
ENTARTETE                          KUNST 



A vesztes első világháborút követő társadalmi és szellemi válság, az infláció 

nyomában járó gazdasági bajok, a munkanélküliség, a hagyományos 

értékrendek összeomlása, egy szokatlan és rosszul működő demokrácia, 

melynek politikusai a kétségbeejtő helyzetben tétován botladoztak – mindez a 

lakosság jelentős részében a teljes kiúttalanság érzetét keltette. Egyre mélyült az 

a lelki depresszió, melyet már csak egy lépés választ el a fantaszta reménytől. 

Hitler azt vette célba, aminél a legkevesebb reális eszközzel a legtöbbet érhette 

el: az emberek álmait. Az álmokat pedig úgy befolyásolhatta a legegyszerűbben 

és leghatásosabb módon, ha a kultúra területének erőit mozgósítja. (…)

Maga Hitler a kívánatos kultúra és művészet különös kánonját állította fel: ebbe a 

sematikusan, laikus módon értelmezett görög kultúra, a templomok és szobrok 

egyszerű, világos képe, a leegyszerűsített gótika, a bambergi lovas, Dürer, 

Holbein és a régi német mesterek képei fértek bele. 

De Hitler, még mielőtt megragadta volna az alkalmat, hogy támogassa a kedvére 

való művészetet, kertelés nélkül kijelentette, mi az, ami nem tetszik neki és 

mozgalmának. (…)

(Wolfgang Kraus: Kultúra és hatalom)

HÁTTÉR



Hitler beszéde a Reichstagban (1933. március 23.)

„A birodalmi kormány közéletünk méregtelenítésével egyidejűleg beható erkölcsi orvoslást fog 

végrehajtani a nép testén. Az egész közoktatás, a színház, a film, az irodalom, a sajtó, a rádió mind 

eszköze lesz e célnak, s eszerint lesz elbírálva. Mindegyiknek a népi mivoltunkban rejlő örök értékek 

megőrzését kell szolgálnia. A művészet mindig egy kor vágyának és valóságának kifejezése és tükre. A 

világpolgári szemlélődés mindinkább háttérbe szorul. A heroizmus szenvedélyesen követeli a maga 

számára a politikai sors jövendő alakításának jogát. A művészetre az a feladat hárul, hogy e 

korszellemet kifejezésre juttassa. Vér és faj ismét forrása lesz a művészeti intuíciónak. A kormánynak 

viszont feladata törődni azzal, hogy a nemzet belső életértéke és életakarata éppen a politikai hatalom 

korlátozottsága idején nyerjen minél átütőbb kulturális kifejezést. Ez az elhatározás nagy múltunk hálás 

csodálatára kötelez. Történelmi és kulturális életünk minden terén hidat kell vernünk múlt és jövő közé. 

A nagy férfiak iránti tiszteletet szent hagyományként kell ismét meggyökereztetnünk a német ifjúság 

lelkében…”

Adolf Hitler: Küzdelem a sárkánnyal.



A harmincas évek diktatórikus rendszerei a művészetet és a sportot is kisajátították, eszközül 

használták céljaik megvalósításához. Miközben a politika a művészek legnagyobb megrendelőjévé vált  

(például: monumentális építmények, a birodalom nagyságát hirdető épületek építtetésével), ezzel 

párhuzamosan korlátozta a művészet szabadságát.  A művészi kifejezést illetően elvetettek minden 

avantgárd jelleg újítást – ugyanakkor célratörően használták az új médiákat: a rádiót és a mozit.

Olimpiai előkészületek 

Berlinben. (1936) Az utcákat a 

náci művészet stílusában 

készített heroizáló szobrokkal 

díszítették. 

(A XX. század krónikája. Bp. 

1994 alapján)

Leni Riefenstahl filmrendező 
munka közben. 

Jelenet az Olimpia 

című filmből.

A német birodalom első számú építésze, 

Albert Speer volt Hitler új Berlin („Germánia”) 

elképzeléseinek megvalósítója és a 

pártrendezvények építészeti feladatainak 

felelőse.



1. Politikai témák: főképpen a Führert ábrázoló portrék.

2. A munkásokat és a parasztokat idillikus környezetben való ábrázolása. (A 
nép összefogásának hangsúlyozása, miközben elterelték a figyelmet a 
valóságról: a politikai ellenfelek kíméletlen megsemmisítéséről, a háborúról, 
és a koncentrációs táborokról…

3. Anyák (a „német anya”) idealizált ábrázolása. A sokgyermekes német család 
modelljének népszerűsítése.

4. A „német nők” neoklasszicista akt-képei. A rezsim diktálta divat szerinti 
frizurával (fejre tekert hajfonatokkal).

5. Katonák többnyire heroikus pózban való ábrázolása.

A náci kultúrpolitika által támogatott művészeti témák



Kiállítóterem a Német Művészet Házában (1938)

A Nagy Német Művészeti Kiállítást Hitler a 

személyes ügyének tekintette.  Kizárólagos 

jogának tekintette meghatározni azt, hogy mi a 

„német művészet”.

Csak az árja embert és a „nép” – elsősorban a 

parasztság - idealizált életét bemutató 

propagandisztikus művek kaphattak helyet a 

„megtisztított” művészeti életben. Az úgynevezett 

„beteg” és „tisztátalan” műveket és azok alkotóit 

száműzték a német művészetből.

„A művészet fennkölt, és feltétel nélküli 

elkötelezettséget jelentő misszió.” 

Adolf Hitler



Hitler beszédet mond a  Német Művészet Háza 

és a Nagy Német Művészeti Kiállítás 

megnyitóján. (1937) (Fotó: Deutsches Bundesarchiv 

)
A kiállítás katalógusa (1937)



Hitler látogatása a Nagy Német Művészeti Kiállításon 

(1938)

Hitler az 1939-es kiállítás megnyitóján. A kíséretben 

Goebbels.



Julius Paul Junghanns: Pihenő a fűzfa alatt (1938) Karl Alexander Floegel: Aratás (1938)



Adolph Wissel: Kalenbergi parasztcsalád (1939) Josef Thorak: Anya gyermekével (1942)



Sepp Hilz: Falusi trilógia (1941)



Sepp Hilz: Piros nyaklánc (1942)

Sepp Hilz: Falusi Vénusz (1939)



Adolf Ziegler:  A négy elem (1937)



Adolf Ziegler: Női akt (1942)



Ivo Saliger: Pihenő Diana (1939-40) Ivo Saliger: Paris ítélete (1939)



Albert Janesh:  Vízi sportok (1936) Anni Spetzler-Proßchwitz: 

Hitlerjugend (1938)



Heinrich Knirr: Adolf Hitler, a Harmadik 

Birodalom megteremtője és a német 

művészet megújítója (1937)

Hubert Lanzinger: A zászlóhordozó (1938)



Arno Breker: Adolf Hitler (1938)Arno Breker: Hivatás (1940-41) Arno Breker szobra a berlini Új 

Birodalmi Kancellária előtt.

(1938)



Joseph Thorak szobra a berlini Birodalmi 

Stadionban (1937) 

Josef Thorak: Bajtársiasság (1937)



Arno Breker : KészenlétArno Breker : BajtársakAdolf Wamper:

A győzelem géniusza (1940)



Josef Thorak: Reliefek a Birodalmi Bank homlokzatán (1936)

Josef Thorak: A munka diadala (részlet)



Josef Thorak: Paris ítélete (1941)Arno Breker : Báj



A nemzetiszocialista kultúrpolitika száműzte a német művészeti életből a modern 

művészeti irányzatokat. Az „Entartete Kunst” („Elfajzott művészet”),vagy 

„Degenerate Art” („Degenerált művészet”) névvel megbélyegzett expresszionista, 

kubista, dadaista és szürrealista alkotásokat eltávolították a kiállítótermek falairól. 

Nemkívánatosnak minősültek korábbi irányzatok, a 19. században született 

impresszionizmus és posztimpresszionizmus remekművei is. A zsidó származású 

tulajdonosaiktól is begyűjtött művek egy részét a nemzetközi műtárgypiacon 

értékesítették, korábbi korszakok már „klasszikussá” vált alkotásaira cserélték be.

A niederschönhauseni kastély helyiségében fölhalmozott alkotások. (1937)

Entartete Kunst



„Elfajzott művészet” címszó alatt olyan művészeket száműztek a német művészeti 

életből, mint Edvard Munch, Emile Nolde, Oskar Kokoschka, Wassily Kandinsky, Max 

Ernst, Otto Dix, Franz Marc, Paul Klee, Pablo Picasso ,Marc Chagall és Vincent van 

Gogh.

A múzeumok „megtisztítását” Adolf Ziegler, Hitler egyik kedvenc festője vezényelte. A 

„népellenessé”  kikiáltott alkotások egy részét, kétezernél több festményt, nyomatot és 

rajzot – többségében expresszionisták alkotásait – „értéktelen állománynak”  minősítve 

tűzre vetették 1939-ben. 

Entartete Kunst

A názik által degenerált művészet kategóriájába sorolt alkotások az ideológiai 

ítészek szerint „lebutítják” a művészetet. 



Az „Entartete Kunst” kiállítás katalógusa

A katalógus néhány oldala.

(Otto Dix, Ludwig Kirchner és Karl Schmidt-

Rotluff, Oskar Kokoschka)

Az avantgard-ellenes küzdelem formális nyitánya az 

a kiállítás volt, amelyet a nemzetiszocialista ideológia 

művészeti programját megtestesítő Német Művészeti 

Kiállítással gyakorlatilag egyidejűleg nyitottak meg.

(1937)

Entartete Kunst



A kiállítás megnyitójának napján, 1937. július 19-én Hitler Münchenben ezt mondta: „Mi majd 

most kiszűrjük és felszámoljuk a locsogók, dilettánsok és művészethamisítók bandáit. A 

kultúrának ezek a történelem előtti, prehisztorikus, kőkorszakbeli mímelői, ha tetszik, 

visszatérhetnek őseik barlangjaiba, és ott kedvükre elbíbelődhetnek primitív, internacionális 

ákombákomaikkal.” 

A kiállítás katalógusában többek között ez állt: „A kiállítás… betekintést kíván nyújtani a nagy 

fordulat előtti utolsó évtizedek kulturális hanyatlásának ijesztő végkifejleteibe… Fel kívánja 

mutatni a politikai anarchia és a kulturális anarchia közös gyökereit…”

Ez a seregszemle, amely felsorakoztatta a legjelentősebb festőket (kiállították többek között 

Nolde, Kirschner, Marc, Pechstein, Kokoschka, Kandinsky, Hofer, George Grosz, Klee, Dix, 

Paula Modernsohn-Becker képeit), tragikus módon, negatív előjellel minden idők egyik 

legsikeresebb kiállítása lett: négy és fél hónap alatt több mint kétmillióan keresték fel, és 

mivel a kiállítás beutazta az egész országot, ehhez további egymillió látogatót 

hozzászámíthatunk. (…) A rendetlen összevisszaságban  elhelyezett képeket uszító 

feliratokkal látták el, mint például: „Ahogy beteg szellemek látták a természetet”, „A 

világháború német hősének becsmérlése”, „A német nő kigúnyolása”. Lovis Corinth késői 

képei alá ilyesmiket írtak: „Az első gutaütés után” és „A második gutaütés után”.

Öncsalás volna azt hinni, hogy a közönség azért özönlött a kiállításra, hogy búcsút vegyen e 

nagy műalkotásoktól, ellenkezőleg, messzemenően egyetértett a hivatalos megítéléssel. Az 

emberek borzongva szórakoztak a közszemlére kitett állítólagos abnormitásokon, és nem 

vették észre, hogy ezek a képek mutatták meg az igazságot jelenről és jövőről.

(Wolfgang Kraus: Kultúra és hatalom. 77-79.old.)



Entartete Kunst

Göring a drezdai kiállításon.Kiállítás-megnyitó A Füher és Goebbels látogatása.

Az ország több városában felvonultatott, a nácik által 

eredendően „szégyenszemlének” szánt gyűjteményt 

összességében jóval többen látták, mint a nagy Német 

Művészeti Kiállításokat. 

A nácik a kiállított tárgyakat olyan kategóriákba 

sorolták, mint „A német asszonyiság meggyalázása”, 

„A természet, ahogy a beteg agy látja”. 



Entartete Kunst

http://imageshack.us/


Franz Marc: Kék ló (1911) Franz Marc: Ló tájban (1910)

KIÁLLÍTOTT MŰVÉSZEK, MŰVEK



Franz Marc: Sárga tehén (1911)Franz Marc: Állati sors (1913)



Marc Chagall: Én és a falu (1911) Marc Chagall: A marhakereskedő (1912)



Jean Metzinger: Bicikliverseny (1914) Jean Metzinger: Kubista kompozíció, csendélet (1918)



Johannes Itten: Helge Lindberg (1915) Johannes Itten: Horizontális- Vertikális (1915)



Kokoschka: Szélmenyasszony (1914)



Oskar Kokoschka: Kóbor lovag (1915)



Lovis Corinth: A megvakított Sámson (1912)

Lovis Corinth: A trójai ló (1924)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Lovis_Corinth-Trojanisches_pferd.jpg


Ernst Ludwig Kirchner: Önarckép katonaként (1915) Kirchner: Felemelt karú akt (1909-11)



Ernst Ludwig Kirchner: Berlini utca (1913) Ernst Ludwig Kirchner: Fürdőzők (1913)



Max Pechstein: Önarckép (1926) Max Pechstein: Három akt tájképben (1911)



Paul Klee: Senecio (1925)Paul Klee: Absztrakt feketén Paul Klee: Aranyhal (1925)



Wassily Kandinsky: Bavariai ősz (1908) Wassily Kandinsky: On White II. (1923)



Johannes Molzahn: Otto Mueller (1930)Otto Mueller: Fiatal lány férfifejek előtt (1912)

http://www.schlesisches-museum.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Ftx_templavoila%2FMolzahn060419_01.jpg&width=800m&height=700m&bodyTag=%3Cbody%20margin%3D%220%22%20padding%20%3D%220%22%3E&title=Schlesisches%20Museum%20zu%20Goerlitz&wrap=%3Cdiv%20style%3D%22position%3Aabsolute%3B%20top%3A0%3B%20left%3A0%3B%22%3E%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%7C%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E&md5=9b5d2301425fbea4cf7522dfbc2a3577


Oskar Schlemmer: Lépcsők 1932)

William Wauer: Nell Walden portréja (1918)



Wilhelm Lehmbruck: Letaszítva (1915-16)Wilhelm Lehmbruck: Örök ifjúság (1913)



Ernst Barlach: Magdeburgi emlékmű (1929) Max Ernst: Cím nélkül



Wolfgang Kraus: Kultúra és hatalom
Európa Könyvkiadó, Budapest 1993

Bojár Iván András: Ölhet a művészet? 
http://www.emir.hu/~filmvilag/xista_frame.php?cikk_id=1168

Schubert Gusztáv: A szépség szörnyetege
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=2770

Mussolini tér Hitler "ideális" városában
http://kulfold.ma.hu/tart/rcikk/b/0/139473/1

AJÁNLOTT IRODALOM

http://imageshack.us/


TESZT-KÉRDÉSEK

1. Válaszd ki azokat a műalkotásokat, amelyek „illeszkedtek” a náci 

kultúrpolitika ideológiájába!

a. b. c. d.

e. f. g.


