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Horváth Gyöngyvér

Kettős centenárium
Kettős centenáriumra emlékezik 
idén a művészettörténész-szakma: 
száz éve hunyt el Franz Wickhoff 
(1853–1909), száz éve született  
Sir Ernst H. Gombrich (1909–2001)

• Két osztrák művészettörténész, mindketten a Bécsi iskolához kapcsolód-
tak. Wickhoffnak a szellemi áramlat formálódásánál, az indulásnál volt sze-
repe: Moriz Thausing tanítványaként és Morelli csodálójaként munkássága 
fontos láncszem a művészettörténet mint önálló diszciplína intézményesülé-
sének, a történettudományoktól való leválásának folyamatában. Wickhoffot 
általában egykönyves szerzőként ismeri a szakma: az 1895-ben megjelent Die 
Wiener Genesis a stílusváltozás okait kutatta, legfontosabb érdemének mégis 
a hegeliánus művészetfejlődési modell újragondolásával az akkoriban kevéssé 
értékelt korszakok, mint a késő római vagy a korai keresztény művészet revi-
deálásához való hozzájárulását tartják. Ilyen minőségében szokás párhuzamba 
állítani kollégája, a vele egy tanszéken oktató Alois Riegl Későrómai iparművé-
szet (1901, magyar fordítás 1989) című könyvével. Wickhoff művében számos 
olyan előremutató eszme és megközelítésmód is megjelenik, mint például az 
önálló művészettörténeti elemző módszerek iránti igény, a történettudomány 
módszereitől való függetlenedéssel párhuzamosan fellépő dekontextualizálás, 
a deskriptív megközelítésmódból kiinduló összehasonlító-interpretatív elem-
zés, a folyamatszerűséget a vizuális észlelés és befogadás alapvető jelenségé-
nek tekintő elképzelés, amelyek majd a wölfflini festői (Malerisch) fogalmában 
köszönnek vissza és teljesednek ki.1 A Die Wiener Genesis jelentősége azonban 
nemcsak a stílusok alakulásának kérdésében, a római portrészobrászat vagy 
a korai keresztény miniatúrafestészet tanulmányozásában mutatkozik meg, 
hanem a képi elbeszéléskutatás területén is — és ez éppen Gombrich viszonyla-
tában lesz érdekes. 

Gombrich a Bécsi iskola történetének végén van jelen. Hans Tietze és Julius 
von Schlosser tanítványa, akit a történelem alakulása és egyéni érdeklő-
dése messzire vitt. Egyike azon emigráns művészettörténészeknek, akik a 
náci megszállás elöl nyugatra menekültek: Nicolaus Pevsnerhez hasonlóan 
Gombrich is Angliában maradt, míg sokan mások, köztük Panofsky, tovább-
mentek, és volt, aki — mint Lányi Jenő —, továbbindult, de soha nem érke-
zett meg. 
Gombrich munkássága szerteágazó: sokkal inkább egy interdiszciplináris kuta-
tói szemléletmód köthető hozzá, mint egy kutatási terület. Barátjához, Karl 
Popperhez hasonlóan ő is a pszichológia eredményeit ötvözte saját szakterü-
letének módszereivel. Érvelése megerősített alapokon nyugszik: a művészetre 
alkalmazott gestalt és percepciós elméletek alapos történeti kutatással egé-
szültek ki. A klasszikus művészettörténeti témákat tanulmányozva előbb-
utóbb szembetaláljuk magunkat egy-egy megkerülhetetlen Gombrich-írással: 
kutatásait a látott, a vizuálisan megtapasztalt világ műalkotásokra történő 
leképeződésének megértése motiválta. A Művészet és illúzióban Gombrich ezt 
írja: „[a] görögök azt mondották, hogy a csodálkozás a tudás kezdete, és ha 
már nem csodálkozunk, akkor az a veszély fenyeget bennünket, hogy nem is 
fogunk tudni. Fő célomul tűztem ki ezekben a fejezetekben, hogy visszahelyez-
zem jogaiba a csodálkozást, amiért az ember képes fölidézni formákkal, vona-

1 Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak. Corvina, Budapest, 1969. Vö. Adler, 
Daniel: Painterly Politics: Wölfflin, Formalism, and German Academic Culture, 1885-1915. Art 
History, Vol 27, No 3, June 2004, 431-456.

lakkal, árnyékokkal és színekkel a látható világ bámulatos fantomjait, ame-
lyeket „képeknek” nevezünk.”2 Mindezek mellett a fiataloknak szánt, népsze-
rűsítő irodalomként íródott, de sokkal szélesebb közönséget elért A művészet 
története (1950, magyar fordításban 1974) okán Gombrich az a művészettör-
ténész, aki a szakmán kívüliek számára — ha nem is az egyetlen —, de minden 
bizonnyal az első név, aki szerzőként ismertté vált. Talán ennek is köszönhető, 
hogy míg — tudtommal — Wickhoff életműve a kerek évforduló ellenére is mél-
tatás nélkül maradt, addig a Gombrich-centenárium kapcsán számos megem-
lékezés, szimpózium és konferencia szerveződött. 

Gombrich 1936-ban érkezett Londonba. Ernst Kris ajánlásával, némileg vélet-
lenszerűen került az akkor Fritz Saxl vezetése alatt álló Warburg Intézetbe. 
A háború alatt a BBC-nek dolgozott, és csak 1946-ban tért vissza; 1959-ben 
vette át az Intézet vezetését. Egykori igazgatója emlékére a Warburg Inté-
zet a Brit Tudományos Akadémia támogatásával kétnapos konferenciát rende-
zett idén júniusban.3 A megemlékezés jól példázza, hogy az egykori emigráns 
művészettörténészek a befogadó országok szemléletmódjára és kutatásaira 
milyen befolyással bírtak, de képet ad az angolszász Gombrich-recepció aktuá-
lis kérdéseiről is. Az elhangzott előadások javarészt három főbb témakört jár-
tak körül. 
Az első témakör Gombrich intellektuális kalandozásaira reflektált az adott 
területek felöl nézve. Paul Taylor (Warburg Intézet), a konferencia szervező-
jének előadása Gombrich és a primitív művészetek viszonyát vizsgálta. Az elő-
adó Emanuel Löwy Gombrich által is osztott nézetéből indult ki, miszerint a 
primitív művészetek képi ábrázolásmódja az ábrázolt tárgyakat, dolgokat, élő-
lényeket azok legjellemzőbb nézőpontjából mutatja be. Taylor állítása értelmé-
ben Gombrich nem értette meg a primitív művészet változatosságát, és szá-
mos példával igazolta a fenti, Löwynek tulajdonított elv tarthatatlanságát. 
Az általános nézet szerint Gombrich középkorral kapcsolatos kutatásai legin-
kább azok hiányában érhetők tetten. Paul Crossley (Courtauld Intézet) ezt 
cáfolva Gombrich első publikációjának tükrében — mely egy karoling miniatúra 
eredetiségvizsgálatával foglalkozott — elemezte Gombrich középkori művésze-
tekkel kapcsolatos megjegyzéseit, azt állítva, hogy a The Sense of Order (1979) 
és a posztumusz megjelent The Preference for the Primitive (2002) is Gombrich 
ilyen irányú érdeklődéséből nőtt ki. 
Robert Bagley (Princeton) egyiptológus hosszas bevezetőben ecsetelte az 
egyiptomi művészet szó-kép viszonyait és ezek speciális olvasatot igénylő 
technikáit, majd, ismét csak korrekciós szándékkal, vizsgálta Gombrich életmű-
vében az egyiptomi művészetre vonatkozó reflexiókat. 
Patrick Cavanagh (Harvard) Gombrich és az idegtudományok kapcsolatá-
ról beszélt egyetlen tanulmány, a The Heritage of Apelles (1964, ill. 1976) alap-
ján, jelezve, hogy az idősebb Plinius leírásából ismert Apellész és Protogenész 
közötti festői rivalizálásra Gombrich által adott magyarázat nemcsak a mes-
terségbeli tudás és a festői problémakezelés, hanem a vizuális észlelés kapcso-
latára is rávilágított. 

A konferenciaelőadások második tematikus csoportja Gombrich fogalmainak 
és módszereinek kritikai elemzésével, felülvizsgálatával és utóéletével foglal-
kozott. Jeroen Stumpel (Utrechti Egyetem) a Művészet és illúzióban (1960, 
magyar fordítás 1972) használt séma fogalmát vizsgálta, pontosabban azt, 
hogy miképpen öröklődnek tovább a sémák és mi okozza a festészeti megoldá-
sokban létrejövő ugrásszerű változásokat. Példának a Genti oltár középképén 
látható kútba hulló vízcsepp megoldását hozta elő, amely a festészetben min-
den előzmény nélkül jeleníti meg a csepp okozta felületi hullámokat. Ez a rész-
let az előadó szerint cáfolja a Vasari-féle fokozatosság elvét, melynek értelmé-
ben a festészetet a séma és a séma korrekciójának dialektikus viszonya jelle-
mezné. 
Robert Casati (Centre National de la Recherche Scientifique) előadásának 
kiindulópontja Gombrich a vetett árnyékot mint illúziókeltő eszközt vizsgáló 
dolgozata, a Shadows: The Depiction of Cast Shadows in Western Art (1995) 
volt. Az előadó a téma elméleti továbbgondolását tűzte ki céljául, arra a hipo-
tézisre építve, miszerint a képek értelmezéséhez nem áll rendelkezésünkre 
egységes kognitív stratégia. Ennélfogva kénytelenek vagyunk minden ese-
tet (illetve esettípust) külön kezelni, de ezekből az egyedi esetekből és a rájuk 
alkalmazott stratégiákból összeáll egyfajta készlet, amely vagy gyors és auto-
matikus módon, vagy lassú és reflexív módon segít hozzá a képek megértésé-
hez. Gombrich, Arnheim és Panofsky kutatásai úgy kapcsolódnak egymáshoz, 
hogy mindhárman egyfajta ideális stratégiára mutattak példát: Arnheim tette 

2 Ernst H. Gombrich: A pszichológia és a stílus rejtélye. In. uő: Művészet és illúzió. A képi 
ábrázolás pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1972, 19. (kiemelés az eredeti szövegben)
3 http://warburg.sas.ac.uk/colloquia/ehg.html
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mindezt a képek szerkezetének elemzésével, Panofsky pedig a festői tér és  
a perspektíva segítségével. 
Jan Koenderink (Utrechti egyetem) és John Kulvicki (Dartmouth College) 
egyaránt a képnézéskor az értelmezésben szerepet játszó befogadói aktivitás 
vagy befogadói szerep, a „beholder’s share” gombrichi fogalmáról tartott elő-
adást, más-más oldalról közelítve meg a kérdést. Koenderink abból indult ki, 
hogy a vizuális észlelés prekognitív jelenség, amely úgy történik meg velünk, 
mint egy tüsszentés; majd ezen álláspont tükrében vizsgálta a képen ábrázolt 
mozgások észlelését. Kulvicki előadásának célja Gombrich és Goodman eszmé-
inek összevetése volt, egyik konklúziója pedig az, hogy a befogadói-nézői atti-
tűdöt két tényező, a felismerés és az elvárás együttesen alakítja. 

A konferencia további, csoportba illeszthető előadásai a hagyomány, az intel-
lektuális iránykeresés és a módszer kérdéseit járták körül Gombrich életművé-
ben. Harry Mount (Oxford Brookes Egyetem) szembeállította a Bécsi iskola 
szellemiségét (mely esetében inkább az elméleti megfontolások játszottak 
nagyobb szerepet) a brit szakmai közeggel, ahol viszont éppen a gyakorlat bírt 
nagyobb fontossággal. Ezt követően két kérdés felvetésével igyekezett meg-
határozni Gombrich szakmai jelentőségét. Egyrészt, hogy vajon Gombrich szer-
teágazó munkássága válaszként értelmezhető-e arra a naiv kérdésre, misze-
rint létezik-e elmélet nélküli művészettörténészi gyakorlat, másrészt, hogy 
Gombrich módszernélkülisége vagy módszerellenessége vajon melyik fentebb 
említett két tradíció gyakorlatába illik jobban bele. 
Elizabeth McGrath (Warburg Intézet) Gombrich, az ikonográfus címmel 
adott elő. Felvázolta a fogalom történetét, beszélt Aby Warburg és Gombrich 
eltérő értelmezéséről, valamint Gombrich azon, még az Intézetbe kerülésé-
nek idején fontolgatott tervéről, hogy Otto Kurz közreműködésével ikonográ-
fia-tankönyvet írjon hallgatói számára. Gombrich ikonográfia-kurzusát azóta 
McGrath és az intézet igazgatója, Charles Hope vette át, és a kurzust furcsa 
módon mindmáig változatlanul, Gombrich eredeti jegyzeteiből oktatják. Vero-
nika Kopeczky (Warburg Intézet) bemutatta az Intézet által őrzött Gombrich-
hagyaték legérdekesebb fényképeit és feljegyzéseit, majd beszélt Gombrich 
kézirataiból és jegyzeteiből kirajzolódó munkamódszeréről. 
A konferencia záróelőadását Martin Kemp tartotta. Ha Kemp neve felme-
rül, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy a téma Leonardo művészeté-
hez fog kapcsolódni. Most sem történt ez másként. Gombrich Leonardóról val-
lott nézetei kerültek elemzésre, mégpedig egy 1966-os nem publikált írás Leo-
nardo víz-rajzairól, valamint a Művészet és illúzió ide vonatkozó passzusai. 
Kemp asszociációi szárnyaltak: szóba került Leonardo és a séma alkalmazása, 
a művészet és tudomány viszonyának gombrichi értelmezése, a neoplatoniz-
mus és a náci ideológia, a brit köz- és magángyűjteményekben őrzött számos 
Leonardo-mű nyomán Leonardo „angolsága”, valamint a brit tájképfestészetre 
tett hatása. Kemp nemcsak a témát kezelte szabadon, de egyfajta egyensúly 
megteremtésére is vállalkozott. Minthogy a konferencia meghívásos alapon 

szerveződött, a meghívottak névsora legalább annyira érdekes, mint a meg 
nem hívott előadóké. Kemp megemlítette a Gombrich recepciótörténetében 
fontos, de itt kimaradt neveket, enyhíteni próbálta a Gombrich írásait ért kri-
tikákat, és kimondta a konferencia egyik legfontosabb meglátását: Gombrich 
életművét nem feltétlen a kutatás mai állása szerinti igaz-hamis mondatok 
tükrében kell szemlélnünk; például az a gyakorlat, hogy egy művészettörténeti 
tanulmányban bármilyen két kép (lett légyen az kortárs vagy régmúlt korok, 
magas vagy populáris kultúra terméke) egymás mellé helyezhető, az Gombrich 
vitathatatlan érdemeinek egyike. 
A konferencia látogatója némiképp ambivalens érzésekkel távozott: a kétna-
pos megemlékezés korrekciókat hozott, de nagy szellemi áttörést nem; lénye-
gében választ adott arra, milyen területekkel és hogyan foglalkozott Gombrich, 
arra azonban nem, hogy ma miben látjuk Gombrich kutatásainak jelentősé-
gét, mennyiben van létjogosultsága a gombrichi szemléletmódnak, hová veze-
tett az általa alkalmazott módszer, kutatásai milyen új utakat, területeket nyi-
tottak a művészettörténeten belül, vagy azon kívül. A Warburg Intézet konfe-
renciája retrospektív visszaemlékezés volt, jellegében mégis inkább retrográd 
eseményként jellemezhető, amelyen az Intézet meghatározó figurái nem, vagy 
csupán mellékszerepben, például szekcióvezetőként voltak jelen. 

A Gombrich-évforduló kapcsán Caspar David Friedrich szülővárosa, Greifswald 
is helyet adott egy megemlékezésnek. Az Alfried Krupp Wissenschaftskolleg 
konferenciája címéből (Gombrich és a 21. század képtudománya) és program-
jából ítélve nagyobb hangsúlyt fektetett a Gombrich által elindított folyama-
tok utóéletére.4 Emellett áprilisban a Brno-i Moravska Galéria is szervezett egy 
centenáriumi konferenciát.5 További tájékozódásra kitűnő terep a 2008 január-
jától online elérhető Gombrich Archívum, amelyet Richard Woodfield hozott 
létre és gyarapít azóta is.6 A weboldal, noha nem teljes, de terjedelmes bibliog-
ráfiát, számos interjút és tanulmányt (köztük elsőként egy magyar nyelvűt a 
Magyar Művészet 1935-ös évfolyamából), megemlékezéseket, könyvismertető-
ket tesz elérhetővé, továbbá a Gombrich-Gibson vita teljes anyagát. 
Angliában érezhetően nő az érdeklődés a korai német nyelvű művészettörté-
net-írás, és ezen belül is a Bécsi iskola szellemisége, módszere és hatása iránt. 
Ezt abból a már-már konferencia-dömpingnek nevezhető eseménysorozatból 
is érzékelhetjük, amelyre az elkövetkező pár hónapban kerül sor. Az egyetemi 
idény indulására, szeptember elejére időzítette a Brit Tudományos Akadémia 
a Művészettörténet Közép-Európában: a Bécsi iskola öröksége című konferen-
ciát, amelyen a környező országok művészettörténészei (a hazaiakat kivéve) 
rendre képviseltetik magukat.7 A témák között megtaláljuk az egyes országok 

4  http://www.wiko-greifswald.de/events/cal/article/6/gombrich
5  http://www.moravska-galerie.cz/cs/kulturni-akce/ernst-h-gombrich/
6  http://www.gombrich.co.uk/
7  http://www.tees.ac.uk/sections/research/events_details.cfm?event_id=2551

E H Gombrich Münchenben, 1988; © fotó: Gabor Ferencz; 
http://eastkingsley.com/wp-content/uploads/2009/09/

ehgombrich.jpg 
http://kunstgeschichte.univie.ac.at/institut/profil-

geschichte-des-instituts/
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Szabó-Székely Ármin

A pestis 
megállíthatósága
Bertol Brecht: Arturo Ui 
feltartóztatható felemelkedése

� Örkény István Színház, Budapest
� Bemutató: 2009. október 3.

• „Művészetem e korban sorvadoz / Mert aljasság és ínség undorít. / De 
mocskos világotok mocskaihoz / Helyeslésem is hozzátartozik”,1 írja Brecht, 
és írják az Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése műsorfüzetében. Brecht 
saját korának és környezetének problémáira reflektált — hitt az átláthatóság-
ból következő megoldhatóságban és az „új” ember eljövetelében. „Brecht szín-
háza abból az emberből indul ki, aki a fennálló polgári viszonyok között él, és a 
világ megváltoztatására szólítja fel a nézőt. Vagyis olyan dialektikus folyama-
tokat kell megvalósítania, amelyek közvetítenek a valóság és a színpadi folya-
matok, illetve a színpadi folyamatok és a valóság között. Tehát létre kell hoz-
nia azokat a társadalmi feltételeket, amelyek mellett nem törvényszerű, hogy 
az ember embernek farkasa, és lehetségesek a humánus és autentikus kapcso-
latok — vagyis meg kell teremtenie az új ember születésének feltételeit.”2 A cél 
érdekében Brecht újraírja Hitler felemelkedését — nehogy az „új” ember elfe-
ledkezzen erről a történetről — a zöldségkereskedőket sakkban tartó gengsz-
tervezér, Ui képében. Továbbá egyenes megfeleltetéssel Németországot Chi-
cago, Ausztriát Cicero, Hindenburgot3 Dogsborough, a Reichstagot egy zöld-
ségraktár, Röhmöt4 Roma, Dollfusst5 Dullfeet szerepében mutatja fel. A félre-
értések elkerülése végett a jeleneteket frappáns feliratokkal zárja, amelyek a 
náci berendezkedés stációit elevenítik fel. Például miután a kilencedik jelenet-
ben (a raktártűz-per tárgyalása) a gyógyszerekkel elkábított Fishre fogja a 
megfélemlített és korrumpált bíróság a gyújtogatást, a következőket olvas-
hatjuk: „A Lipcsei Törvényszék egy nagy perben — a Reichstag felgyújtása után 
indult büntetőperben — halálra ítélt egy elkábított munkanélkülit. A gyújtoga-
tókat büntetlenül futni hagyták.”6 Brecht tehát ezen drámája esetében (való-
színűleg a témaválasztásból kifolyólag) nem tartja elegendőnek a színházi pél-
dázat felmutató erejét, didaktikus felkiáltójelet állít minden jelenet, illetve az 
egész darab végére, az epilógus formájában. („Lásson, ne csak nézzen a sze-
metek, / Győzzön a tett a meddő szó fölött. / Ez itt majdnem a földnek ura 
lett! / De a nép legyűrte, s ő a sírba dőlt. / Ám túl korai, hogy örüljetek — / Még 
termékeny az öl, honnan kijött.” 7) Ez a didaktikus jelleg 1941-ben elkerülhetet-
len társadalmi és kulturális szükségszerűség volt, Hitlerre nem lehetett és a 
hatásmechanizmus szempontjából nem is lett volna érdemes áttételesen ref-
lektálni.
2009-ben Zsótér Sándor jelenetzáró feliratok és epilógus nélkül játszatja a 
darabot. A Hitlerrel való párhuzam történeti és műelemzési adalék lesz, nem 
pedig az előadásban direkt módon megjelenő legitimáló tényező. Ez egyrészt 
eufemizálja a radikális történelmi olvasatot (és befogadhatóvá teszi az oly-
kor mesejátékba hajló formát), másrészt nagyon élesen világít rá arra, hogy a 
dráma második világháborús mankója nélkül is megállja a helyét. A kétszintű 
(vagy kétszínű) politikai beszéd, a félelemkeltés, a korrupció, a gazdasági vál-

1 Bertolt Brecht: Ballada a világ helyességéről (ford.: Eörsi István)
2 Fischer-Lichte Erika: A dráma története; Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001; 649. o.
3 Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg (1847-1934), német 
tábornok és nemzeti hős, a Weimari Köztársaság birodalmi elnöke. Polgárháborútól 
tartva 1933. január 30-án kinevezte Adolf Hitlert kancellárrá.
4 Ernst Röhm (1887–1934) sokáig Hitler bizalmas barátai közé tartozott, de „a hosszú 
kések éjszakáján”(1934. jún. 30.) több SA-vezetővel együtt őt is meggyilkoltatta. 
5 Engelbert Dollfuss (1892–1934) osztrák kancellár, az Anschluss előzményeként Hitler 
meggyilkoltatta.
6 Bertolt Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit! (ford.: Hajnal Gábor)
7 Uo.

intézménytörténetéről szóló beszámolókat, a Bécsi iskola a nemzeti művé-
szettörténet-írásra tett hatásairól szóló előadásokat, a nemzeti művészetek 
fogalmának recepciótörténetét, és Paul Stirton jóvoltából lesz egy magyar 
vonatkozású előadás is (A Bécsi iskola Budapesten: Antal, Wilde és Fülep). A 
fentebb már említett Richard Woodfield szervezésében nemrégiben létrejött 
egy nyitott nemzetközi kutatócsoport, amely szintén a Bécsi iskolával foglal-
kozó kutatók számára nyújt fórumot: ez a Viennese Art Historiography projekt. 
Ennek első eredménye egy idén októbertől induló, kutatástörténettel foglal-
kozó konferencia-sorozat, melynek a Glasgow-i Egyetem Művészettörténeti 
Intézete ad helyet,8 de a közeli tervek között szerepel egy művészettörténé-
szek életművét bemutató monográfia-sorozat, valamint egy szabad elérésű 
online folyóirat indítása is, Journal of Art Historiography címmel. Az angolszász 
területeken a Bécsi iskola recepciójának eddigi favoritja egyértelműen Alois 
Riegl, a kutatás kiterjesztésével minden bizonnyal más életművek is előtérbe 
kerülnek majd. 

A kettős évfordulóhoz visszakanyarodva felmerül a kérdés, létezik-e a Bécsi 
iskola ernyőjénél közelebbi párhuzam Gombrich és Wickhoff életműve, érdek-
lődése között. Valószínűleg több ilyen kapcsolódási pont is található, én itt egy 
kevésbé ismert, de mindkettejük által kutatott témára, a képi elbeszélés prob-
lematikájára szeretnék kitérni. 
Wickhoff a Wiener Genesisben három fő (és egy kiegészítő) elbeszéléstípust 
ír le, amelyek közül egy, a folyamatos vagy kontinuus narratíva elve válik fon-
tossá a könyv érvelésében. Wickhoff gondolatmenetének lényege, hogy a 
késő római és a kora keresztény művészet közötti átmenetben a folytonossá-
got éppen ennek az elbeszélésmódnak a használata biztosítja, amely képalko-
tási mód Wickhoff szerint, valószínűleg az érvelés legitimálása okán, a római 
művészet saját invenciója, és a római boltozástechnika jelentőségével vetek-
szik. E narrációtípusnak tehát Wickhoffnál aktív, művészetformáló, sőt elsőd-
legesen stílusalakító szerep jut. Ennek akkor érezzük igazán a súlyát, ha fel-
idézzük, hogy a stílus fogalmának nemcsak a Bécsi iskola metodikájában van 
hangsúlyos szerepe, de a stíluskritikai módszer révén a művészettörténet 
egyik saját képelemző módszerének alapja. 
Amikor Wickhoff leírja a kontinuus narratíva elvét, azt a folyamat fogalmának 
segítségével teszi. Ez a fogalom részben a vizuális észlelés, részben az idő-
érzékelés érzetén nyugszik. Gombrich percepciós kérdések iránti elkötelező-
dése köztudott, azonban Gombrich az, aki szintén az időkérdésre hivatkozik a 
Moment and Movement in Art című tanulmánya bevezetőjében, felrója a szak-
mának azt, hogy a festői tér iránti túlburjánzó érdeklődés mellett a festői idő 
problematikája (amely nála is elsődlegesen a képi elbeszélés idejét jelenti) csu-
pán elenyésző figyelmet kap.9

Gombrich és Wickhoff narratívafogalma azonban jelentősen eltér egymás-
tól. Ráadásul e két eltérő értelmezés megfeleltethető a 20. század folya-
mán a képi elbeszéléskutatásban jelen lévő két irányzattal. Wickhoffnál a 
képi narratívatípusok történeti képződmények, eltérő korok eltérő narrációs 
elvekkel bírnak, és a narrációs módszerek változása összecseng a külön-
böző stílusok, történeti korok művészetének változásával. Ezt az irányvona-
lat a bizantológusok, köztük is elsősorban Kurt Weitzmann viszi majd tovább. 
Gombrich narratívafogalma absztrakt: a képi elbeszélés korszakokon átívelő 
jelenség, képnyelvi képződmény, amelynek legalapvetőbb jellemzője, hogy 
minden periódusban a kifejező mozgás, az akció és a gesztusnyelv révén 
teremt kommunikációs szituációt. A mozgásérzékelés pszichológiai vonatko-
zásainak vizsgálata okán kapcsolódik a vizuális narratívák vizsgálatának ezen 
irányzatához Rudolf Arnheim is. 

Gombrich ismert és elismert. Wickhoff arra vár, hogy újra felfedezzük. A képi 
elbeszéléskutatás bő száz éves történetében páratlan az a meggyőzőerő, 
amely Wickhoff érvelésének sajátja, és nem találunk senkit, aki a művészetek 
történetének alakulásában egy elbeszéléstípust ekkora fontossággal ruházott 
volna fel. Egy tudományág formálódásában játszott szerepe mellett ez a láto-
másszerű erő az, ami Wickhoff életművét ma is relevánssá teszi. 

A szerző az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő művészettörténészi- 
műkritikusi ösztöndíjában részesül.

8  Részletek itt találni: http://www.gombrich.co.uk/showcom.php?id=38
9  Gombrich: Moment and Movement. In: Art. Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, Vol. XXVII, 1964, 293-306.


