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ióta a háború tart: egymást 
érik a tudomány vezető 
szellemeinek nyilatkoza-
tai arra nézve, hogy a 
tudományos munka nem-
zetközi szolidaritása fel-
éled-e majd, ha újra reánk 
virrad a béke. Nem egy 
nyilatkozatban t a l á l u n k 

egészen váratlan kijelentéseket. És ami a leg-
meglepőbb : egyik sem veszi észre, hogy a ter-
mészettudományon kívül milyen hiányos volt 
még a legutóbbi években is a tudományos" 
munka szolidaritása. A XIX. század hatalmas 
gazdasági fejlődését nem kis részben a munka-
megosztás és a munkaegyesítés következetes 
keresztülvitelének köszönheti. A munkameg-
osztás tendenciája ád sajátos jelleget a XIX. 
század tudományos tevékenységének ; de ezt 
az irányzatot a humánus tudományokban nem 
egészíti ki kellően a munkaegyesítés követel-
ményének érvényesülése. 

A legfeltűnőbb a szolidaritás hiánya, szer-
vezetlensége a szomszédos tudományágak 
viszonyában, még a természettudományban is 
csak aránylag későn alakultak ki a halár-
tudományok. A fizikális kémia rohamos fejlő-
dése például arra vall, hogy a fizikának a 
kémiára és a kémiának a fizikára kiható ered-
ményeit sokáig használta fel kölcsönösen a 
két tudomány. A humánus tudományok pedig 
ebben a tekintetben még igazán a vaskorszakot 
élik. A művészettörténettel két tudományos 
diszciplína halad párhuzamosan : az esztétika 
és az általános történelem. És ha keményen 
hangzik is : ki kell mondanunk, hogy mind a 
három tudományág egészen közömbösen ha-
lad el szomszédainak újabb eredményei mel-
lett, pedig ezek nem egyszer nagyon jelentős 
szolgálatukra lehetnének saját feladataik meg-
oldásánál. 

Az esztétika pozitív iránya mindigazzal men-
tegeti eredményeinek részlegességét, fogyaté-
kosságát, hogy az egzakt megfigyelésekkel, 
a kísérletezésekkel nem lépheti át az esztétika 
elemi tüneményeinek körét : tehát azonlúl kö-
vetkeztetésekre szorul, feltevésekkel kénytelen 
beérni. És csakugyan : az egzakt esztétikának 
még legújabb képviselői sem vettek tudomást 
arról az óriási, tudományosan feldolgozott kí-
sérleti anyagról, melyet a művészettörténet 
stíluskritikai, formaelemző iskolája tart készen 
számukra, éppen a legösszetettebb, legmaga-
sabbrendű esztétikai jelenségekre nézve. így 

például Alois Riegl vitathatatlanul megbízható 
komparatív módszerrel kézzelfoghatóan, kon-
krétan megállapította az esztétikai hatáskelíés 
eszközeinek sajátosságát, tehát az esztétikai 
hatástöbblet okait Rembrandt festményein 
szemben az előtte élt nemzedéknek és kor-
társainak képeivel. Épp oly alaposan, ha nem 
is oly aprólékos részletességgel, mint Riegl, 
elvégezte ezt az analízist Lionardonál, Rafael-
nél, Michelangelonál és Dürernél Wölfflin, Gi-
ottonál Rintelen, Velazquezre nézve pedig már 
harminc év előtt Stevenson. Az esztétikának 
csupán generalizálnia kellene ezeket a részlet-
megfigyeléseket és a pszichológia általános 
törvényeire visszavezetnie az így nyert téte-
leket: azonban mostanig még semmit sem 
használt fel a művészeitörténeti stílusanalizis 
és stíluskritika gazdag eredményeiből. Sőt a 
művészeti alkotások komparatív megfigyelését 
az esztétikai jelenségek megvilágítására eddig 
csupán két művész kísérelte meg : Hildebrand, 
a forma problémájáról írott híres könyvében, 
és mélyebbre hatoló, világosabb látással Ma-
rées néhány levelében és főleg tanítványa, 
Pidoll által kiadott beszélgetéseiben. Az esz-
tétikusok pedig még mindig Grimmnek, Fro-
mentinnek vagy éppen Schmarsownak rég 
meghaladott képleírásaira támaszkodnak, me-
lyekkel szemben a deskriptív művészettörté-
netnek mai eredményei olyan haladást jelen-
lenek, amilyenre a teleszkóp és a mikro-
szkóp felfedezése, tökéletesítése vezetett a 
természettudomány egyes területein. (Az esz-
tétikának ezt az elmaradottságát részben meg-
magyarázza az a körülmény, hogy a művészet 
történeti irodalom nagyobbik és népszerűbb 
fele továbbra is a régi utakon halad, mintha 
nem nyíltak volna meg új ösvények előtte.) 

Épp ilyen vétkes indolencia terheli a művé-
szettörténetet a történelem új módszereivel és 
az új történeti felfogásokkal szemben : a tör-
ténelemnek az utolsó évtizedekben bekövet-
kezett átalakulása iránt vakok maradtak a 
művészettörténeti kutatásnak még azok a kép-
viselői is, akik ugyanebben az időben egy 
ugyanilyen nagy átalakuláshoz vezették saját 
tudományukat. Ezáltal lett olyan egyoldalúvá 
a stíluselemző művészettörténet. Wölfflin egye-
nesen deskriptív, leíró tudománynak nevezi 
a művészettörténetet, mely megfigyeli a művé-
szeti formák változásait, a művészi látás és 
a művészi kifejezés fejlődését, de nem kutat-
hatja a változások okait, azt az erőt, mely a 
fejlődést előbbreviszi. 
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Erre az álláspontra is könnyen találunk 
analógiát a természettudományok történeté-
ben. Goethet Darwin előfutárjának szokás te-
kinteni és ez a felfogás nem jogosulatlan, 
de azért egy mély szakadék választja el Dar-
wint Goethetől. Goethenek sikerült az élő lé-
nyek világát, az állatok társadalmát egy fejlő-
dési folyamatnak egyes fokozatai gyanánt 
csoportosítania és már az ő rendszerében is 
természetes betetőzése ennek a folyamatnak 
az ember. A fejlődési folyamat mozgatóerőit 
azonban Goethe még nem ismerte fel ; a fej-
lődés magyarázata nála még tisztán metafizi-
kai, visszatérés Plato idea-tanítására. Goethe 
egyszerűen velükszületelt, természetes hajla-
mot lát az élő lényekben az „idea" fokozatos 
megvalósítására, vagyis a fokozatos tökélete-
sedésre. Szinte ugyanez ma az álláspontja 
a művészet fejlődésére nézve a művészet-
történetnek : ha nem is kimondottan, de hall-
gatólagosan egy ilyen spontán lökéletesedési 
tendenciát feltételez a művészeti formáknál. 

A fajok keletkezésére és fejlődésére nézve 
Goethe metafizikai felfogását Darwinnak sike-
rült egy természettudományi hipotézissel he-
lyettesítenie. A természetes kiválogatódás a 
létért való küzdelem útján még nem teljes és 
végleges válasz erre a nagy kérdésre, de 
mindenesetre elérhetővé tette a tudományos 
kutatás számára a természet életének legérde-
kesebb processzusát. Egy ilyen magyarázatot 
a művészeti stílusfejlődésre nézve természe-
tesen csak a történelemben kereshetünk. 

A művészettörténetnek elfordulása a törté-
nelemtől és az új történeti felfogások értéke-
sítésének elmulasztása nem csupán a tudomá-
nyos munka specializálódásának következmé-
nye, nemcsak onnan ered, hogy az egyes 
tudományágak szomszédaiknak fejlődése mö-
gött rendszerint elmaradnak és azoknak már 
meghaladott álláspontjait, beállításait használ-
ják fel saját feltevéseik kiépítésénél. Ha a 
művészettörténet az utóbbi évtizedekben mind-
inkább „művészettudomány"-nyá kezd átala-
kulni és ma már inkább az esztétikai, mint a 
történeti tudománycsoport egyik ágának lát-
szik : annak oka elsősorban az a zsákutcába-
jutás, amelyből a művészettörténet történeti 
része mindmáig nem tudott kitalálni. Mikor 
a művészettörténet körülnézett a történelemben 
a stílusalakulások és stílusfejlődések okainak 
felderítésére : okok helyett mindig csak pár-
huzamos jelenségeket talált, problémáját csak 
egy probléma-csoportba kapcsolta be, ahelyett 
hogy megoldotta volna. 

A görög művészet levezetését az általános 
történeti előfeltételekből két nagyszabású, erő-
teljes, konstruktív gondolkodó kísérelte meg : 

Winckelmann és Taine. De Winckelmannban 
csak az ékesszólásnak a multat életrekeltő 
plasztikus ereje, Tainenél pedig a görög élet 
jellemző vonásainak dialektikus, célzatos cso-
portosítása téveszti meg az olvasót, különben 
mindjárt észrevenné, hogy egyik is, másik is 
csupán a hátterét festi meg a görög művészet-
nek, környezetükbe állítja a görög művészeti 
alkotásokat, de nem találja meg valódi előfel-
tételeiket, termőtalajukat. Az olimposzi verse-
nyek, az atlétikai mérkőzések épp úgy csak 
tünetei és nem okai a görög testkultusznak, 
mint a görög szobrok. A görög művészet monu-
mentalitásának szembeállítása a görög tragé-
diák nagyvonalúságával megint csak pár-
huzam és nem magyarázat. Vagyis analógiákat 
állít be Winckelmann és Taine okozati kapcso-
latok, kauzalitások gyanánt. (Csak egy ponton 
futnak túl mind a ketten az analógiákon : mi-
kor Görögország klimatikus és gazdaság-föld-
rajzi viszonyaiból vezetik le az állítólagos 
„görög derű"-t. A derűs Görögország Winckel-
mann fényes leírásai következtében szinte egy 
évszázadon át elfogadott történeti felfogás 
maradt. CsakNietzsche ismerte fel intuitív éles-
látással első jelentékeny könyvében, a Tragé-
dia Születésében, hogy a görög élet épp úgy 
teli volt konfliktusokkal, küzdelmekkel, lelki 
harcokkal, mint bármelyik más történeti kor-
szak. Nietzsche nézetét azóta bőven dokumen-
tálta az újabb történetírás : a derűs harmónia 
csak a görög szobrok sajátossága volt, de 
nem a görög lelki világé.) 

Bármelyik művészeti stílus és korszak tör-
téneti beállítását nézzük: ugyanezt a c i r c u l u s 
v i t i o s u s t találjuk. A bizánci művészet meg-
kövesedésének nem magyarázatai Bizánc meg-
kövesedett intézményei : mind a ketten csak 
tünetei, következményei annak, hogy Bizánc-
ban holt vízzé ülepedett az élet eleven hullám-
verése. Ilyenformán érthető, hogy a művészet-
történet közömbössé vált a történelem iránt, 
abban a hitben, hogy a történelem új kutatá-
sainak figyelembevételével amúgy sem mélyít-
heti el, hanem legföljebb csak kiszélesítheti 
történeti beállításait. 

A történetírás szempontjainak és felfogásai-
nak megváltozását az utóbbi évtizedekben 
nehéz, sőt lehetetlen definiálni, jelszavakba 
foglalni vagy egyes nevekkel megjelölni. Egyes 
részletkérdések fokozatos tisztázódása ad las-
sanként új megvilágítást a mult korszakainak, 
és többé nem egy nemzet egész történetének 
eposzát értékelik át az újat hozó történetírók, 
mint annak idején Gibbon. Bajos volna a tör-
ténetírásnak valamilyen új irányáról beszélni, 
melynek alapján általános revizió alá kerül-
hetne a művészettörténet. A haladás inkább 



a részlet-munkában van és így itt csak példákat 
válogathatunk ki a történetírás ilyen speciális 
eredményei közül. 

Erwin Rhode gyönyörű könyvében, a Psy-
chében megírta a görögök honfoglalásának első 
valódi történetét, a görög nemzet nagy kor-
szakainak prológusát, azt a lelki, gazdasági, 
társadalmi és politikai folyamatot, melynek le-
záródásával a természetnek egy ősnépe kultúr-
nemzetként ébred fel. Freud mutatta ki a 
pszichológiában a gyerekkori élmények mély 
bevésődését a lelki éleibe. Rohde egy nemzet 
gyermekkorának élményeit fedi fel a Psyche-
ben : és ezek az élmények csakugyan integráns 
elemei maradnak a görögök világfelfogásának, 
költészetének, művészetének. Ha végiggondol-
juk az örökös guerilla-harcoknak évszázadait, 
melyek alatt egy tökéletesebb fizikumú faj 
hazát szerez magának, új hazát a későbbi 
Görögország testileg fejletlenebb őslakóinak 
meghódításával : egyszerre megértjük a test-
kultusz gyökereit, szerepét a görög életben s 
művészetben. A fermészetvallás lassú leküz-
dése és fokozatos átalakulása antropomorf 
vallássá magyarázza meg az istenszobrok 
mosolyát : és nem a görög ég azúrkék derűje. 

Nem alkalmazhatóak ilyen közveteflenül a 
művészettörténetre, de azért termékenyltően 
felhasználhatóak azok a kutatások, melyeknek 
sikerült megállapítaniuk, konkretizálniuk a 
gazdasági életfeltételek megváltozásának ha-
tásait az angolok sajátos világfelfogásának, 
az angol nemzeti egyéniségnek kialakulására. 
Ezeket az elemzéseket talán Taine milieu-el-
méletének továbbfejlesztéseiként lehet tekin-
teni : de eredményeik mindenesetre szubtilisab-
bak s amellett kézzelfoghatóabbak, mint a 
nemzeti egyéniségek Taine-féle meghatározásai. 

Az új eszmék ébredésének, a világfelfogás 
átalakulásának előzményeiül minden korban és 
minden nemzetnél a gazdasági tagozódásnak, 
a társadalmi rétegeződésnek fokonként bekö-
vetkezett megváltozását tárta fel a történelem. 
Egy gazdasági és társadalmi osztály a törté-
nelemnélküliség félhomályából fellép, vagy 
inkább felszivárog a történelem színpadára ; 
az új emberek hozzák az új korszakot, az új 
lelkiszükségletekből fakad az új világfelfogás 
és az új művészeti stílus egyaránt. A gazdaság-
történet és a társadalomtörténet konkretizálják 
ezeknek az embereknek lelki világát, aminek 
azután szükségszerű következményei vannak 
a művészet stílusfejlődésében. így például gaz-

dasági és társadalmi átalakulások a római 
birodalom felbomlásakor rendkívül frappánsan 
világítják meg az ókori és középkori művészet 
nagy ellentéteinek logikusságát. 

Még bőven szolgálhatnánk példákkal. De 
ennyi is elég tételünk bizonyítására. A művé-
szettörténetnek vissza kell térnie a történeti 
tudományok sorába, mert ma már megtalál-
hatja az okozati kapcsolatokat és löbbé nem 
csupán párhuzamosságokat találna az általá-
nos történeti fejlődés és a művészet evolúciója 
között. 

A XIX. század utolsó és a XX. század első 
évtizedei valóságos felfedezőutakra indultak 
a mullba, a korukban nem méltányolt művé-
szeknek, íróknak, gondolkodóknak egész sorát 
bányászták ki az elfeledettségből, és a feltárt 
sírok előtt épp oly gyakran estek a túlbecsülés 
hibájába, mint kortársaikkal szemben. De azért 
maradtak még nagy halottak begyöpösödött 
sírokban, korhadt sírkeresztek alatt, akik máig 
is hiába várják gondolataiknak, eszméiknek 
visszhangját. 

A művészeitörténetnek is van egy ilyen el-
feledett úttörője. A dán király kamarása volt 
hetven-nyolcvan év előtt Rumohr, és útleírá-
saiban, Italienische Forschungen-jében csak 
az előkelő műkedvelő írói próbálkozásait látták 
annak idején. Máig is csak töredezett karton-
födelű, sárgára fakult eredeti kiadásukban lehet 
könyveihez jutni néhány német könyvtárban. 
Csak a Iondoni Victoria and Albert Museum-
ban került legutóbb a kézikönyvtár polcaira 
Rumohr irodalmi hagyatéka. 

A művészettörténet formaelemző irányának 
sem volna szabad elhaladnia Rumohr mellett. 
Hiszen Rumohr megjegyzései Rafael festői 
stílusáról még Wölfflin analízise mellett is 
érdekesek,sőt nem egyszer kiegészítik Wölfflint. 
Azonfelül Rumohr a gazdasági és társadalmi 
átalakulások vetületeinek látja már a művészet 
stílusváltozásait, pedig még nem támaszkod-
hatott a társadalomtörténet és a gazdaságtör-
ténelem kutatásaira, eredményeire. Winckel-
mann, Schnaase, Taine, Mâle parallelizmusai 
helyett nála kauzális az általános történelem-
ből kiragadott vonásoknak és a művészeti 
irányváltozásoknak viszonya. Amit a művé-
szettörténet új feladatának látnak megjegyzé-
seink, az már ott lebegett Rumohr előtt és néha 
kihüvelyezhető alakot kapott számára. 
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