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A S tud ium Könyvek sora olyan kötettel 
gyarapodot t , amely egy elhanyagolt terület-
nek, a modern képzőművészet izmusainak 
esztétikailag alig felmért rengetegében ígér 
eligazítást. Mindenképpen helyeselhető a 
kiadó témaválasztása, még akkor is, ha azt 
egy polgári szemléletű t u d ó s munkájának 
közreadásával teszi, hiszen feldolgozásában 
még alig ju to t tunk túl a kérdésfeltevések 
fokán. Az egyes irányzatok alapos részletes-
ségű marxis ta kritikája még épp úgy vá ra t 
magára, min t legnevesebb képviselőinek—pl. 
Ficassónak — akár csak nagy vonalakban 
történő, de legalább a főbb ellentmondásokat 
feloldani tudó értékelése. Ta lán a közvetle-
nebbül ér intő feladatok sokasága részben 
indokolja, hogy jobbára megelégedtünk az 
egésznek globális ítéletével. De míg az iro-
dalom területén az i lyenfa j ta elmaradás 
egyre csökken, és minden fontosabb nyugati 
jelenség megkapja igenlő, vagy tagadó vissz-
hangját , a képzőművészet eredményeit — füg-
getlenül azok progresszív, vagy csődtüneti 
minőségétől — hajlandók vagyunk kifelejteni 
korunk eseménytörténetéből. 

Ez a mulasztás nem maradha to t t észre-
vétlenül. Mikor a Szovjetunióban elmélyült 
viták eredményeképpen olyan elvek győztek, 
amelyekarnyugati építészethez hasonló forma-
képzést és anyagfelhasználást eredményez-
tek, az elfogadásukat kísérő kétségek tükré-
ben k i tűn t , hogy saját művészet i problémá-
inkra is csak elnagyoltan válaszoltunk. Ma 
százezres városok épülnek a Szovjetuniótól 
Brazíliáig azonos szerkezetű és technikai esz-
közökkel, következésképpen sokban hasonló 
külső megjelenésben. A legfontosabb, az 
épület funkciója természetesen más-más ér-
dekeket szolgál, és ez a művészi formálás 
fejlődési lehetőségeit a lapve tő módon be-
folyásolja. De joggal gondolhat juk , hogy a 
már meglévő azonosság csak kezdete annak 
az egységesülési folyamatnak, melynek ered-
ménye az építészet társadalmi rendeltetésé-
nak azonossága lesz az egész világon. A polgári 
képzőművészet többi ágában lényegesen ke-
vesebb biztató jelenséggel találkozunk. 
A szobrászatban és a festészetben, amelyek 
kevésbé vannak alávetve a társadalmi mé-
retű szükséglet józanító ha tásának , az utolsó 
években általános hanyat lás tükröződik. 
Az izmusok anarchiája úgy látszik végleg 
elvesztette dinamikus ere jé t , és a beállt 
vihar u tán i csöndben nyuga ton is vannak, 
akik úgy érzik; egy kétséges eredményekkel 
teli korszak zárult le, és e l jö t t az ideje a 
szétzilált értékvilág ú j rendezésének. Erre 
vállalkozik Sedlmayer műve is, az absztrakt 
művészetet továbbápoló Nyugat-Német-
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országban, és ez a szándék az első, amire fel 
kell figyelnünk. 

A szerző a harmincas években a Riegl, 
Schlosser, és Dvorák neveivel fémjelzett 
bécsi katedra professzora volt, és ezt a tudo-
mányos pozíciót a fasiszta Anschluss után is 
megtar tot ta . A németekkel való kollaboráció 
gyanúja lehetetlenné tette, hogy a független-
ségét visszaszerzett Ausztriában tovább is pro-
fesszor maradhasson, így meg kellet t elégednie 
a müncheni művészet történet i tanszékkel. Ma 
Sedlmayr a nyugat-német kul turál is életben 
jelentős tekinté ly t élvez, a katol ikus körök 
kultúrpolitikai törekvéseinek egyik vezetője. 
Tudományos munkássága főleg az építészet 
történetére i rányul . Fischer von Erlachról 
és a gótikus katedrálisokról írt monográfiáit 
igényességük és a műveket környezetükkel 
együtt vizsgáló modern szemléletük miatt 
azok is kiemelkedő műveknek t a r t j á k , akik 
különben nem értenek egyet Sedlmayr neo-
katolikus filozófiájával. Ez a filozófiai alap 
különösen az 1948-ban megjelent Verlust der 
Mitte (A közép elvesztése) с. művé t jellemzi, 
amelyben az utolsó 200 év művészetének, 
és társadalomtörténetének alakulására keres 
magyarázatot . E mű néhány fejezete bővült 
ki a Die Revolution der modernen Kunst с. 
kötetté, melynek rövidített magyar fordítása 
A modern művészet bálványai címet kapta. 
Seldinayrnak ez utóbbi műve nem ismétli meg 
a Verlust der Mitte igen v i t a tha tó és szélső-
ségesen szellemtörténeti beállí tottságú per-
spektívaadását , hanem a tényanyagon belül 
maradva igyekszik választ kapni a modern 
művészet sa já tos problémáira. 

Igen nagy jelentősége van annak , hogy ez a 
számbavétel nem az egyes i rányzatok belső 
frontjáról, hanem olyan ér téknorma alapján 
történik, amelyet alapvető kri tériumként 
a marxista esztétika is elismer; „Nem művé-
szet, ha valaki nem akar más t alkotni, 
csak művészete t ." Ezzel az igénnyel Sedl-
mayr föléje emelkedik az összes avantgardista 
törekvésnek, melyek sok eltérő vonásuk 
mellett abban mindig megegyeztek, hogy 
tiltakoztak a „művészeten kívüli szempon-
t o k " befolyása ellen. Hogy mi az a más, 
amiből a művészet táplálkozik, arra Sedl-
mayrtől nem kapunk világos választ , véle-
ménye: „A művészet lényegében valami 
teljességszerűség, specializálatlanság és szét-
hasogathatat lanság r e j l i k . . . " elúszik a pol-
gári humanizmus általánosságainak vizein. 
Ám ami ál láspont jában bizonyos, az az 
ember központi helyzetének ú j r a felmerülő 
igénye, és ha ezt nem is szélesíti a társada-
lom és a művészet kapcsolatának vizsgála-
táig, képes olyan távlatot kapni , ahonnan a 



modem művészet sok vonása a marxizmus 
kri t ikájához hasonló megvilágításban muta t -
kozik. 

Maga ez a jelenség is, mint tünet , azt 
bizonyít ja, hogy amíg a kapitalista országok 
hivatalos művészete az elmúlt korok évti-
zedeinek izmusaiba merevül, a kezdeményező 
erő, az „igazi avantgardizmus" már itt is 
tú l ju to t t azon, hogy csupán a válság jeleit 
gyarapítsa. E válság művészeti tüneteinek 
ellene fordulva esetenként képes a mester-
ségesen visszaszorított kételyek hangerősítő-
jévé válni, és ezzel nyí l tan építőerőként 
jelentkezni. Ilyen szándék vezeti Sedlmayrt 
is, amikor az izmusok művészetének miben-
létét és elfogadhatóságát vizsgálja. 

Amennyire örülünk az igény jelentkezésé-
nek, annyira kétséges az a módszer, amellyel 
Sedlmayr feladatának nekilát . 

A modern művészetet (és ezt a kifejezést 
mintegy előlegezett í téletként idézőjelben 
használja) a „szellem t i tkos motívumaiból" 
eredezteti, e motívumok természetét pedig 
úgy véli megismerni, hogy a megfigyelt 
részletjelenségeket közös gyökerükig, az 
„elsődleges jelenségekig" vezeti vissza. így 
írja le primér axiómaként a „t isztaságra" 
való törekvést (amely kiszakít ja a művészeti 
ágakat komplex együttesükből, száműz belő-
lük mindent , ami egy másik művészeti ág 
nyelvén is elmondható lenne, és ezzel sterilen 
szétválasztott preparátumokká teszi őket) 
továbbá a geometriával és technikával való 
azonosulást, ezeknek reakcióját , az esze-
veszett irracionalizmusba való menekülést 
(szürrealizmus) és végül a szándékos ösztönös-
ségnek, az ősi naivitásnak, mint valami vélt 
eredetiségnek kultuszát (expresszionizmus). 
Sedlmayr szerint ezeket „az elsődleges jelen-
ségeket nem lehet tovább bontani, hanem 
csak szemlélni lehet." Közöt tük csak egyet-
len összekötő vonást talál — ami azonban 
nem jelent oksági összefüggést —, hogy mind 
művészeten kívüli, hamis ideálok. A történeti 
feltételeket, melyek között megjelentek, be-
vallottan nem vizsgálja, így nem csoda, 
hogy a tárgyalás folyamán az általa vizsgált 
tendenciák merev kategóriákká válnak, el-
szigetelődnek, —• kicsit valami olyasmi törté-
nik velük, mint a modern művészettel a 
könyv „törekvés a t i sz taságra" című fejezeté-
ben. A tendenciák „ t i sz ta" megismerésének 
jegyében mond le az azokhoz képest konzer-
vatív, vagy kifejezetten ellenirányú áram-
latok vizsgálatáról is. Ez a módszer egyenesen 
kényszeríti a szerzőt arra, hogy a modern 
művészetet csupán irányzatainak legszél-
sőségesebb fázisában, a nyilvánvaló önmeg-
semmisítés fokán ismerje meg (mint pl. 
Malevits fekete négyszöge, vagy Duchamp 
palackszárítója). Sedlmayr ezen a fokon 
általánosít és ítél, tehát elítél, nem véve 
figyelembe azt , hogy egy folyamatra nem az 
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előre és hátrahúzó erők valamelyike a jellem-
ző, hanem a ket tőnek szintézise. E szintézis-
ben, a történelmi helyzet teljességét tükröző 
szakaszban keresendő minden művészeti 
mozgalom legjava, és ha van az izmusok 
művészetének erénye vagy bűne, mely 
jellemezheti őt, i t t keresendő az is. Magával 
az önmegsemmisítéssel is baj van, ha azt 
mint ítéletalkotó érvet használjuk. Hiszen 
minden fejlődési szakasz abszurddá és tovább 
nem folyta thatóvá válik, akár tendenciáinak 
szélsőséges megfogalmazását éri el, aká r ezek 
szintézisében a számára lehetséges teljesség 
megragadásáig ju t el. A kérdés t ehá t nem az, 
hogy az izmusok képesek-e az önmegsemmi-
sítésre, vagy nem, hanem az, hogy okkal 
semmisülnek-e meg, marad-e u tánuk olyan 
érték, amely indokolja létüket és halálukat . 
Sedlmayr csak addig jut el, hogy megállapí t ja , 
hogy az izmusok fő törekvései nem kedveznek 
a „teljességszerű" szintézis kialakulásának. 
Ezért nem ju t el a jelenségek magyarázatáig, 
a tárgyal t művészet mibenlétéről csak annyi t 
tud mondani, hogy az a hamis ideák által 
önmagát megsemmisítő voltában „forrada-
lom" — „amilyen még nem volt soha ." 
így válnak a helyesen megfigyelt művészeti 
jelenségek jobb hij ján történelemalakító 
fetisekké, a szerző nem tud kitörni abszolút tá 
vált létük bűvöletéből. Visszafordíthat juk 
Sedlmayrre sa já t mondását ; nem művészet-
ismerő az, aki nem akar mást ismerni, csak 
művészetet . 

De valóban nem művészetismerő ő ? Idea-
lista ki indulópontjaira, szellemtörténeti mód-
szerére, mint a megoldást lehetetlenné tevő 
körülményre rá kell muta tn i . Nem ér the tünk 
egyet végső konklúziójával; az egész X X . 
századi polgári művészet művészet vol tának 
tagadásával . Mi ezt akkor is művészetnek 
tek in t jük , ha az őt teremtő társadalom 
hanyatlásával párhuzamosan a bomlásnak, 
a művészet lényeges elemeitől való elidege-
nülésnek jeleit tapaszta l juk benne. Fenn ta r t -
juk a lehetőségét annak, hogy e művészet bel-
ső meghasonlása két irányú lehet; lefelé: 
eltávolodás az embertől, és felfelé: ha bár-
mely kerülő úton, ha csak erős korlátok 
között is, a jövő társadalmához közeledik. 
Egyáltalában t agad juk azt, hogy a probléma 
néhány „elsődleges jelenségre"' visszavezet-
hető lenne, hacsak nem egyetlen egyre: a 
társadalomra, amivel egyszerre bonyolul tabb 
és ugyanakkor egyszerűbb is lesz az egész. 
Ez persze nem fog felmenteni minket a rész-
letes és alapos vizsgálatoktól. És ezen a pon-
ton jöhet segítségünkre Sedlmayr könyve , és 
fenntartásokkal elfogadható művészetisme-
rete. 

Gyakori jelenség, hogy az objektív idealiz-
mus olyan részleteredményeket ér el, amelye-
ket csak új , helyes környezetükbe kell állítani, 
hogy a továbbiakban használhatók legyenek. 
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Ilyen részleteredménynek t ek in the t jük az 
izmusok jellegzetes tüneteinek csoportosí-
t ásá t esztétikai, illetve ebben az esetben esz-
té t ikán kívüli kategóriák köré. A könyv 
legjobb fejezetei szellemes és meggyőző mó-
don bizonyítják e művészet i róniájának cél-
talanságát és önimádásának t ragikus vol tát . 
Idealizmusának korlátai ellenére Sedlmayrnak 
sikerült a képzőművészeti jelenségeket a tár-
gyalásnak arra a nívójára emelni, ahol a 
jelenkori irodalom és zene hasonló tüneteivel 
eredményes összevetés remélhető. A könyv 
eredményeinek minden további felhasználá-
sához természetesen szükséges a sedlmayri 
kategóriák primér voltának feloldása. 

Erre különben az utolsó oldalakon ő maga 
is kísérletet tesz: „Gyakran hallani azt a 
véleményt, hogy a művészet csak akkor 
jöhetne ismét rendbe, ha előbb a társadalom 
jönne rendbe, s az utóbbi csak akkor , ha az 

értékek táblázata ismét rendbe volna; ez 
minden bizonnyal így is v a n . " Sedlmayr még 
nem ismeri az értékek ú j rendjé t , csak sejti e 
vál tozás szükségszerűségét. Talán az ú j rende-
ződés reménye adja azt az optimizmust , 
amellyel munkája végén igyekszik az izmu-
sok művészetének jövőbe mu ta tó vonását és 
ezzel mintegy létének értelmét is megtalálni. 
Ebben a befejezésben egyesül a tudomány-
nak és a technikának, mint „a legkeményebb 
és legvisszavonhatat lanabb realitás"-nak a 
polgári esztétikában feloldhatatlan determi-
náló szerepe a megoldás, az egészségesebb 
jövő u táni kínzó vággyal: „Az ember nem 
tud megszabadulni a t tól a benyomástól, 
hogy mindez tipikus »volt« egy ú j világ-
korszak első fázisára, amelyben az ember 
nem tudo t t megbirkózni a sa já t maga által 
felszabadítot t ha ta lmakkal . " 

Perneczky Géza 

ANNA SEGHERS: A HETEDIK KERESZT 
Magyar Helikon, Bp. 1960. 

Anna Seghers könyve vádirat és hitvallás. 
Vádirat a fasizmus ellen és az igazság végső 
győzelmének hitvallása. Démoni gonoszságot, 
könnyet és halál t ábrázol, világszemlélete 
mégsem pesszimista, mert hisz az emberség 
és szabadság diadalában. Megelevenedik 
előttünk a hitleri Németország minden bor-
zalmával együt t , s mégis ami maradandó 
emlékként beleivódik az olvasó lelkébe: 
bármilyen ádázul tombol az emberi gonoszság, 
ideje lejár, az embertelenség minden ú jabb 
raffinériájával a sa já t pusztulását készíti 
elő. 

A történet szinte hihetetlen és mégis min-
dennapi. Hihetet len, mert hé t . embernek a 
westhofeni koncentrációs táborból való meg-
szökését és kegyetlen üldözését mond ja el. 
Hétköznapi, mer t a hitleri Németországban 
minden szabadságszerető ember féllábbal 
mindig a koncentrációs táborban élt. A hét 
ember szökése, üldözése, elfogatása s egynek 
a megmenekülése kapcsán bepillantást nye-
rünk a fasizmus igájában nyögő német nép 
életébe: hogyan ter jed el az embertelenség 
mételye, hogyan tompulnak el reménytelenül 
a legkülönbbek is: hogyan építik fel néhány 
őrült, pathologikus tüneteket m u t a t ó ember 
rögeszméje a lap ján a fasiszta d ik ta túrá t 
az aljas ösztönökre. Bepil lantunk abba 
a szomorú világba, ahol a föld alá kényszerül 
a munkásság színe-java: lá t juk azt is, hogyan 
teremti meg a hitvallókat és az árulókat a 
hitleri rendszer gonoszsága: hogyan lankad-
nak meg a munkásmozgalom régi harcosai a 
hitben és a hűségben; hogy visz ú j forróságot 
megfáradt és csüggedő emberek életébe a 
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kockázat és áldozatvállalás: az üldözött 
ember befogadása. Megértjük azt is, hogy a 
fasiszta hatalom minden megnyilvánulása 
már uralmának kezdetén magában hordja 
t ö r t é n e l m i s z ü k s é g s z e r ű s é g -
g e 1 biztos pusztulásának a csíráit: a sza-
badságra szomjazó lélek, a föld alá szorított 
munkásság ereje nagyobb a fegyverek és 
koncentrációs táborok 'ha ta lmánál . 

Ködös, őszi hajnalon hét ember szökik meg 
a westhofeni táborból s megkezdődik utánuk, 
a hajsza, a szörnyű embervadászat . Ki ez a 
hé t ember és miért kerültek Westhofenbe? 
A munkásság, parasztság és értelmiség egy-
szerű és becsületes képviselői ők. Szürke 
emberek, akiknek sokszor csak annyi volt a 
bűnük, hogy gyanúsakká vál tak. Névszerint 
Beutler, Aldinger, Füllgrabe, Wallau, Pelzer, 
Belloni és Heiszier. Hat szökevényt hamaro-
san elfognak, csak a hetediket: Heiszlert 
nem tud ják kézrekeríteni. Neki sikerül 
külföldre jutnia. 

A menekülő foglyokkal kapcsolatban t a n ú -
s í to t t magatar tásában egyszerre lelepleződik 
a német társadalom hitlerizmussal kapcsola-
tos viszonya is: a tébolyult rajongás és a 
keserű lázadás. A rajongók egyenruhát ölte-
nek, a megkeseredettek pedig a közönyösség 
álarcát öltik magukra . Ez a látszólagos 
közöny szökése első óráiban megdöbbent i 
Heiszlert: „Westhofenben nem így képzelte 
el az u tcá t . Azt hit te minden arcról, minden 
da rab kőről leolvasható a szégyenkezés, 
gyász tompí t ja az emberek hangjá t , a léptek 
za j á t , még a gyerekek mozdulatai t is lefékezi 
já ték közben. Az utca azonban nyugodt v o l t . 


