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MŰVÉSZET ÉS MODERNSÉG

Tanulmányunk szerző]e, a neves lengyel publicista, a Krakkóoan megje
lenő 'I'ygodníík Powszechnvcímü katolikus hetilap főszerkesztője.

A művészet és a modernség viszonyáról tulajdonképpen nem is kel
lene vitatkoznunk. Először: mert a modernség nem valami kivételes,
csak mai jelenség; minden kornak megvan a maga modern művészete. A
művészet fejlődése dialektikus folyamat, a folytonosság mellett megje
lenik benne a lázadás jelensége is; nem egyszer egymással alapvetően el
lentétes áramlatok követik egymást. A művészet minden ágában, a festé
szetben, a zenében vagy az irodalomban, a művész azokat a kifejezési
formákat keresi, melyek a legmegfelelőbben tükrözik művészi látomását,
belső élményvilágát és ezzel együtt a kor életérzését is. A művész a kor
lelki tartalmait fejezi ki, akár akarja, akár nem, akár tudatosan teszi
ezt, akár nem. Ki kell fejeznie, mert a történelem, az események, a szel
lemi áramlatok, a társadalmi feltételek kényszerítik rá.

Másodszor: a modernség fogalma meglehetősen homályos. Minthogy
a művészetben a közvetlen elődökkel szakító irányzatok mellett mindig
jelen van a folytonosság jelensége is, nehéz megállapítanunk, mi az, ami
még modern, s mi az, ami már nem az, hol a határ a modernség és 
mondjuk - a tradicionalizmus között. E határ megállapítására rend
szerint valamilyen konvenció szolgál. A festészetben például a modernség
legradikálisabb szárnyának, a tassizmus vagy az absztrakt művészet hí
veinek szemében az olyan festők, mínt Picasso, Klee vagy Miro, a figu
ratív, tehát hagyományos művészethez tartoznak és nem amodernhez.
A modernség ellenzői viszont a modernek közé sorolják mindazt, ami
csak a képzőművészetben Cézanne, sőt talán Manet után megjelent. Egy
nyugat-németországi városban történt az eset, hogy több zenerajongó
visszaváltotta hangversenybérletét, mert a filharmónia olyan vad modern
és forradalmár szerző műveit merte műsorra tűzni, mint a harminc éve
elhúnyt Maurice Ravel. De ugyanez a Nyugat-Németország a Schönberg
követők legszélsőségesebb irányzatának, a konkrét és elektronikus zenei
kísérleteknek is melegágya, Azok számára viszont, akík ez utóbbiakra
esküsznek, Sztravinszkij már a múlt és a hagyomány képviselője, s leg
feljebb a klasszikus névre tarthat igényt,

Harmadszor: nem kellene vítatkoznunk a modernség és a művészet

viszonyáról, mert tulajdonképpen nincs modern és nem-modern művé

szet, csak jó és rossz művészet van, vagy még inkább: van, amí művé

szet, és van, ami nem az. De adva vannak-e a jó művészet objektív krí
tériumai? E kérdés megválaszolása a filozófusokra tartozik. Ha azt kíván
nák tőlem, hogy most mégis eldöntsem, úgy arra hajlanék. hogy ilyen
objektív kritériumok nem léteznek, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy
a művészet megítélése egészen szubjektív dolog. Mert vannak bizonyos
interszubjektív kritériumok, valamilyen consensus communis, egy de
mokratikus közvélemény, amely nagyobbrészt azok közt alakul ki, akik
érdeklődnek a művészet iránt, és szeretík is. Természetesen ezt a köz
véleményt nem az adott pillanat, a divat határozza meg, hanem épp az
idő múlásával alakul ki és igazolódik. Es ha a születő művészet értékét
illetően ma nagyon is nehéz meggyőzni a meggyőzhetetleneket, Van Gogh
vagy Cézanne művészetének hatalmas értéke - hogy még egyszer a
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festészet területéről vett példához nyúljunk - ma már egyetlen értelmes
ember számára sem kétséges, bár mindkettő olyan művész, akit életében
nem ismertek el.

Ha mindezek ellenére mégis beszélünk "modernség"-ről a művészet
ben, úgy ezt a fogalmat induktíve képezzük és "alkotó hipotézis"-nek te
kintjük. Ebben az értelemben a modern művészet kifejezés mindazt ma
gába foglalja, ami a művészet iránt érdeklődő embernek, vagyis a művé
szet "fogyasztóinak", akiállításra, hangversenyekre és színházba járók
nak, regényolvasóknak és verskedvelőknek hatalmas tömegét két szélső

seges és általában egymással kibékíthetetlen táborra osztja: az elsőbe a
modern művészet hívei és rajongói tartoznak, míg a második és szám
belileg jelentősebb táborba azok, akik az utóbbi-félévszázadnak csaknem
egész művészi tevékenységét elvetik, csak azt a néhány szálat kímélve
meg megbélyegző ítéletüktől. amely a XIX. századi naturalisztikus irány
zatokhoz kötődik.

A művész és a társadalom

E két táborra osztódás annak a diszharmóniának a következménye,
amely a művészet és a társadalom között alakult ki már jó néhány év
tizede, és mint ilyen elsősorban szociológiai probléma. Tény az, hogy a
ruűvészek nagy része ma olyan művészetet hoz létre, melyre a társadalom
nem tart igényt; tény, hogy a társadalom nem akarja vagy nem tudja,
talán nem is képes elhatározni magát az erőfeszítésre, hogy megértse az
új művészetet. A helyzet természetesen nem statikus, állandóan változik.
Az új művészet egyszerre csak nem új, belép az életbe és hatást gyako
rol rá; a .Jiozzáídomulás'' is az új művészethez, állandó folyamat. Nagy
szerepet játszik benne a divat és a sznobízmus, leomlanak az ellenállás
bástyái. De a tömegek szempontjából vizsgálva a kérdést, a diszharmónia
ég az idegenség fenn áll. S ha megkérdezzük, ki ebben a hibás, valószí
nűleg arra a megállapításra jutunk, hogy mindkét fél hibás benne, de a
kérdés ilyetén feltevése sehóvá sem vezet. Megmarad a tény, hogy nap
jainkban jó, igazi, sőt nagy művészet születik (e helyen a megfigyelő

pozícióját az elkötelezettével cserélem föl), amelyre a társadalom nagy
része nem tart igényt, és amelyet - részben talán önhibáján kívül 
nem ért, mert egyszerűen nem is lehet megérteni. Ez utóbbi esetben
egyik fél sem hibás. Viszont megvan a szociológiai tény, melyet első

sorban történetileg magyarázhatunk.
A társadalom és az új művészet közt bizonyára míndíg létezett va

lamiféle konfliktus. E konfliktus élessége egyrészt a művészet újító szen
vedélvének és forradalmiságának fokától, másrészt a társadalmi tuda
tosság mérvétől függött. Az bizonyos, hogy a régebbi időkben ez a tu
datosság nem volt mindig magasfokú. Az igazi művész a társadalomnak
valamiféle érzékeny és fogékony szerve, amely mintegy a társadalom
nevében (bár nem egyszer szándéka ellenére), inkább intuitive, mint
tudatosan az új utakat keresi. És nemcsak a művészet útjait. A művész

bizonyos társadalmi meghatározottsággal születik, és ez rányomja bé
lyegét a művészetére. Ugyanakkor azonban ki is tör ebből a társada
lomból, szembekerül vele, hirdeti és gyakorolja a maga nonkonformiz
musát. A művész rendszerint megelőzi a korát. S ebből ered a konfliktus.

Vannak korok, amelyekben ez a konfliktus nem éles. Vannak korok,
amelyekben az új művészet az előzőnek folytatásaként jelentkezik. A
román és a gótikus művészet két nagyon különböző és különálló világ,
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mégis - úgy tűnik - az átmenet az egyiktől a másikba, simán, fejlődés

útján, csaknem észrevétlenül ment végbe.
Ha a művészet és a mű élvezője közt oly éles a konfliktus, annak

számtalan oka van. A leglényegesebb közülük az utóbbi évtizedekben
végbement civilizációs, technikai, politikai és gazdasági változások nagy
sága és gyors üteme; ez a folyamat pedig napjainkban is tart. Az állandó
forradalmi átalakulás idején hatalmas változáson kellett átmennie az
egész kultúrának, a szó legteljesebb jelentésében, elsősorban viszont a
legérzékenyebb részének: a művészetnek. Innen a művészet fejlődésének

hirtelen földrengései, előre ugrásai, amelyekkel az átlagos emberi tudat
nem tud lépést tartani. Annál kevésbé, mert a miénket megelőző kor 
a XIX. század második fele (és a XIX. század lényegében 1914-ig tartott)
-, amelyet az emberiség tartós és állandó haladásába vetett optimista
és naiv hit jellemzett, a művészet terén is kítermelte a zavartalan nyuga
lom közérzetét, s a naturalizmus és az akadémizmus hatása alatt kiala
kította az ún. polgári ízlést. Allapitsuk meg itt minden indokolás nélkül:
egy nagyon rossz izlést alakított ki, amelyben a művészeten kívüli szem
pontoknak jutott az uralkodó szerep, Azoknak, akik a művészet ábécéjét
gyermekkorukban Böcklin vagy Matejko képein, a zenében pedig Men
dclssohnon vagy Liszten tanulták, nagyon nehéz volt magukévá tenni
Picasso, Sztravinszkij vagy Eliot nyelvét. Amiből egyáltalán nem követ
kezik, hogy korunk új művészete csak 1914-ben kezdődött. Tudjuk jól
a zenetörténetből vagy a festészet történetéből, hogy a mostani forrada
lom már ,a XIX. században elkezdődött, a hivatalos, akadémikus művé

szeti vonal mellett már létezett egy forradalmi vonal is, melyet a kor
társak se nem értettek, se nem ismertek el. De ismételjük: a művész

megelőzi korát.

A valós~ és ábrázolása.

Az a konfliktus, amely a művészet és a társadalom közt ma jelent
kezik, azért oly éles, mert az egymástól szélsőségesen távoleső jelenségek
túlságosan rövid időn belül követték egymást. Maradjunk a festészetnél,
amelyegondolatokhoz a legkézenfekvőbb példákat nyújtja. Fél évszá
zaddal ezelőtt a képzőművészetben szinte fenntartás nélkül a naturaliz
mus uralkodott. Ma az absztrakt művészet uralkodásának vagy társ
uralkodásának - lehet, hogy rövid ideig tartó - korát éljük. És nem
csak Európában. Az Egyesült Allamokban és Japánban is. Igaz, a művé
szettörténetben a következetes absztrakcionizmus először jelenik meg,
de azok a korszakok is ritkák, melyekben a naturalizmus az uralkodó.
A művészettörténet 20-40 ezer évre tekinthet vissza. Azt mondhatja va
laki, hogy ez demagógia. Rendben van, vágjuk le (a tények ellenére) az
egész történelem előtti művészetet, a barlangfal-festészetet, nem annyira
azért, mert ezt a művészetet a maga - egyébként változó -, de sajátos
törvényei határozták meg, mint inkább azért, mert a művészeti hagyo
mány folytonosságának kérdése, az átmenet a történelem előtti és az
ún. történelmi művészet között, mind ez ideig nincs kellőképp feltárva.
Így is, tekintetbe véve az európai művészet egyiptomi és kelet-ázsiai
gyökereit, jó néhány ezer évvel kell számolnunk. Hány év esik ebből a
naturalizmusra? Meglepően kevés. Ennél fogva a modern művészet ellen
zőinek az a meggyőződése, hogya művészetnek hűen "vissza kell adnia",
meg kell mutatnia vagy utánoznia kell a természetet, nagyon gyenge
történelmi alapokon nyugszik.
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A naturalizmus és az absztrakció között a művészet minden formá
jában jelentkezik az a probléma, amelyet igy fogalmazhatnánk meg: a
művészet viszonya q természethez. És ha a naturalista korszakok a mű

vészettörténetben ritkák is, ellene lehetne vetni, hogy az esetek többsé
gében figuratív művészettel van dolgunk, olyan művészettel, melynek
alkotó elemei emberek és dolgok, a bennünket övező külvilág, a valóság.
A művészet általában nem másolja ezt a valóságot, hanem megmutatja,
mond róla valamit, ábrázolja. A dolog lényege abban rejlik, hogy a mű

vészet általában nem arról beszél, milyen ez a valóság, hanem ennél sok
kal többet mond, e valóság lényegét akarja megragadni, szinte kifejez
hetetlen dolgokat akar kifejezni. A művészet megteremti a maga külön
világát. E világ és a valóság közt valóban kapcsolat áll fenn, de az nem
hasonlósági kapcsolat; sokkal inkább egy megismerő feladat teljesítése,
vallomás a világról a művészet külön nyelvén, melyet a művészet saját
törvényei határoznak meg. Innen ered a figuratív művészet joga, hogy
deformálja az ábrázolt valóságot, a joga - melyet alapjában véve semmi
sem korlátoz -, hogy egészen az absztrakció végső határáig deformálja
azt. Deformálja egyrészt a célból; hogy többet mondhasson a valóságról,
mint amit a hű kép, a fotográfia közöl róla, hogy valamit kibányászhas
son belőle, hogy az egyik dologról a másikra helyezve át a hangsúlyt, új
perspektívákat vessen fel, Másrészt a deformáláshoz való jog egyszerű

követelménye a rnűvész ama jogának, hogy saját, a szemléletestől függet
len világot teremtsen magának.

És itt a forrása minden mai félreértésnek a művészet körül. Mint
hogy a figuratív művészet valamiképp mégiscsak ábrázolja a valóságot,
az emberek kezdték azt hinni, hogy épp ez a célja, kezdték a művészet

ben a valóság képét, a hűséget, a hasonlóságot és az utánzást keresni,
kezdtek a festészetben témát, irodalmat, anekdotát keresni, kezdték azt
követelni a zenétől, hogy hangulatos legyen, hogy - lényegében - mű

vészeten kívüli érzelmeket keltsen.
A modern művészet egyik fő jellemzője épp a művészet ilyetén fel

fogása elleni lázadás, a művészet lényegi jogainak visszakövetelése. Innen
a modern művészet csapása a tárgyra, a témára, az anekdótára, az "iro
dalomra". Innen annak felidézése, hogya művészet, bár mellékesen kü
Iőnböző társadalmi feladatokat is teljesíthet, mégis azáltal szolgálja a
legjobban az embert, hogy művészet, s hogy saját törvényei határozzák
meg.

Saját törvényei - ez azt jelenti, hogy a művészet tárgya nem a
szemléletes valóság. A szemléletes valóság csak alkalom, ürügy. Rem
brandt festészetében is csak másodlagos jelentősége van a témának. Nem
fontos, hogy Rembrandt Saskiát festette-e meg vagy egy anatómia lec
két; a fontos az, hogy miközben témáival foglalkozott, magas művészi

szinten oldotta meg a szín, a vonal, a fény, a kontraszt, az árnyék külön
bőző problémáit, hogy formai értékeinek megfelelően, témája tökéletes
expresszivitásra tett szert. Tehát csak a Rembrandt által teremtett világ
a fontos, az, hogy hogyan alkalmazta a feketét és az aranyt. A művészet

ben sohasem a mi a fontos, hanem a hogyan. Viszont e hogyan új uta
kat nyitó alkotó jellegű megoldásának köszönhetőerr keletkezik az új mi,
a művészet új tárgya, melynek azonban semmi köze sincs a művészet "té
májához". Ugyanez az értelmezés érvényes a művészet más területeire is,
például a zenére: a "tematikus", irodalmi emóciók elvetése, minden mű

vészeten kívüli, zenén kívüli hatás elvetése, hogy csak az maradjon meg,
ami valóban zenei emóciót kelt: a hangzásoknak. a hangoknak. a hang-
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anyag megszervezésének, megszerkesztésének időben kibontakozó rend
szere.

Ezért ütközik a modern művészet minden előzőleg kötelezőnek tar
tott konvencióval, kánonnal és hagyománnyal, ezért veti szét a formákat,
amelyeket a művészeten kivüli elemeknek a rnűvészet területére történt
beszivárgása hozott létre, ezért merül fel a "tiszta művészet", a tiszta
zene, a tiszta költészet, a tiszta építészet jelszava, ezért kapja vissza a
"téma" a művészetben saját szerepét, sőt időnként ezért száműzik is a
művészetből.

Pablo Picasso

A modern művészetnek egyik legjellemzőbb és egyúttal levitatottabb
alakja kétségen kívül Paolo Picasso. Nem titkolom, hogy e hirtelen vérű

spanyol festő híveinek, sőt rajongóinak - egyébként nagyon népes 
csoportjához tartozom. Vajon Picasso a legnagyobb mai festő? Az így
feltett kérdésre egyáltalán nem lehet felelni. A művészeket nem lehet
egymással összhasonlitani, különbözőek, mások. Bizonyára vannak nagy
mai művészek, akiknek művészete ugyanolyan nagy, mint Picassóé,
Rouault dramatikus, telített színei, Klee mágikus, költői zenei világa,
Chagall zaklatott, a folklórba és a zsidó mitológiába zárt képzelete vagy
Braque nyugodt, harmonikus, klasszikus tökéletességű, halott természetei:
ez mind a mai művészet remeklése, mind kiveszi a maga részét a XX.
század művészeti forradalmából. De Picasso maga a forradalom. Meg
lepően élő, változó, sokrétű és sokoldalú művész, Nem helyezhető el
egyetlen izmus fiókjában sem, iskola önmaga számára. Szüntelenül keres,
színte évenként váltja palettáját, teremt új kánonokat és konvenciókat,
újjászervezi műhelyét, új kifejezési eszközökkel lep meg. Azt jelenti ez,
hogy Picasso életművében minden egyaránt meggyőző? Bizonyára nem.
Néhány képe azt a gyanút keltheti, hogyegyszerűen átejti a közönséget,
hogy itt valami csalás van. Másrészt viszont sokan, nagyon sokan, köztük
gyakran Picasso leghevesebb ellenfelei, rendszerint nem ismerik műveit,

s nagyon elcsodálkoznának, ha akár egy nagy kiállítást mutatnának ne
kik, melyet többé-kevésbé "normális", "realista", a festő munkásságának
legkülönbözőbbkorszakaiból. a "bleu" és a "rose" korszakból, a harmin
cas évekből vagy a háború utánról származó képeiből állíthatnánk össze.
És ezek a képek távolról sem Picasso művészetének peremén keletkeztek,
munkásságának szerves részét alkotják, s meggyőzhetik ellenfeleit, hogy
Picasso "tud" festeni és nem is akárhogy. S ha mégis másképp fest, azt
azért teszi, mert így kell festenie. hogy kifejezze saját művészi világné
zetét. Ha egy olyan "megbotránkoztató" képen, mint például egy szélső

ségesen deformált női portré, anatómiai valószínűséget keresünk, akkor
- finoman szólva - csalódás fog érni. De Picasso ugyanezzel a képpel
alkotóan oldja meg a vonal és a szín, a fény és az árnyék kérdéseit, s
mellesleg magáról, a világról, a korról, de még a nőről is általában és
talán épp arról a nőről is, akiről "portréját" festette, nagyon sokat mond.
De az, hogy Picasso nagyon sokat mond az átható nyugtalanság világá
ról, a civilizációs korforduló világáról, az talán világos, főként, mert nem
egyszer nyíltan beszél. Emlékezzünk csak vissza a híres Guernicára, me
lyet 1937-ben festett arra a hírre, hogy hitlerista repülőgépek egy baszk
kisvárost bombáztak Franco tábornok szolgálatában. A Guernica poli
tikai tett volt, amely megmozgatta a világ közvéleményét. Nem hiszem,
hogy ezt az eredményt a hagyományos csatakép-festő iskola bármelyik
alkotása elérhette volna, még ha egy Jan Matejko ecsetje alól kerül is ki.

373



"Erthetetlen"? "Embertelen"?

A modern művészettel szemben emelt kifogásokat két szóban lehetne
összegezni: az egyik az, hogy "érthetetlen", a másik, hogy "embertelen"
művészet. Annak, hogy a művészet az átlagos műélvező számára érthe
tetlen, megvannak a maga okai. Mindenekelőtt a művészet és a társa
dalom közötti diszharmónia szociológíai ténye, amelyről a fentiekben
szó volt. De gyakran a műélvező a hibás, aki valami mást keres a mű

vészetben, mint amit keresnie kellene, például témát, anekdótát, irodal
mat a festészetben, nem értve, mi is a művészet valódi tárgya. Ezenkí
vül a művész megelőzi korát, megértését épp ezért az idő hozza meg.

A modern művészet érthetetlensége rnögött gyakran a műélvező ré
széről megnyilvánuló lustaság, az erőfeszítés hiánya, beképzeltség húzó
dik meg: "én tudom jobban", mely művészet rossz, értelmetlen, mocskos.
Pedig a művészethez való viszonyában - csakúgy mint a valósághoz
való viszonyában - az embert az alázat kötelezi. Csak ekkor tárulnak
fel előtte akár a valóság, akár a művészet lényegi törvényei.

Hogy ez a művészet "embertelen"-e, az attól függ, mit keresünk
benne. Ha könnyű, "szép", "illő" dolgokat keresünk benne, ha kényel
met és pihenést, a világtól való menekülést keresünk, azt nem találjuk
meg. De minden művészet saját korának művészete. A kor, az emberiség
története pedig sokszor nem könnyű, nem szép és nem illő, hanem épp
"embertelen"; a művészet ezt fejezi ki és ábrázolja, ezt segít megérteni,
ezeknek az "embertelenségeknek" a kor nyelvén mond ellene, az ember
rémületéről és nyugtalanságáról beszél, segítséget nyújt, hogy megvál
toztassuk a kort.

De természetesen vannak e művészetnek valóban "embertelen" ága
zatai is. Vannák a Uszta esztetízmusnak egész bírodalmaí, vannak vak
vágányok, vannak zsákutcák. Ide tartoznak például - véleményem sze
rint - a szürrealizmus egyes ágai vagy Salvadore Dali művészete, aki
kétségtelen nagyon tehetséges művész, de nincs mondanívalója, s csak
a saját ripacskodását fejezi ki. Ez minden bizonnyal "embertelen rnű

vészet", melynek nem jósolnék nagy jövőt.

Milyen jövő vár az absztrakt művészetre, vajon "emberi"-e ez a mű

vészet? E második kérdésnek nincsen értelme. A művészet a történelem
során általában mindig "figuratív" volt, de a lényege nem a "figura", ha
nem egy új valóság teremtése, a forma és a szín kérdéseinek megoldása
val. Ennek tudatosulása el kellett hogy vezessen a nonfiguratív művészet

kipróbálásához. Kétségtelen, hogy e területen nagy eredmények születtek,
egy sereg festő dolgozta ki saját egyértelmű, új utakat nyitó stílusát.
Egyébként nagy szerepet kellett itt játszaniok az olyan, természetüknél
fogva absztrakt művészeteknek,mint a zene vagy az építészet. Az olyan
művészeknek,mint Kandinsky vagy Mondrian, kétségtelen megvan a helye
a művészettörténetben. Viszont elképzelhető, hogy az absztrakt művészet

diadalmenete, a naturalizmus végső bukásának e jelképe, átmeneti jelen
ség; a ·művészet bizonyám vissza fog térni a "figurához".

De ha így is lesz, nagy hiba volna nem értékelni az absztrakt művé
szet hatalmas "technikai" értékét. Ez a művészet felmérhetetlenül gaz
dagítja a képzőművészetek fegyvertárát, új rendszereket tár fel, új har
móniákat, új perspektívákat nyit. A háború előtti lengyel költészetben
két olyan költő is jelentkezett, akik fiatalkorukban átmentek a radikális
avantgarde, az "érthetetlenség" korán, hogy később visszatérjenek egy
belsőleg sokkal hagyományosabb s "nyugodtabb" költészethez, de ekkor
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már nem voltak ugyanazok, új költői fegyverzettel tértek vissza, mely
lehetővé tette, hogy felfrissítsék és felújítsák egész költészetüket.

Uj építészet, kitágult látóhatár

Az a terület, ahol a modern művészet fellebbezhetetlenül győzött, az
építészet. Természetesen itt meghatározó szerepet játszott a technika:
fejlődése: az új építészeti anyagok, az üveg és a vasbeton, az új konstruk
ciós módszerek. De a technikai fejlődéssel párhuzamosan kialakult az
új esztétika is. A funkcionalizmus alaptétele, a Le Corbusier-i jelszó
"ház- lakógép", az urbanisztika fejlődése kellő alapot teremtettek az
új esztétika számára, tökéletesen megegyezőt a modern művészet egész
esztétikájával. Végeredményben egy új nagy építőművészet keletkezett.
S ez annál inkább jelentős esemény, mert az előző művészettörténeti kor
ban tulajdonképpen nem is volt építészet, az eklektizmus és az elmúlt
korok utánzása dívott. Kétségtelen, hogy ma az építészet fejlődésének

egyik legragyogóbb korát éljük Az olyan nevek, mint Le Corbusier,
Frank Lloyd Wright, Gropius, Niemeyer, Mies van der Rohe vagy Luigi
Nervi, már kiérdemelték a maguk helyét a művészettörténetben. Azok,
akiknek a modern művészet nem tetszik, akik nem értik, veszteni fognak,
sőt már vesztettek is. Az építészet az egyedüli művészeti ág, ahol a for
radalom már teljes győzelmet aratott. Itt már nincs visszaút. Ez nem azt
jelenti, hogy az utolsó fázisba léptünk; mind a technika, mind a művé

szet jövője, kétségkívül a fejlődés és a meglepetések hatalmas lehető

ségeivel van tele. Egyébként meghátrálni és visszaesni emberi dolog. Ma
is lehet úgy építeni, ahogy az új Varsó némely lakónegyedét építették. Osak
hogy ez nem jó építészet. Ez egyáltalán nem építészet, ez csak építkezés.

A modern művészet keletkezésében és fejlődésében nagy szerepet
játszott, hogy a látóhatár, a művészetismeret kiszélesedésével letisztult
és elmélyedt korunk művészi tudata. A művészet iránt érdeklődő ember
s főként a művész, először a történelemben, átfoghatja az egész művé

szetet. Sok külső, anyagi tényező segítette ezt elő. A zenében hatalmas
szerepe volt a rádió és a hanglemez feltalálásának. A képzőművészetben

az eddigieknél könnyebb utazási lehetőségeknek. a múzeum-hálózat fej
lődésének, elsősorban pedig a magas szintű színes reprodukcióknak.
Ezenkívül a tudományos, régészeti és egyéb kutatások új területeket nyi
tottak meg előttünk. A Lascaux barlangok és a többi pireneusí "művész

szalon", valamint a többezer szaharai barlangfreskó feltárása új fényt
vetett az egész történelem előtti művészetre. Növekedtek ismereteink a
Kolombusz előtti idők művészetét és az afrikai Benin és Ife magas szin
ten kibontakozott művészetét illetően. S végül megnövekedtek ismere
teink a primitív népek mai rnűvészetéről, a gyermekművészetről és a
népművészetről. Ez a kitágult látóhatár teszi lehetővé, hogy más fényben
lássuk az európai művészetet, tudatosítja bennünk, hogy milyen helyet
is foglal el ma a művészet. Ezen az alapon állapíthatjuk meg azt is, hogy
a nonfiguratív művészet és a művészeti deformáció a legkevésbé sem a
XX. század találmánya.

Milyen a mai művészetcsaládfája? Jellemző az időben való visszanyú
lás. A zenében csökkent a romantikusok kultusza, Chopin, sőt Beethoven
kárára, nem beszélve Rahmaninovról, akit a modern zenére beállított
fül már alig tud befogadni. Viszont annál magasabbra emelkedett a nagy
Johann Sebastiasi és a vele együtt járók: Hiindel, Vivaldi, Purcell, Corelli.
Hasonló folyamat ment végbe a festészet terén is; a modern művészet a
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régebbi korokban keresi őseit, felfedezi a román kort, amelyet a gótika
teljesen elnyomott, felfedezi mindenekelőtt a korai reneszánszot. Így
"került fel" szinte a szemünk láttára a kitűnő Piero della Francesca vagy
Carpaccio, így kerülhet sor akár holnap Ambrogio Lorenzettire, akit alig
ernlítenek meg a régebbi képzőművészeti kézikönyvek. Hogy miért épp
ezeket az ösöket keresi ki magának a modern művészet, az már más kér
dés, ami külön elemzést követelne. Egy biztos, hogy ez az új értékrend
tartósabbnak és helyesebbnek tűnik az előzőnél.

El kell fogadnunk korunkat

úgy vettük gondolataink kiindulópontj ául a modern művészet fogal
mát, mint "alkotó hipotézist". Azt hiszem, ez a hipotézis beigazolódik,
s nyugodtan beszélhetünk az utóbbi évtizedek művészetéről, mint benső

dialektikus folyamatban állandó jelleggel kibontakozó egészről. Azt hi
szem, korunk művészete nagy művészet, hogy olyan művek keletkeztek
és keletkeznek, melyek tartós értéknek bizonyulnak. Említettünk itt né
hány nevet. Számukat meg lehetne sokszorozni, hisz olyan óriási rnűvé
szekre nem került sor, mint Matisse, Dufy, Modigliani vagy Miro, a fes
tők közül, olyan szobrászokra, mint Henry Moore vagy Marino Marini,
olyan fiatalabb festőkre, mint a francia Buffet, az angol Freud vagy az
amerikai Ben Shahn. A zenében Sztravinszkij és Schönberg neve mellett
egy sereg hatalmas alkotó egyéniséget említhetnénk. Prokofjev, Bartók,
Milhaud, Honegger, Poulenc, Alban Berg, Webern, Messiaeu, Szyma
nowski . . . Az irodalomban, melyről itt a legkevesebb szó esett, az utóbbi
félévszázadban a legkülönbözőbb iskolák képviselői tűntek fel: a realiz
musé Thomas Mann vezetésével, a pszichologizmusé Joyce és Proust ve
vezetésével az amerikai iskoláé Hemingway és SCott Fritzgerald VEzeté
sével Kafka, Beckett vagy Ionesco "kísérleti" prózája, Eliot, Majakovszkij
vagy St. John Perse költészete, vagy a fiatalabb írók közt Albert Camus
és Graham Greene.

Mi célja van e nevek felsorolásának? Egyedül az, hogy rámutassunk
a modern művészet méreteire és gazdagságára, mely elsőrangú tehetsé
geinek számával valamiképp az itáliai reneszánsz korát idézi emlékeze
tünkbe. Azt a kort, mely egyébként annyira más volt.

A mi korunk. Egy mély civilizációs válság kora, erkölcsi és eszmei
struktúrák összeomlásának kora, a háborúk és a totalizmusok kora, a
koncentrációs táborok és az atombomba kora. A megvetés, a nyugtalan
ság és a keresés kora. Ez a kor pedig olyan művészetet teremt, amely őt

fejezi ki, segít benne, hogy megértsük.
Az bizonyos, hogy nem fordíthatunk hátat ennek a művészetnek,

mint ahogy nem fordithatunk hátat a meglévő valóságnak, nem botrán
kozhatunk meg saját korunkon. A keresztény magatartás az, ha benne
élünk saját korunkban, ha megértjük és értékeljük, talán szigorúan és
kritikával, de mindig szeretettel. Szeretni a kort, még akkor is, ha em
bertelen, azért, hogy emberi legyen, és azért, hogy együtt élhessünk
benne az emberek millióival, akik teremtik és 'akik hozzátartoznak. At
kell formálnunk korunkat, de átformálni csak belülről lehet, benne élve,
vele haladva, organizmusát érezve. Azt az organizmust, melynek mé
lyéből kinőtt a XX. század élő művészete, a modern művészet. S épp ez
a művészet van segítségünkre abban, hogy átalakítsuk korunkat és hogy
helyet biztosítsunk benne az ember számára.'-
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