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ECSETTEL ÍRT IDŐ
Soha nem szűnő – Nádler István 
grafikai retrospektív
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geometriából gesztusokba
Nádler István hosszú, zarándoklat-szerű utakat jár be mintegy hat évti-
zede papíron és vásznon, ecsettel. A megtett út hossza is tetemes, ered-
ménye fajsúlyos, a hazai kortárs festészet egyik legnagyobb, legmélyebb 
merítése. De Nádler számára a cselekvés, az úton levés „soha nem szűnő” 
cselekménye a legfontosabb. 1965 és 1972 között készült munkái erőtel-
jesen stilizált táj-és térélmények geometrikus esszenciái. Monokróm 
színmezőkből összeálló, kontrasztos tér-szerkezetek és sík-viszonylatok, 
személyes jelekké redukált egyetemes szituációk, melyek mértani helyze-
tekként, történésekként öltenek testet. A győri Esterházy-palota háromszög 
alaprajzú előterének késő-reneszánsz falsávjai és mészkő vak-árkádjai 
ezekkel a korai Nádler-művekkel fogadják a látogatót. Nádler István mun-
kásságának e korai szakaszában a geometria redukáló, általonosító nyel-
vén fogalmazta meg élményeit, gondolatait: gondolatait: a racionalitásra 
fókuszálva, a világ összefüggéseit „személytelen, vagy személyen túli 
jelentések előtérbe helyezésével”1 fogalmazta meg. Képépítési metódusa 

„általánosnak és tipikusnak tekinthető 70-es évekbeli kortársai körében, 
tehát rokon szemléletet mutat Fajó János, Gáyor Tibor, Maurer Dóra 
analitikus műveivel.”2

az út megélése
Grafikai retrospektívre hív az elegáns, álló fehér felületen jobbra tolódva 
négy meditatív függőleges fekete gesztust hordozó plakát. A tárlat emeleti 
termeibe lépve is ezzel találkozunk először. Nem lényegtelen dolog ez: 
lent, a múzeum aulájában korai előzményekként következetes mértani 
karakterű kép-egységei rendszerébe vont be Nádler, fent egy csendet 

1  Hegyi Lóránd: Az új szenzibilitástól a meditatív festészetig, 129-151. Budapest, Jelenkor 
Kiadó, 1995.

2  Hegyi Lóránd i. m.

és hangot egyszerre megszólaltató fekete-
fehér mű adja a kiállítás további hét, egy-
másba nyíló termének felütését. Bár, ha 
innen indulunk, ahogy egy-egy útba indító 
Nádler- és Hegyi Lóránd-szöveg indokolja, 
akkor az évszámok szerint az időben vissza-
felé haladnánk az életműben a közelmúlttól.  
A lényeg, hogy a művész korábbi formákban, 
geometriai együttállásokban megnyilvá-
nuló képeit a cselekvő festés élményalapú, 
és egyben meditációs tevékenysége követi, 
amikor mindennapi rituális-intellektuális 
cselekedetként nyúl a festészethez. Ezek az 
élmények, ahogy Nádler fogalmaz, „bárhon-
nan érkezhetnek ” „legyen az a Biblia, böl-
cselet, filozófia, fizika, irodalom vagy zene”. 
A művész által a sajátunknál egy sokkal 
erősebb szellemi közegbe kerülünk és egy 
megállíthatatlan folyamat részesei leszünk. 
Tapasztalatok útján indulunk, de a történé-
sek fölé vivő élmények a művész szerint „a 
legnehezebben verbalizálhatók”. Ez az az 
emelkedett létélmény, melybe a telitalálat 
tárlatcím, mint soha nem szűnőbe beavat.
Alig arany, inkább aranyló, finoman transz-
parens gesztusokat látunk, papíron, 2014-ből. 
Ezek egyik részének a fent és lent kapcso-
lata, a világ vertikális tengelye mentén tetten 
ért (vagy ott létrehozott) történés a veleje, 
másik részük vízszintesen elterülő, belső 

278 tükrözve, a Neg. 277 érintetlenül), jobb 
szélre pedig, kilencven fokban elforgatva, az 
absztrakt jellegű negyedik (Neg. 283).Azon-
ban 2014 augusztus harmadikán, mintegy 
hat évvel a Frankfurter Allgemeine Zeitung 
cikke után, Richter végső döntésével lépés-
ről lépésre lefesti a grafittal felvitt vázlatokat, 
míg huszonötödikén elkészül a négy absztrakt 
festménnyel, amely maradéktalanul elrejti 
referenciáit. A Birkenau mind struktúrájá-
ban, mind színeiben négy variációt alkot egy 
témára: a fekete-fehér, elmosódott grisaille 
négyzetrácsos szerkezetén keveredés nélkül 
jelenik meg a méregzöld és a bíborvörös festék 
kiegészítő színpárja, élesen elváló fragmentu-
mokat képezve a felületen.
Benjamin Buchloh Birkenau-elemzésében 
azt állítja, hogy Richter végső válasza mind-
végig határozott a mnemonikus ábrázolás 
lehetőségének eltörlésére vonatkozóan, 
leg yen szó az Atlas fotómontázsairól, a 
Reichstag festményeiről vagy a Birkenau 
táblaképeiről. Az „emlékezés Szküllája és 
a spektákulum Kharübdisze között” végül 
a z a bsztra kció „eltörli ” a traumatikus 
képeket.50 Buchloh ezzel ahhoz a „moder-
nista” megközelítéshez csatolja Richtert, 

50  Uo., 7–8; 29–34.

amely tagadja a haláltáborok ábrázolhatóságát és félrevezetőnek ítéli 
annak képi archívumát. A Birkenau, ha végső változatában és nem folya-
mat-jellegében szemléljük, egy jelentős, a Holokausztot nonfiguratív 
módon ábrázoló – olyan alkotók, mint Richard Serra, Frank Stella 
Peter Eisenman vagy épp Barnett Newman nevével fémjelzett – művé-
szeti hagyomány egyfajta örökösének tűnhet. Richter döntése mögött 
azonban – mint azt a jelen esszé alátámasztani igyekszik – minden bizony-
nyal nem a Sonderkommando-fényképek „megfesthetetlensége”, vagy fotó-
festményként spektakuláris voltuk áll, sokkal inkább annak belátása, hogy 
a felvázolt fotófestményekben a személyes élmény, a banalitás mögött rejlő 
iszonyat nem válik autonóm narratívává, amely az Oktober-sorozatban 
lehetővé tette a differenciát horror és gyász között. A Sonderkommando-
fényképek inherens narratíváját ugyan ki tudják „hangosítani”, de túl 
szűknek bizonyul az alkotói mozgástér, amely lehetővé tenné egy alter-
natív narratív konstrukció megvalósítását.51 Szintén erősen vitatható, 
hogy Richter sorozatában az absztrakció szembenállna a mnemomikus 
ábrázolással. Sokkal inkább dialektikus mozgásról van szó, hasonlóan az 
Oktobert megelőző és az azt követő absztrakt „fázisokhoz”. Feltételezhető, 
hogy Richter végül a paradox banalitás helyett egyszerűen egy másik 
aspektust emelt ki: a Sonderkommando-fényképek immanens absztrak-
cióját. Didi-Huberman interpretációját követve a leolvasható – figurális 

– információ határainál kezdődő – absztrakt – akciót, amely a negyedik 
fényképet szinte olvashatatlanná teszi. A mögöttes döntések és dilemmák 
mélyebb mintázatai ugyanakkor csak a fentebb vizsgált, több évtizedes 
kontextusban rajzolódnak ki.52 
Ha a történelmi festészet egy hatalmi narratíva vizuális legitimációs 
eszköze, akkor Richter „történelem utáni történelmi festészete”53 olyan 
kvázi- vagy pszeudo-narratívákat épít, amely nem csupán kikezdeni avagy 
idézőjelbe tenni kívánja a hegemón narratívát, de – mint a 48 Portrait vagy 
az Oktober esetében – eleve bizalmatlan egy egységes narratíva megkonst-
ruálhatóságával szemben. Richter, az életművön búvópatakként átívelő, 
mintegy hatvan éve tartó gyászmunkája, amit a drezdai Akadémián látott 
fényképek váltottak ki először, és legutóbb a Birkenau vásznain öltött testet, 
egy eleve lezárhatatlanként örökösen tovább épülő és dekonstruálódó 
ellen-narratíva, amely a teljes formakészletet bejárva a talált fényképtől 
a monokrómig,54 végül mindig visszatér abba a képek közti térbe, amit 
a Sechs Fotos vagy Didi-Huberman stúdiófotói dokumentáltak. Claude 
Lanzmann szerint „a legsúlyosabb morális és művészi vétség egy olyan 
Holokausztnak szentelt mű létrehozása, amely azt elmúltnak tekinti.”55 
Richter ellen-narratívája ezzel összhangban olyan forma-fragmentumok 
közti folyamatos mozgásként írható le, amelynek morális pozíciója maga 
az elkötelezett elevenség. 

51  Richter 2017-ben a Reichstagnak adományozta a sorozat méretarányos másolatát, szembe 
helyezve a Schwarz, Rot, Gold-dal, világos analógiát állítva és visszautalva sikertelen 
kísérletére. 

52  Emellett a kérdéstől elválaszthatatlan az életmű egyik legkomplexebb, központi témája, az 
absztrakció és a mimézis dialektikája, amelyet itt nincs lehetőségem tárgyalni. Lásd ezzel 
kapcsolatosan például Hal Foster: Semblance According to Gerhard Richter. In: Gerhard 
Richter, 113–134; Benjamin H. D. Buchloh: The Chance Ornament. Aphorisms on Gerhard 
Richter’s Abstractions. Artforum International, Vol. 50, No. 6 (2012), 168–178; illetve jelen 
folyóiratban Fehér Dávid írását.

53  Erről lásd bővebben: Hornyik Sándor: Idegenek eg y bűnös városban. Művészettörténetek és 
vizuális kultúrák. L’Harmattan, Budapest, 2011, 117–137.

54  „Most, a szürke monokrómokat nézve ismerem fel, hogy talán, biztos nem egészen tudatosan, 
ez volt az egyetlen módja annak, hogy megfessem a koncentrációs táborokat. Lehetetlen 
megfesteni az élet nyomorúságát, kivéve talán szürkével, hogy eltakarjam.” (Interview with 
Gregorio Magnani, 224).

55  Claude Lanzmann: From the Holocaust to the “Holocaust”. In Stuart Liedman (ed.): Claude 
Lanzmann’s Shoah: Key Essays. Oxford UP, Oxford, 2007 [1979], 35.
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erőit demonstráló, azok által szétfeszülő, vagy éppen lenyugvó spirituális 
enteriőrök sora. Míg az iménti Nádler-képek materiális bázisát tompán 
fénylő hamuhoz, vagy meg-megcsillanó, de mégis egyszerű evilági por-
hoz-sárhoz hasonlatos anyag adja, addig a következő falon függő kép-hár-
mason már kék-fekete egymást fedő, felülíró ívek táncolnak. A következő 
teremben meggyőző erővel érint meg a kiállítás „grafikai” jelzője, ugyanis 
többnyire fekete – legalábbis döntően fekete – ecsetnyomok képei sorjáz-
nak. Egy Duna-menti művész erőteljes, de finom lélegzetű gesztusai, aki 
kárpát-medenceiként a Kelet energiáit és a Nyugat fegyelmét is közvetíti 
ecsetjével. Magabiztos koncentrációval, de a szerzetesek alázatával tartja 
kézben az időt és a mozdulatot.

állandóság, külső és belső idő 
Míg Nádler korábbi, geometriában testet öltő munkáin az állandóság 
keresése, a Malevicsi tabula rasa volt a meghatározó, addig az Ester-
házy-palota emeleti termeiben most bemutatott, utóbbi két évtizedben 
készült ecsetrajzok az időben zajló történés és cselekvés fázisait rögzítik. 
Az idő és az emberi jelenlét tömör, esszenciális megfogalmazása régóta 
foglalkoztatja a legtöbb művészetiágat. Nádler István tapasztalati felis-
merése, melyről spirituális kikristályosodásoknak érezhető művei győzik 
meg a szemlélőt, ha úgy tetszik képolvasót, hogy az emberi intellektus, a 
metafizikus szférák tartalmai és tartamai a meditációval érintkező napi 
alkotói munka révén érinthetők és ragadhatók meg. A papír hófehér, de 
finoman rusztikus rostjai, felületei és barázdái a helyzetbe hozással, képi 
megművelésükkel, párbeszédet modellező, létrehozó és újrateremtő fes-
tői-grafikai beavatásukkal válnak e kontemplatív cselekedet és alkotói 
rítus terrénumává. Átgondoltan és érzékien modulált vonalak, repetíciót 
és egyediséget közvetítő ecset-gesztusok révén nyilatkoztatja ki Nádler 
az állandóságot, a művész belső idejét, az időtlenség és a múló pillanat 
megfogalmazhatatlan viszonylatát. 

színterek, erőterek
A genius loci évtizedek óta ihlető-ösztönző tényező Nádler István művé-
szetében, számos hosszabb-rövidebb külföldi tartózkodás élményvilágát 
megélve alkothatott. Firenzei ösztöndíja során készült képeit a klasszikus 

arányok, a mediterrán rusztikusság és szen-
vedély hatja át, berlini tartózkodása sziká-
rabb, feszesebb, monokrómabb művekre 
ösztökélte, a svájci Zug-ban készült képek 
pedig egy alpesi levegőjű, friss, ropogós 
szín-és gesztustársításokból álló sorozattá 
álltak össze. Az utóbbit bemutató teremben 
találkozhatunk az Arnulf Rainer tisztele-
tére készített fej-formájú, egymást felülíró 
gesztusokkal. Ezeken a lapokon az intellek-
tuális, emocionális és vizuális megismerési 
folyamatok rétegződésének tanúi lehetünk. 

egységes hangzás a teljesség irányába
Nádler István munkásságának a 80-as évek 
óta fontos szellemi energiaforrása a zene. 
A tárlaton eg y hosszanti terem a Ligeti 
György tiszteletére készített, de a mind-
kettőjükre egyaránt ható Bartók, Debussy, 
Rachmanyinov, Schönberg művei által is 
ihletett,szikár grafikai lapokat mutat be. 
Haydn is a nyolcvanas – csak az 1780-as – 
években komponálta a Megváltó utolsó hét 
szava a keresztfán című művét, amely régóta 
foglalkoztatta Nádlert, de e zene képi megfo-
galmazásai bevallása szerint sorra kudarc-
cal jártak. A műhöz Dubóczky Gergely 
karmester felkérésére Esterházy Péter 
írt betétszövegeket, profán imát, melyek 
együttes hallatára a mű belső törvénysze-
rűségei vezették Nádler Istvánt egyetemes 
mezők erőinek, üzeneteinek kép-stációkká 
alakítására. A g yőri kiállításon látható 
giclée-nyomatok olyan vásznak alapján 
készültek, melyek képszerkesztésében a hét 
utolsó krisztusi szó (mondat) mint a világ 
koordinátáiból kimetszett geometriai tar-
talom jelenik meg. A fent és lent metszete, a 
világ tengelyeinek találkozása az egyetemes 
kereszt-motívum, amely Nádler drámaian 
emelkedett sorozatán egymást fedő átlók-
ként fedezhető fel. Színben is, végpontjaiban 
is egy fokozatosan elmozduló keresztformát, 
a metafizikával kapcsolatba lépő történés 
fázisait látjuk és leírásaalapján a művész 
is ilyesmire törekedett: „Az ilyen kereső, 
figyelő tekintet minél mélyebb múltba néz, 
annál valódibb hitet lát, ahol a megraga-
dottság, odaadás és transzcendencia ereje 
formáz.”3 Indul az ecsettel teremtő kézmoz-
dulat, meg kell ragadnod az időt, a mozgó 
gesztust, a kép végszavára a felettes én adja 
meg a választ.

3  Nádler István, 2018
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