
¢rthetû kifejt¢se talÀlhatÂ N. Warburton A FILOZñ-

FIA VILçGA (Kossuth, 1993) cÁmü k´nyv¢nek etikai
fejezet¢ben.
2. Az ¢rvel¢s szempontjÀbÂl nem jelentûs k´r¡l-
m¢ny, hogy a technika jelenlegi szintj¢n elk¢pzelhe-
tû-e ilyen berendez¢sek elk¢szÁt¢se.
3. R. Lewin: BONES OF CONTENTION, CONTROVER -

SIES IN THE SEARCH FOR HUMAN ORIGINS. Penguin,
Harmondsworth, 1987. 316ä318. o.
4. Uo. 319. o.
5. A vegetÀriÀnusirodalom tanulmÀnyozÀsa alapjÀn
Ãgy tünik: lehets¢ges, ¢s talÀlhatÂk. V´. p¢ldÀul K.
Akers: VEGETARIAN SOURCEBOOK, Arlington, Va.,
Vegetarian Press, 1989; F. M. Lapp¢: DIET FOR A

SMALL PLANET, New York, Ballentine Books, 1975
vagy T. Regan: THE CASE FOR ANIMAL RIGHTS, Uni-
versity of California Press, Berkeley, 1983.
6. Ennek fordÁtottja t´rt¢nt meg azzal, hogy az em-
berek legnagyobb t´bbs¢ge elismerte, hogy a rab-
szolgasÀg ´nk¢nyes int¢zm¢ny volt. Egyes optimis-
tÀk szerint e nagyszerü folyamatban most az Àllato-
kon a sor. V´. p¢ldÀul P. Singer: ANIMAL LIBERA-

TION. Random House, New York, 1975.
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NÀdler IstvÀn kiÀllÁtÀsa
a Goethe Int¢zetben

¢s a Kiscelli MÃzeumban

1995ä96 fordulÂjÀnak egyik komoly, ¡nnepi
esem¢nye volt NÀdler IstvÀn kettûs tÀrlata.
T´bb helyen egyszerre bemutatkozni a leg-
nagyobb müv¢szek kivÀltsÀga. A Pestrûl Bu-
dÀra, BudÀrÂl Pestre utazÀs valamilyen za-
rÀndoklat¢lm¢nyt nyÃjthat a tÀrlatok lÀtoga-
tÂinak. Mindk¢t helynek van valami szakrÀlis
hangulata. A Kiscelli MÃzeumban a barokk
¢pÁt¢szek, huszadik szÀzadi hÀborÃk ¢s jelen-
kori müeml¢kv¢dûk Àltal kialakÁtott temp-
lomt¢rben az architektÃra irÀnyÁtja az ott ki-
ÀllÁtÂ müv¢szeket. RomosodÀstÂl megmentett
falak, pill¢rek, pill¢rk´z´k hatÀrozzÀk meg a
mütÀrgyak m¢ret¢t, sugalljÀk mondanivalÂ-
jÀt ä amennyiben a müv¢sz elfogadja ¡zene-
t¡ket. A Goethe Int¢zetben szinte maga az

ÁrÂ ¢s k´ltûfejedelem a meghÁvÂ, aki, tudjuk,
maga is sokat rajzolt, s ÁrÀsaiban, szÁnrend-
szereiben a vizualitÀs nagy kutatÂja volt. A
MagyarorszÀgon mÀr a mÃlt szÀzad Âta k´z-
kinccs¢ vÀlt ¢letmü mellett a jelenlegi int¢zet
aktualitÀsokra ¢rz¢keny rendezv¢nyei teszik
emelkedett esem¢nyekk¢ az AndrÀssy Ãti,
´nmagÀban nem tÃl szerencs¢s kiÀllÁtÂterem
tÀrlatait.

Term¢szetesen NÀdler-festm¢nyt lÀtni ke-
v¢sb¢ elûkelû helyekre is elmenn¢nek sokan.
Sikeres NÀdler-kiÀllÁtÀs volt mÀr t´bb alka-
lommal a kev¢ss¢ ismert, de nagyon tiszta ¢r-
t¢kvilÀgot k¢pviselû N¢pszÁnhÀz utcai Pando-
ra Gal¢riÀban, egy igen komoly hommage-
festm¢ny lÀthatÂ 1996 tavaszÀig a modern ki-
ÀllÁtÀsokat csak r´vid ideje rendezû Zenet´r-
t¢neti MÃzeum BartÂk B¢la tisztelet¢re ren-
dezett kiÀllÁtÀsÀn.

Tornyok, k¡l´n´s ¢p¡letek eml¢klÀtk¢pei
Firenz¢bûl ä ez volt a Goethe Int¢zet papÁr-
ra festett ÂriÀsk¢pekbûl ÀllÂ tÀrlata. NÀdlert
n¢hÀny ¢ve igen erûs szÀlak füzik ItÀliÀhoz.
RÂmai ´szt´ndÁja, ism¢telt firenzei lÀtoga-
tÀsai Âta RÂma ¢s Firenze term¢szetes dajkÀ-
ja lett ¢rett korba jutott fest¢szet¢nek, an¢l-
k¡l hogy bÀrmif¢le historizÀlÀs volna rÀ jel-
lemzû. NÀdler nem tagadta meg t´bb ¢vti-
zedes alkotÂi pÀlyÀjÀnak geometrikus indÁt-
tatÀsÀt, a malevicsi szuprematizmust, most
annak k¡l´n´s f¢nnyel Àtitatott formaszag-
gatÂ vonÀsait ismeri fel, k´veti, fejleszti to-
vÀbb. TanulmÀnyÃtjain ihletûje ItÀlia ¢pÁt¢-
szet¢nek mer¢sz, k´vetkezetes, t´bb korban
¢s stÁlusban megjelenû, olykor szinte mÀgikus
geometriÀja. D¢l meleg szÁnvilÀga, szenved¢-
lye, fortissimÂban megszÂlalÂ ÀhÁtata jelenik
meg NÀdler festm¢nyeinek sorÀban. ItÀlia
valÂsÀggal elvarÀzsolta ût is, mint szÀzadok-
kal korÀbban Goeth¢t, k¢sûbb B´cklint,
CsontvÀryt, Kandinskyt, s m¢g folytathat-
nÀnk a sort.

A Kiscelli MÃzeumban lÀthatÂ n¢gy ¢s f¢l
m¢ter sz¢les vagy ´t m¢ter magas festm¢nyek
valÂsÀgos szÁn-forma oltÀrok. Gondos m¢r¢-
sek utÀn FeketebÀcson k¢sz¡ltek, a müv¢sz
hÀzÀban, müterm¢ben, majdnem mediter-
rÀn k´rnyezetben. Az alkotÀs pillanatainak
sz¢ps¢g¢t ûrzû mühely levegûj¢ben nûttek
naggyÀ, bÀr nem k¢ts¢ges, hogy v¢gsû mun-
kÀlataik a kiÀllÁtÀs helyszÁn¢n t´rt¢ntek. Ket-
tûs cÁm¡kben is kifejezûdik ez a folyamat, hi-
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szen a sorozat legt´bb k¢p¢nek cÁme: FEKE-

TEBçCSäKISCELL ¢s egy szÀm, mely a mü he-
ly¢t jel´li. Barokk oltÀrok mellett, a barokk
zene ¢pÁtm¢nyeihez hasonlÁthatÂk NÀdler
ÂriÀsfestm¢nyei. A hÀromsz´gben megjelenû
Istenszem eml¢ke hatalmas k¢k hÀromsz´g-
ben, sÀrga, rÂzsaszÁn hÀromsz´gÀrny¢kokban
jelenik meg az egyik k¢pen. A tizenhetedik,
tizennyolcadik szÀzad pompÀzatos templomi
ravatalaira eml¢keztet a t´r´tt kereszt alakÃ
mÀsik kompozÁciÂ. Az ¡nnep¢lyes, komoly
formÀk ¢s szÁnek olykor tÀncritmusban ren-
dezett vonalak ¢s szÁnk´tegek jÀt¢kosabb szÂ-
lamÀval vÀltakoznak. A vilÀgossÀrgÀk, naran-
csok, feh¢rek megh´kkentûk. HasonlÂ meg-
lepet¢st vÀltanak ki, mint Michelangelo fres-
kÂi a Sixtus-kÀpolnÀban ¢vszÀzados piszoktÂl
megszabadÁtva. °l¢nksÀrgÀk, v´r´sek, feh¢-
rek, k¡l´n´s z´ldek jellemezt¢k a reneszÀnsz,
a manierizmus ¢s barokk festm¢nyeinek
nagy r¢sz¢t, s ma d´bbenten fedezhetj¡k fel
k¡l´n´s moderns¢g¡ket.

NÀdler IstvÀn a mÃlt mesterei mellett szÀ-
zadunk nagyjai, Malevics, Kandinsky, Bar-
nett Newman, Mark Rothko nyomdokain is
halad. Elûzm¢nyei k´z¢ sorolhatÂk m¢g Ar-
nold Sch´nberg szÁnpadfestm¢nyei, Mihail
Matjusin sz¢lesen tÀrulkozÂ, àcsÁkosÊ k¢pei. A
festm¢nyein lÀthatÂ, felhûkbe burkolt Àlom-
piramisokat a szÀzad elej¢n a litvÀn Ciurlio-
nisz is megfestette, de hol vannak az û m¢-
retei, halvÀny szÁnei a NÀdler-festm¢nyek
szenved¢lyes Ãjexpresszionista szÁnvilÀgÀtÂl!

NÀdler festm¢nyein a v¢gtelen t¢rben

megjelenû m¢rtani formÀk a vilÀg l¢nyeg¢t
megk´zelÁteni k¢pes emberi ¢rtelmet dics¢-
rik, a rohanÂ felhûkre eml¢keztetû szÁnes for-
mafonatok az idûbeli l¢t ¢s müv¢szetek ¢rt¢k-
vilÀgÀt fedezik fel. NÀdler hisz az ism¢tlûdû,
¢ppen csak kicsit vÀltoztatott formÀkbÂl ÀllÂ
kompozÁciÂk polifÂniÀjÀnak erej¢ben, a zÀrt
¢s nyitott formÀk ´sszecseng¢s¢ben. Ezt a hi-
tet fejezik ki a Kiscelli MÃzeumban kiÀllÁtott
festm¢nyei ¢s a BartÂk tisztelet¢re festett k¢p
sÀrga hÀromsz´g¢ben megjelenû s´t¢t sÀsk´-
tegre eml¢keztetû forma.

A pÀlyÀja csÃcsÀn l¢vû müv¢sz otthon van
mÀr ¢vek, ¢vtizedek Âta EurÂpa nagy mü-
v¢szeti k´zpontjaiban, kiÀllÁtÀsi anyaga el-
jutott JapÀnba s a tengerentÃlra. Szükebb
hazÀja azonban, mint ez k¢pcÁmeibûl is kide-
r¡l, RÂma, Firenze, FeketebÀcs. S most, a ki-
ÀllÁtÀs alkalmÀval, beker¡lt ezek k´z¢ Kiscell
dombja is.

Nem tudjuk, hova ker¡lnek az ÂriÀsfest-
m¢nyek a kiÀllÁtÀs bezÀrÀsa utÀn. A mÃzeum
nyilvÀn k¢ptelen az eg¢sz anyag befogadÀsÀ-
ra. Az igazi nagy modern mÃzeum Budapes-
ten, bÀr sokan megÀlmodtÀk az elmÃlt negy-
ven ¢vben, nem valÂszÁnü, hogy meg¢p¡l a
k´zelj´vûben. NÀdler kiÀllÁtÀsÀt elegÀns kata-
lÂgusÀt lapozva, profi vagy amatûr videofel-
v¢teleken vagy csupÀn eml¢keinkben ûriz-
hetj¡k. S gondolhatunk rÀ, a k¢pek hidegen
izzÂ szÁneire, ha RÂmÀban, Firenz¢ben, Kis-
cellben vagy az AndrÀssy Ãton jÀrunk.

SzabÂ JÃlia
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