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SASVÁRI EDIT: KÜLÖNUTAK

Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció

múzeum

A hazai művészettörténet a háború utáni magyar mű-
vészet jelenségeit hagyományosan még ma is szinte kizá-
rólag a magyar művészet összefüggésében vizsgálja, vagy 
a nyugati művészet párhuzamaival veti össze. Nemzetkö-
zileg azonban egyre nagyobb figyelem esik a kelet-euró-
pai országok művészetének regionális szempontú kutatá-
sára, és kifejezetten azok a területek kerülnek fókuszba, 
amelyek eddig kiestek a tradicionális művészettörténeti 
vizsgálódás látóköréből. Ilyen többek között az egykori 
NDK művészete és annak mai értékelése is.

Karl-Heinz Adlerrel egy olyan művészt állít közép-
pontba most a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a 
Kassák Múzeum kiállítása, akinek személye és munkás-
sága korábban csak egy szűk szakmai kör számára volt 
ismert Magyarországon.  Az idén 90 éves Adler életművé-
nek újrafelfedezése napjainkban folyik Németországban. 
Tavaly a berlini Eigen+Art Galériában, a mostani buda-
pesti bemutatókkal párhuzamosan pedig a drezdai Alber-
tinumban látható nagy kiállítása. Adler a német szeriális 
és konkrét művészet jelentős alakja, aki 1982-ben, 55 éve-
sen állíthatta ki először az 1957-től fejlesztett minimalis-
ta-konkrét kollázsait egy kis drezdai galériában. Az 1970-
es, ’80-as évektől több magyar művésszel is kapcsolatban 
állt, így Fajó Jánossal, Nádler Istvánnal, Maurer Dórával 
és Bak Imrével, mindazonáltal személye és művei rejtve 
maradtak a szélesebb hazai közönség előtt.

A két múzeumi kiállításon a német művész munkás-
ságán keresztül érdekes perspektívába kerülnek a magyar 
művészet eddig kevéssé vizsgált jelenségei és talán maga 

Adler életműve is. A Kassák Múzeumban képzőművésze-
ti, a Kiscelli Múzeumban épületplasztikai munkássága áll 
a középpontban, magyarországi párhuzamokkal.

Hazánkban és az egykori NDK-ban a régió más or-
szágaihoz hasonlóan az absztrakt művészet kérdésé-
nek kezelése enyhén szólva is problematikus volt. 1948 
után az absztrakció mint autonóm művészeti nyelv nem 
jelenhetett meg a nyilvánosságban, képviselői – akik a 
tiltások ellenére is ragaszkodtak ehhez a nyelvezethez 
– kényszerpályára kerültek. Érdekes ellentmondás vi-
szont, hogy míg a sztálinista rendszerek bukása után az 
absztrakciót mint autonóm művészeti formát továbbra 
sem tekintette tolerálhatónak a hatalom, a környezetkul-
túrában, a köztereken, a dizájnban nemcsak legitimmé 
vált ez a fajta gondolkodás, de társadalmi kiterjesztésé-
vel a legszélesebb nyilvánosság előtt ölthették magukra 
a szocialista rezsimek a modernség arculatát.

Adler pályája jól mutatja ezt a fajta kettős jelenséget. 
Absztrakt művészként nem állíthatott ki az NDK-ban, 
betonból készített absztrakt geometrikus formaelemeit 
viszont szívesen alkalmazták épülethomlokzatok, tér-
határoló falak díszítményeként, ezzel épületplasztikái 
jellegzetes elemeivé váltak a keletnémet városok utca-
képének. Magyarországon a hetvenes évek elején Bak 
Imre, Fajó János és Nádler István, Pécsett Lantos Ferenc 
elevenítették fel azt a XX. század eleji avantgardista gon-
dolatot, hogy a művésznek ki kell lépnie a műterem falai 
mögül. A művészetet ki kell terjeszteni a társadalmi tér-
be, és a modern formáknak át kell hatniuk a környeze- La
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tet, a vizuális gondolkodást. Mindez érdekes helyzetet 
eredményezett a ’70-es években. Egyfelől az absztrakció 
iránt elkötelezett alkotók különutakra kényszerültek az-
zal, hogy autonóm művészként nem fejthették ki tevé-
kenységüket. Másrészt a modern művészet társadalmi 
kiterjesztésének programja, amellyel felléptek, aktuá-
lis, izgalmas világjelenség volt, amely Kelet-Európában 
összetalálkozott a szocialista rendszerek modernséget 
kisajátító hatalmi igényével. A hatvanas-hetvenes évek 
tárgy-, dizájn-, divat- és építészeti kultúrája a moderniz-
mus alkalmazásának kísérlete volt, amit nehéz megérte-
ni e kisajátító attitűd nélkül, amellyel ugyanakkor e re-
zsimek azt is el is tudták hitetni, hogy a modernségnek 
ebből az aurájából a társadalom tagjai is részesülnek. 
A modernség kisajátításáért folytatott küzdelem egy 
nagyobb játszma része volt a kapitalista és a szocialis-
ta rendszerek harcában. Kelet-Európában a totalitárius 
rezsimek alapvetően modernségellenes, reakciós politi-
kájába ágyazva mindez ellentmondásos formákat öltött.

Persze nem csak a különutasság alternatívája adódott 
egy NDK művész számára. A háború és Németország 
felosztása után sokan Nyugatra mentek, és ott csináltak 
karriert – Gerhardt Richter, a Magyar Nemzeti Galériá-
ban most is látható Georg Baselitz, vagy a pár éve Buda-
pesten szintén bemutatott Günther Uecker –, és ez a hely-

zet 1980 után fokozódott, amikor A. R. Penck távozása 
után szinte tömegesen menekültek a művészek.

Adler jóbarátja, Gotthard Graubner is elhagyta az 
NDK-t: már egészen korán, 1954-ban Düsseldorfba költö-
zött, és nemzetközi hírnevű, sikeres művész lett. Adler nem 
ezt az utat választotta, viszont a Graubnerrel való kapcso-
lata megmaradt, és egészen a fal leomlásáig „ablak” volt 
számára a Nyugatra. Később, a ’80-as évek végétől a kilenc-
venes évek közepéig Adler maga is tanított a düsseldorfi 
művészeti akadémián mint vendégprofesszor, ami persze a 
’80-as évek politikai klímájában nem volt feszültségmentes. 
Adler tanári pozícióját a nyugatnémet állam magasrangú 
közbenjárására kaphatta csak meg az NDK hatóságoktól.

A kiállítások alapvetően tehát azt vizsgálják, hogy 
mit jelentett a korabeli viszonyok között a különutasság, 
milyen perspektíva volt ez egy művész számára a szo-
cializmus évtizedeiben; milyen típusú művészet jöhetett 
így létre, és milyen sikerre volt kilátás. Mindez azért ér-
dekes, mert a korabeli kelet-európai, így a magyar mű-
vészet karaktere is leginkább ezeknek a kérdéseknek a 
kutatása során válaszolható meg.

(A szerző a Kassák Múzeum igazgatója)

(A Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum és a Kiscelli 
Múzeum – Fővárosi Képtár közös kiállítása 2017. május 31. – 
szeptember 17.)
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GYIMESI LÁSZLÓ: EGY REJTŐZKÖDŐ MÁGUS ÓBUDÁRÓL

Jegyzetek Mór Tamás festészetéről

KÉPZŐ

Idestova húsz éve ékesíti nappali szobánkat egy ra-
gyogó festmény. Nincs címe, de ha volna, bizonyára 
az Elhagyott kikötő lenne az. Romos ipari táj a Duna 
mentén hajóroncsokkal, őszi fényekkel, vihar előtti 
vagy utáni éggel, tiszta formákkal, az elmúlás hiteles 
őszi színkavalkádjával. Több igazi történet összemo-
sódásával.

Pedig nem autonóm műalkotásként készült ez a fest-
mény, a mester tanítványai számára készítette, oktatási 
céllal, hogy lássák és megtanulják, hogyan lehet és kell 
viharos őszi eget, búcsúzó vizet, vagy éppen az emberi 
elmúlást (a tárgyi környezet felidézésével) ábrázolni, egy 
eltűnő világ univerzális alkonyának fényeit megörökíteni.

Aki megáll a festmény előtt, mind azt mondja, hogy 
ez a kép a rendszerváltás körüli zavaros ipari bomlás 
hiteles dokumentuma, búcsúzás a dunai hajózás nagy-
hatalmi álmaitól, vagy valami hasonló fél-politikai köz-
hely csúszik ki a száján. Biztosan tudom, hogy a mester 
sem akkor, sem máskor nem akart a direkt politizálás 
útvesztőjébe keveredni, de – mint minden igazi művész 
– érezte és tudta kora minden törekvését és visszásságát, 
s bármit, bármilyen céllal vetett a vászonra (falemezre, 
papírra), az az esztétikai értékek felmutatása mellett kor-
dokumentummá vált, közös múltunk, jelenünk, jövőnk 
fájdalmas lenyomatává.

De ki is ez a mester? Ki él körünkben immáron több 
mint fél évszázada? Ki rejtőzködik a napi munka sáncai 
mögé, ki bújik meg tisztelői, tanítványai szűk, de minő-
ségi csapata között?

Mór Tamás – hiszen róla van szó – a képzőművé-
szeti gimnázium elvégzése után elsőre bejutott a főis-
kola festő szakára, 1957-ben kezdte meg tanulmányait, 
és 1962-ben szerezte meg a diplomáját. Természetesen 
nem szabadúszó festőként indult a pályája, annak rend-
je és módja szerint középiskolai rajztanárként helyez-
kedett el. 1962. szeptember elseje nemcsak a munkába 
állás jeles napja volt számára, hanem óbudai kötődé-
sének kezdete is. A Szentendrei úton, a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnáziumban kapott állást, s hosszú évekig ki 
is tartott első munkahelye mellett. 1968-ban a Fővárosi 
Gázművek Művelődési otthonának akkori igazgatója, 
Einreinhof József hívta fel őt telefonon, hogy az intéz-
mény képzőművész körének megbetegedett vezetőjét 
helyettesítse néhány hétig.

A néhány hétből néhány évtized lett, Mór Tamás a 
művelődési ház megszüntetéséig, 1999-ig vezette a kört, 
amelyet sokan már akkor festőiskolának tekintettek. Az 
intézmény megszűnt ugyan, de a kör maradt: eszközös-
tül, hallgatóstul és persze tanárostul együtt átköltözött 
a Békásmegyeri Közösségi Házba, ahol mind a mai 
napig, immár csaknem ötven éve működik, jelenleg a 
Szentiványi József által fémjelzett festőiskola „társbér-
lőjeként”.

Ötvenöt év Óbudán nem csekélység. Mégis azt kell 
mondanom, hogy a nagytehetségű festő, a kitűnő peda-
gógus félárnyékban dolgozott ezekben a hosszú évek-
ben. Rejtőzködő módra élt s alkotott mindig, híján volt 
minden sztárallűrnek, nemhogy kereste volna, inkább 


