöntő hatása volt a modem müvészet alakulásá
ra Mindezt felismerték a századforduló müvészei - vagy belenyugodtak vagy lázadtak
ellene. Ezért a századvég és a századelő múvészete egyszerre kifejezője a krízisnek, a
régi értékrend tagadásának és az 1ij értékrend keresésének. Számos példa van arra,
hogy néhányan ismét jogaiba akarták helyezni a klasszikus müvészetekre jellemzőmér
ték és arány koncepciót - így például az "aranymetszés" törvényét, mint a klasszikus
harmónia biztosítékát - példázza ezt Seurat és a divizionisták törekvése. A Mallarmé
féle "matematikai" költészet csakúgy a szigorű törvények keresésének bizonyítéka, mint
ahogy a vizuális és plasztikai müvészetek grammatikáját összefoglalni akaró festők és
szobrászok próbálkozása, vagy pedig a geometrikus meghatározóban az építészetalakf
tás alaptörvényét architektonikus formarendben kifejezni akaró építészet, azaz a racio
nalista, konstruktivista építészet előfutárai. Ugyanakkor számos példa van, amely
mindezt tagadva a fantázia, az egyéni átélés, az álom "logikáját" helyezte előtérbe és ta
gadott mindenfajta normatív mértéket és arányt. Az egyéniség szuverenitása követelmé
nyének megerősödésepedig szükségképp segítette azoknak az egyéni müvészi világot
teremtő, gyakran a mítoszteremtést célzó müvészeknek próbálkozását, amelyek maguk
vállalkoztak saját művésziviláguk belülről meghatározott, öntörvenyűmérték és arány
rencljének megteremtésére - bármennyire opponált is ez a konvencionált szabályokkal.
A magyar kultúrából elég csupán Ady Endre vagy Csontvary müvészetére utalni. Ám a
századforduló müvészi vállalkozásának talán legnagyobb hordereje mégis az volt, hogy
előtérbe került a mérték. és arány követelményének etikai aspektusa.
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