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Nemes (Nagel) Endre  
festőművész, grafikus  

Pécsvárad, 1909. november 
10. - †Stockholm, 1985. 

szeptember 22. 
 

    Születésének századik, halálának 
huszonötödik évfordulója majdnem 
egybeesik. Születésének századik 
évfordulója előtt, 2007-ben, folyó-
iratunk 18-19. számában(2391-
2398 oldal és Képtár melléklet )
mutattuk be a művészt. Halála előtt 
a göteborgi egyetem díszdoktori 
címmel tüntette ki, számos svéd 
képzőművész mesterének tekinti. 
Munkái a pécsváradi állandó kiállí-
táson és  Göteborgban  és a világ 
számos múzeumában egyaránt 
megtekinthetők. Köztéri és közgyűj-
teményekben fellelhető műveinek 
listáját az említett ismertetőnkben 
közöltük. 
 

Posthumus kiállításai is jelentősek:1991 Solo-show at Galerie Bel'Art, Stockholm, 
Collages. 1995 Solo-show at Galerie Bel'Art, Stockholm, Paintings 1956 - 1960. 
2000 Solo-show a Galerie Bel'Art, Stockholm, The early years - works 1933 - 1948, 
2009 Solo-show at Galerie Bel'Art, Stockholm, Hommage à Endre Nemes 
Most, halálnak negyedévszázados évfordulóján, világhálós forrásból, újabb összefog-
laló tanulmányt közlünk, amely közelebb visz e jelentős magyar művész életművének  
megismeréséhez. 
 

A prágai a festészeti akadémián töltött tanulóévek után 1940-től haláláig Svédor-
szágban élt. Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában a XX. század legjelen-
tősebb festőművészeként tartják számon. Göteborgban az operaház és a városi szín-
ház díszletezőjeként dolgozott, a Valands művészeti főiskola vezetője volt 1947-1955 
között, majd haláláig Stockholmban élt. A göteborgi régió röpterének otthont adó 
Härryda kommun a Nemes családtól 2004 elején adományként néhai Endre hagyaté-
kéból 70 alkotását kapott. Ezek tulajdonképpen már 1985 óta ott voltak letétbe he-
lyezve a művész közvetlen halála előtti, a községgel kötött egyezménye értelmében. 
Az alkotások három gyűjteményt tartalmaznak és azokból évente  kiállítást rendez-
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nek a Mölnlycke kultúrház csarnoká-
ban, amely 1990 óta  a művész nevét 
viseli  (Nemeshallen) Stockholmban, a 
Birger Jarlsgatan 2. alatti, a város köz-
pontjában levő szépmművészeti Galerie 
Bel'Art AB, (http://www.belart.se/
exhibitions/render_exhibition/?
ex_id=87), rendeztek poszthumusz kiál-
lítást Nemes Endre alkotásaiból. 
 
Nemes Endre művészetét absztrakt és 
szürrealista képi elemek határozzák 
meg. Alkotásaira az elvont és szürrea-
lista képi elemek a jellemzőek. Képei 
finom műgonddal készültek. Festmé-
nyei gyakran döbbenetesen klasszikus 
bohócalakokat és óraműszerkezeteket 
ábrázolnak. Gondosan épített kompozí-
ciójuknak úgyszólván minden eleme 
valóságos, ezek mégis valóságon túli 
fantasztikus helyzetben jelennek meg. 
Alkotásai hideg, gépies világképet su-
gallnak amelyek mintegy jövőbeli em-

bertelen, vagy gépiessé vált emberi élet félelmét vetítik elénk  
 
Ki volt ez a látnoki és alkotói talentumokkal rendelkező művész aki meggyőződésből 
választotta magyar önazonosságát és negyedszázaddal halála után kései nemzettársai 
büszkén gondolunk rá? A dél-magyarországi Pécsváradon Nágel Endre névre hallga-
tó zsidó család szülöttjét svédként ismeri a nemzetközi művészvilág. Gyermekkorát 
saját bevallása szerint hat nyelven dadogva élte meg a felvidéki Iglóban, aminek a 
trianoni átrendezés folytán Spišska Nová Ves lett a neve. Iglóban akkoriban egyfor-
mán beszélték a magyart a szlováko, a német, az ukrán, a jiddis és cseh nyelvet. 1928
-ban felvette a – Nemes - művésznevet. Büszkén viselte akkor is, amikor a minden-
napok beszélt nyelvét kényszerűségből norvégre, vagy éppen svédre kényszerült vál-
tani. Endre minden nemzet számára érthető valódi emberi és szellemi nemességében 
Svédországban bontakozott ki. és hű maradt befogadó hazájához negyedszázaddal 
ezelőtti haláláig. De szülőföldje szeretetét bizonyítja a nevét viselő múzeuma Pécsett.  
Nemes Endre Múzeum http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=141. A 
lépcsőház két üvegablakát Nemes Endre tervei szerint Kéri Ádám festőművész és 
Buczkó György üvegszobrász készítette. A gyűjtemény legjelentősebb darabjai: Az 
éjszaka leleplezése (1938), a Három barát (1944), A megrágalmazott ház (1967) és a 
Csörgővel elfogva (1977). 
 
A Habsburg Birodalom széthullása nyomán, a csehszlovák utódállam megalakulása-
kor, 1918-ban kiszakította a felvidékieket a Szent korona történelmi közösségéből 
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 A Nágel család Szlovákiában maradt. A változások közvetlen érintették Endre csa-
ládját: édesapja, aki a volt rendszer közigazgatási részeként állás nélkülivé válik mert 
nem tudott szlovákul, visszatelepül az anyaországba. Édesanyja elválik, később egy 
cseh nemzetiségű felesége lesz, de fiával marad az új országban ahol az oktatás és 
közigazgatás többé nem lehetett magyar, csak szlovák nyelvű. A tízesztendős Endre 
most szlovák oktatási nyelvű osztályba jár. Semmit sem ért abból, amit krétával a 
fekete táblára felírnak. Élete végéig ez a rémálom üldözi, hogy nem érti – nem tudja. 
Egyenletek és formulák itt ott feltűnnek festészetében egyszerűen azért, mert halvány 
sejtelme sincs arról, hogy mit jelentenek. Nyelvtelenségéből következik, hogy a min-
dennapok és a környezete összefüggéstelen töredékek és érthetetlen jelek tömkelegé-
vé tömörül, amelyekhez Endrének nincs kulcsa. Fájdalmasan ismételgeti ezt a művé-
szetében, még az 1981-83-as Fekete tábla kései alkotásában is. Itt egy fekete tábla 
uralja azt a festményt amelyen mintegy számtani formulával üzen a sötét háttér. Az 
idegenség fájdalmas jellel ellátott kikiáltása, a kép felső részében pedig egy átszúrt 
kéz festőpálcával keresztezve. A festőpálca megragadása olyan szükségesség, amely 
egy lehető kiutat jelez a nyelvtelenségből. Ezért művészi alkotását a betűk is jelekké 
alakulva követik. A betűk számára egy rejtett közösség kulcsai voltak. Így vall erről: 
Gyermekként igen hamar tudatára ébredtem, hogy minden rám kényszerített nyelvet 
hiányosan beszéltem. Arra, hogy azok mind csupán jelek sorozatából álltak, amelyek 
képtelenek voltak továbbadni azt amit és ahogy mondani akartam. A felnőtteknek 
voltak szokásaik, törvényeik, rendszereik. Engem nem értettek meg azokon a nyelve-
ken – még az anyanyelvemen sem. Nem volt adottságom elbeszélésre, hogy szórakoz-
tatóan és érdekfeszítően meséljek, nem jegyeztem meg semmit az emlékezetemben, 
nem voltam képes a korábbi élményeimet előhívni – egyszóval, nem uraltam sem a 
szavakat, sem a szókincset, amely számomra használhatatlan műszer maradt.  
A Nágel család otthona kulturálisan szegény volt. Más olvasnivaló otthon nem is volt 
mint a zsidó Múlt és Jövő folyóirat. Kép és festészet nem létezett. Az első képek, 
melyeket láthatott a Verne Gyula köteteiben levő fametszetek lehettek. Az őket kö-
rülvevő városban sem volt rózsásabb a helyzet. Nem volt könyvtár, sem lehetőség 
zenehallgatásra és természetesen nem volt művészeti múzeum sem. Amikor 17-
évesen Budapesten életében elsőször látogatott el a Szépművészeti Múzeumba, meg-
csodálhatta Sassetta, Giogione, El Greco, Goya, Brueghel és Cranach alkotásait. A 
nevek számára akkor nem jelentettek ugyan semmit, de boldog tudatlanságában látott 
és a látottak maradandó benyomást gyakoroltak rá.  
                    
Szülei ideiglenes dél-magyarországi tartózkodásuk után visszatértek a felvidéki 
Iglóba. Később verseket írt, és a Kassai Újság munkatársa lett. 1928-1930 között 
Prágában élt, karikatúrákat készített. 1930-1935 között a prágai Képzőművészeti 
Akadémián tanult Nowak Willy professzor tanszékén. Részt vett a prágai Sezession 
kiállításain. 1932-1934 között a prágai Magyar Újság műkritikusa volt. 1933-ban 
Párizsba utazott ösztöndíjasként Jakob Bauernfreunddal, akivel közösen 1936-ban 
Prágában megrendezte első kiállítását. A prágai Umelecka Beseda művész-szövetség 
tagja lett. 1938 őszén Finnországba emigrált, de onnan két év múlva kiutasították. 
Akkor Norvégiában kapott menedékjogot, ám az ország náci megszállását követően 
Svédországba menekült. Itt alkotott haláláig. 1943-ban Malmőben kiállított a 
Minotaurusz csoporttal, s alapító tagja a Hontalan művészek csoportjának. 1945-ben 
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feleségül vette Exemplaroff  Heléne-t és 1948-ban svéd állampolgárságot kapott ami-
ért a  közvélemény ma is svéd képzőművészként tartja számon. Részt vett a Prisma 
című kulturális folyóirat alapításában. 1947-1955 között a göteborgi Valands 
Konstskola igazgató tanára. Spanyolországban (1951) Olaszországban (1953) és Gö-
rögországban (1963) járt tanulmányúton. 1965-ben elnyerte a svéd kormány művé-
szeti díját. 1968-ban címzetes tanári kinevezéssel tisztelték meg. Díjat kapott a VI. 
Tokiói Nemzetközi Grafikai Biennálén. Életművének egyik lelkes méltatója Jiři 
Mašin, a prágai Nemzeti múzeum egykori főnöke. Nemes Endre 1971-ben a Národni 
Galerieben Eric Grateval rendezett közös kiállítása katalógusának előszavában bőven 
és részletesen kitér a művész fejlődésére. 1972-ben első díjat nyert Friedrikstadtban 
(Norvégia) az I. Nemzetközi Grafikai Biennálén. 1980-ban Prins Eugen-aranyérmet 
kapott munkásságáért. 1984-ben a göteborgi egyetem a filozófia díszdoktorává avat-
ta.  
Alkotása jelentős számú monumentális, dekoratív munka, melyekhez változatos tech-
nikát alkalmazott (zománc, stucco, márvány-intarzia, gobelin). Festészetét alapvetően 
meghatározza a kései kubizmus kompozíciós eszközeit is alkalmazó szürreális alko-
tói szemlélete, mely már munkásságának első, Prágához kötődő periódusában kiala-
kult. Művészete mindinkább befogadta a nonfiguratív festészet formai vívmányait. A 
hatvanas és a hetvenes években tovább erősödött művei expresszivitása. Szimbólu-
mai kiérleltté, emblematikussá váltak, a kompozíciós megoldások közül meghatáro-
zóvá vált a kollázs. 1974-től kezdődően művészetében jelentős hangsúlyt kapott a 
falikárpit és a gobelin. Kiállításaira gyakran Svédország határain túl került sor, az 
akkori Nyugat-Németországban, Csehszlovákiában, Magyarországon, Finnország-
ban, Norvégiában, Dániában, Izraelben, Angliában, Kanadában, az Egyesült Álla-
mokban és Svájcban.  

Szlovák bélyeg Nemes Endre alkotásával 
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