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SK I Á L L Í T Á

Amikor a Bartl József,  Misch Ádám és Lux Antal 
festőművész hármas életútját és munkásságát vizs-
gáljuk, arra a felismerésre juthatunk, hogy a megkö-
zelítően azonos időszakban, az 1930-as évek első fe-
lében, egyazon településen – a sváb nemzetiség által 
lakott, akkor még Budapesttől független Soroksáron –  
született és felnőtt művészek életútja és művészete 
más pontokon is találkozott. 1979-ben például a Pécsi 
Galériában rendeztek együttesen kiállítást, s most, 
2015-ben Budapesten ismét közös tárlattá rendeződ-
tek műveik. Az idő kíméletlen múlásával azonban 
a dolgok gyökeresen megváltoztak: Misch Ádám 
munkássága 1995-ben, Bartl Józsefé 2013-ban lezá-
rult, így az azonos nemzedéket képviselő, életútjuk 
és pályájuk során oly sokszor találkozó, szoros ba-
rátságokkal és szakmai rokonsággal megalapozott, 
közös fellépésekre is vállalkozó művészek közül ma 
már csak a nyolcvanadik születésnapja után is ak-

tívan dolgozó Lux Antalt köszönthetjük személye-
sen. Kapcsolatukat minden bizonnyal a művészeti 
szemlélet, az alkotói attitűd azonossága is szorosan 
összetartozóvá avatta. Művészetüket a hallatlanul 
szerteágazó érdeklődés, a számos alkotóterületet 
átfogó tevékenységforma – a festészet és szobrászat 
mellett a videóművészet –, s a hagyományok tiszte-
lete, de a kísérletező szellem erőteljes térhódítása, a 
progresszív kezdeményezésekhez vonzódó művészi 
magatartás is jellemezte. 

Az 1932 és 2013 között élt Bartl József festőművész 
pályája kezdeti szakaszában az érzéki kifejezésre, az 
érzelmekben gazdag festői fogalmazásra összpon-
tosított, majd később már inkább összefoglalt, szub-
limált, a szikár lényeget kereste és azt mutatta fel. 
Míg korábban fegyelmezetten megfelelt a kifejezési 
konvencióknak, később szenvedélyesen keresett, ku-
tatott, felfedezett, beteljesített. Az 1970-es évektől 
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Bartl József

1932-ben Soroksáron született. 1952-1959 
között – Bernáth Aurél, Fónyi Géza, Pap 
Gyula tanítványaként – a budapesti Ma-
gyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója 
volt. Tanulmányúton járt Német-, Len-
gyel- és Franciaországban, a Szovjetunió-
ban és Csehszlovákiában. 1959-től a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagja. 
1964-1966 Derkovits-ösztöndíjas. 1972-
től a szentendrei művésztelep, 1980-tól a 
szentendrei Műhely Galéria tagja, a VUdAK 
Magyarországi Német Írók és Művészek 
Szövetsége alapító tagja (1992). 1981-ben 
a szolnoki Festészeti Triennálé díjában, 
1995-ben Munkácsy-díjban részesült. Bartl 
József kétszer vehette át a Magyar Köztár-
saság Arany Érdemkereszt kitüntetést, So-
roksár díszpolgára, Baden-Württemberg 
tartomány Donauschwäbischer Kulturpreis 
fődíjasa (2003). 2009-ben a Magyar Festé-
szet Napja életműdíjasa. 2013-ban Buda-
pesten hunyt el.

A kiállító művészek alkotásai színesben 
a belső borítonkon láthatóak.
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korszerű, modern, súlyos gondolatisággal átha-
tott, ámde látszólag könnyed dekorativitásban fürdő 
kompozíciókat készített, hol a szikrázó fehérségben, 
hol a mély barnákban és komor feketékben merülve, 
süllyedve el. Vissza-visszatérőn kazettákra osztott 
képeket festett, négyzeteket és téglalapokat egymás 
mellé és egymás fölé, s ezek rendszerében jelentek 
meg jelei, jelképei: ház, szív, tulipán, ék. A képeiben 
szigorú rendet teremtő mértani struktúrával, és de-
koratív, mély jelentéseket hordozó motívumaival a 
hagyományokat, a soroksári népművészeti gyöke-
reket a modern szentendrei művészeti törekvések 
metszetében idézte. A szűkszavúságokba burkolózó, 
de mégis sokatmondó motívumaival rendet szeretett 
volna teremteni ebben a zavaros, kaotikus világban. 
Rendre vágyott, lelki rendre, egyensúlyra, és művei-
vel gyengéden ennek fontosságát tudatosította az őt 
körülvevő világgal. Kép-intelmei, finom, hallatlan 
mély tartalmakat összegző, a tradíció erejével meg-
szólaló kép-összefoglalásai a XX. század, az ezred-
forduló emberének rejtett álmait – harmónia-vágyát, 
szépség-óhaját, rend-áhítását, nyíltság- és őszinte-
ség-sóvárgását – testesítette, testesíti meg. 

Misch Ádám festőművész 1935-ben született és 
életútja 1995-ben, egy budapesti kiállításának meg-
nyitóját követő napon, váratlanul zárult le. Az 1965 
utáni három évtizedben a Misch-életmű az elvont 
művészet, az absztrakt kifejezés eszménye szelle-
mében bontakozott ki. Bár érdeklődését egyes idő-
szakokban megragadta a szobrászat is, majd pályája 
késői korszakában a videóművészettel is behatóan 
foglalkozott, legfontosabb alkotásai a képek: az ak-
varellek és gouache-ok, a fotókat kompozícióba il-
lesztő kollázsok, a vegyes technikájú alkotások és 
a tiszta festői eszközökkel megvalósított, olajjal vá-
szonra festett művek. Korai alkotásain még hang-
súlyos szerepet kapott a konstruktív képépítés, a 
geometrikus elemek alkalmazása, majd fokozatosan 
átvették a főszerepet a szabadon áradó, gesztusszerű 
festői motívumok, amelyek véletlenszerűnek tűnő, 
firkálás féle alakzatai között szövegek és szövegfosz-
lányok, számok és betűk is gyakran felbukkannak. 
A körülhatárolatlan festői-grafikai terekben tompí-
tatlan, élénk színekben pompázó foltok és vonalak, 
expresszív ecsetnyomok rögzülnek: a színes mezők, 
sávok, foltok és vonalak hol gócpontokká szervezve 

Misch Ádám

Misch Ádám 1935-ben Soroksáron szüle-
tett. 1954-ben érettségizett a budapesti 
Piarista Gimnáziumban. Ezt követően két 
évig Egerben teológiát hallgatott. 1955 és 
1960 között Csepel Művek művészeti sza-
badiskolájának diákja volt (melynek veze-
tője Ilosvai Varga István volt). 1965-ben 
diplomázott a budapesti Iparművészeti 
Főiskolán festő szakon (mestere Z. Gács 
György). 1973-tól hirtelen bekövetkezett 
haláláig a dunaszigeti szabadiskola veze-
tő tanára volt. 1963-tól rendszeresen járt 
Németországba, az 1970-es évektől sok 
időt töltött Nyugat-Berlinben, ahol sorok-
sári művészbarátja, Lux Antal élt és dol-
gozott. 1992-ben a VUdAK Magyarorszá-
gi Német Írók és Művészek Szövetsége 
alapító tagja, a VUdAK képzőművészeti 
szekciójának első elnöke. Számos mű-
vésztelepet vezetett (Telkibánya, Királd, 
Siófok). 1990-1995 óta a barcsi Nemzetkö-
zi Művésztelep vezetője volt. Misch Ádám 
1994-ben hívta életre a DIALOG Magyar-
országi Német Művészeti Egyesületet. 
Számos díjjal kitüntették, többek között 
1993-ban a Magyarországi Nemzeti és Et-
nikai Kisebbségekért Közalapítvány nívó-
díjasa, 1994-ben a Magyarországi Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapít-
vány életműdíjával tüntették ki. Misch 
Ádám 1995-ben Budapest hunyt el.
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összesűrűsödnek, hol szertefutón megritkulnak, és 
ebből a látszólagos kuszaságból váratlanul kiemel-
kedik egy-egy higgadt kereszt, négyzet vagy há-
romszög. Misch Ádám absztrakt expresszionista – 
vagy lírai absztrakt – hangvételű műveit szemlélve a 
korlátlan festői szabadság birodalmában kalandoz-
hatunk, ahol roppant erőteljes érzelmi hatásokkal, 
benyomásokkal, hangulatokkal gazdagodhatunk.

Az ugyancsak 1935-ben született Lux Antal mű-
vészetének alakulását meghatározta, hogy 1956 óta 
Németországban dolgozik, és így – az itthon tevé-
kenykedő, a magyar művészet közege, a magyar 
művészetpolitika érvényesülése által igencsak meg-
érintett két művésztársától eltérően – egy-egy tárla-
tával mintegy csak vendégszereplőként tért vissza 
(1990-ig a szabad Nyugat művészeti pezsgéséből) 
Magyarországra. Lux Antal lexikoncímszavának 
írója, Beke Zsófia művészettörténész lényeglátó erő-
vel jellemezte művészetének meghatározó jegyeit: 
„Munkáiban a tudományok, a matematika, a fizika, 
Einstein relativitáselmélete, a rend és a káosz, a biz-
tos és bizonytalan, a véletlen, a kontrollálhatatlan, 
a képzelet, az illúzió, a nézőpontok különbözősége, 
az egység és a sokféleség, az ábrázolhatóság és az 
absztrakció, a mozgó és statikus, kelet-nyugat, a kü-

lönböző társadalmak közti különbség foglalkoztat-
ja.” Mindez az 1980-as évek óta folytatott – alkotó-
munkájában egyes időszakokban meghatározó – vi-
deóművészeti tevékenységére is jellemző, de ugyan-
így érvényes grafikai és festészeti kompozícióira 
is. Az életmű kiemelkedő jelentőségű alkotásainak 
minősíthető, a nyers zsákvászon hordozó felületére 
rögzített, gesztusszerű motívumokból és felirattö-
redékekből építkező munkái izgalmas kétségeket 
élesztőn vetik fel a durva tároló-szállító holmi va-
lóságos matériája és a műalkotás közötti választás, 
megítélés dilemmáit. 

Most, hogy egy kis távlatot kaptunk, hogy lehe-
tőségünk nyílik visszapillantani a három művész-
nek a XX. század második felét, harmadik harma-
dát – illetve Bartl József és Lux Antal esetében az 
ezredfordulót követő éveket is – átfogó munkássá-
gára, az egyes életművekből válogatott, az egy-egy 
alkotói szakaszra legjellemzőbb művekből szerve-
ződő együttes révén is pontosan felmérhető: jelentős 
művészeti felismerésekkel, fontos, a korszak(ok) tör-
ténetével együtthangzó, korszerű elvont művekkel 
gyarapították modern művészetünket. 

Wehner Tibor

A kiállításmegnyitó pillanatképei, középen Misch Ildikó és Misch Márta
Bajtai László felvételei

Lux Antal

1935-ben Soroksáron született. A csepeli művé-
szeti szabadiskolában tanára Ilosvai Varga Ist-
ván. 1955-ben „Tokaji táj“ című képét egy koreai 
vándorkiállítás anyagába válogatták. 1956-ban 
Lux Antal katonaként a pécsi szénbányában 
teljesített munkaszolgálatot. A forradalom ide-
jén egysége a szovjetek, illetve az ávósok ellen 
harcolt („Mecseki láthatatlanok“). 2006-ban 
Frankfurtban a „Szabadság Hőse 1956 Magyar-
ország” elismerést vehette át. 1956 óta Német-
országban él. 1960-1965 a stuttgarti Staatlichen 
Akademie der bildenden Künste festő és grafika 
szakos hallgatója. 1980-tól foglalkozik a festé-
szettel párhuzamosan kísérletező videoművészettel (médiaművészettel) is. Számos ösztöndíjban és díjban részesült, a 
magyar művészeti élet aktív tagja. 1974-1979 a győri fémobjekt-szimpózium tagja, 1980-1990 a makói grafikai művész-
telep tagja. A budapesti Kepes Társaság, a MET/Magyar Elektrográfiai Társaság és a VUdAK Magyarországi Német Írók és 
Művészek Szövetsége tagja.


