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TANULMÁNYOK

Emigráns festő művészi hagyatéka  
a Laczkó Dezső Múzeumban. 

Ős-Nagy István  
(Pestszentlőrinc, 1913. – Steinach, 2004.)

TEVESZ MÁRIA

Az ismeretlen festő hagyatéka

A Laczkó Dezső Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye az elmúlt évtize-
dek során több, mennyiségileg és művészileg is jelentős hagyatékot fogadott 
be állományába, amelyeket azóta is őriz és gondoz. Ezek között találhatók Tóth 
Istvánnak, az „Évszázad fotóművészének” szép számú fotográfiái, Veszprémi 
Imre Munkácsy-díjas szobrászművész vázlatai, köztérre szánt szobrai, a József 
Attila-díjas Géczi János hasított plakátjai, képversei, kollázsai. Ezek közé tartoz-
nak a veszprémi születésű, tragikusan rövid alkotói életutat befutott XX. század 
eleji szobrász, Csikász Imre grafikái, szobrai, a két világháború között tevékeny-
kedő, a római iskolához kapcsolt Erdei Dezső szobrászati alkotásai vagy Ék Sán-
dor festőművész sokszínű életművét bizonyító több száz munkája. Az átadók 
általában maguk a művészek, vagy még inkább a művészi örökségről gondos-
kodó hozzátartozók, a hagyatékot kezelő személyek voltak, de előfordult, hogy 
a múzeum munkatársainak sikerült megszerezniük értékes kollekciókat.

Ős-Nagy István festőművész egy híján 700 festményből és grafikából álló, a 
teljes életművet reprezentáló hagyatéka 2017-ben került a művész özvegyének1 
megkeresése után elhelyezésre a múzeumban.2 A korábban a magyargencsi 

1 Gaál Anna Veronika (szül.: 1927. febr. 16.), 1952-ben kötött házasságot Ős-Nagy István 
festőművésszel. Második férje után a Veronika Rickenmann nevet viselte, magyar nyel-
ven Berenik Anna felvett néven publikálta őstörténeti kutatásain alapuló írásait. 1984 
óta az Árpád Akadémia Tudományos Főosztályának meghívott levelező tagja lett.

2 Az előzményekből tudjuk, hogy Rickenmann-Gaál Veronika az előző évben a hagyaté-
kot saját szülőfalujának, Magyargencsnek ajánlotta fel, de a szállítás miatt az átvétel el-
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önkormányzatnak történt felajánlás és annak meghiúsulása után fordult 2016-
ban Veronika Rickenmann a veszprémi múzeumhoz, szakmai segítségre is szá-
mítva. A sikeres egyeztetések után a közel ötven évig Svájcban tevékenykedő 
művész tetemes hagyatéka onnét, külföldről érkezett, közelebbről a Bodeni-tó 
partján található Steinach3 városkájából. A korábban ennek a településnek aján-
dékozott műtárgyegyüttest a községháza óvóhelyén tárolták a pincében kiállí-
tásra várva. A hivatalos megállapodás szerint a művész állandó kiállító helyet 
kapott volna a településen, ami akkor még nem valósult meg. A megállapodást 
helyben a hagyatékot egyedül kezelő özvegynek sikerült módosítania, az ot-
tani önkormányzat az átadásért Steinach megismertetését kérte itthon. Ezután 
maga szervezte meg a kollekció Steinachtól Veszprémig történő szállítását, to-
vábbi sorsának, gondos őrzésének biztosítására Alapítványt hozott létre anyagi 
támogatással. Az egykori magyar festő, időközben svájci állampolgár, Steinach 
község díszpolgára ilyen módon művészi hagyatékával visszatért szülőföldjére. 
Viszont összehasonlítva a Laczkó Dezső Múzeum minden más hagyatékával, az 
emigráns festő életműve, neve teljesen ismeretlenül cseng a hazai, még a művé-
szeti életben tájékozott közönség előtt is.

A rendelkezésre álló források

Nagyon furcsa, időnként torokszorító érzés olyan művész munkáit szemlél-
ni, aki nemcsak hogy nincs már az élők között, de a puszta életrajza is számtalan 
fehér foltot, ismeretlen adatot tartalmaz. Ennek ellenére előny is, hogy objek-

akadt. Az itteni Széll-kastély iránt érdeklődött az Önkormányzatnál azzal a szándékkal, 
hogy az első férje után megmaradt festménygyűjteményt feltétlenül Magyarországon 
helyezze el. Örökös híján szeretett volna gondoskodni a képzőművészeti anyag bizton-
ságos elhelyezéséről megfelelő környezetben, lehetőleg biztosítva a kiállítás lehetőségét. 
Azzal érvelt, hogy múzeumként funkcionáló Széll-kúriában történő elhelyezés a falu 
látogatottságát, vonzerejét is emelné. A kiállítás költségeit is magára vállalta volna az 
elhelyezés érdekében. Az elmélyültebb tájékozódás után felmerült számára a magyar-
gencsi Hertelendy-kúria is nyilvános múzeum létesítése szempontjából az Ős-Nagy ké-
peknek. Ugyanakkor a Sárvári Vármúzeummal is szerette volna felvenni a kapcsolatot, 
hogy amíg a kastélyfelújítás meg nem történik Magyargencsen, ott tárolják és előkészít-
sék a képeket. A magyargencsi önkormányzat a két saját kezelésben lévő patinás épület 
közül a Széll-kastélyt javasolta a hagyaték elhelyezésére, amely már addig is múzeum-
ként működött, és a biztonságtechnika szempontjából is megfelelő volt. Az özvegy ügy-
véd által készíttetett hagyatéki szerződése el is készült konkrét szabályzó pontokkal és 
a megfelelő anyagi támogatással.

3 Ős-Nagy István 1974-ben költözött Sant Gallenből Steinachba, már egyedül. Feleségétől 
1978-ban elvált.
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tívebben tudjuk megítélni munkásságát, kizárólag a művek alapján vagyunk 
kénytelenek mérlegre tenni életművét. Ős-Nagy István hagyatékával ugyanis 
csak egy rövid összegző visszatekintés érkezett, amelyben ő maga idézi fel, 
hogyan lett festőművész; valamint a Collection Artis Documenta sorozat 32. 
darabja, a festő Schwarzer Himmel (Fekete ég) című ciklusára koncentráló album 
Annemarie Fleck tollából két nyelven, franciául és németül.4 A benne található 
festmények szinte teljes számban, kevés kivétellel a múzeum gyűjteményébe 
kerültek. Tudjuk, hogy maradt néhány alkotás személyes tulajdonban magánál 
az özvegynél, aki a festőnek második házassága idején is ügyintézője és rokon 
híján egyetlen örököse maradt. Tudjuk azt is, hogy megbecsült és irigyelt portré-
festőként az új környezetben híres személyiségek arcképeit festette megélheté-
sét biztosítva. Ezek az alkotások nyilván a külföldi, magas rangú (Liechtenstein 
hercege, Sankt Gallen püspöke, öt kantonelnök) megrendelőknél maradtak. Fel-
vetődik ugyanis a kérdés, hogy a magas darabszám ellenére mennyire teljes a 
múzeumba került életmű, hol lehetnek még ahhoz tartozó további alkotások? 
Kimaradtak-e abból jelentős kulcsművek, amelyek az értékelést módosíthat-
nák? Mivel egyelőre csak töredékes válaszaink vannak, mérvadónak tartjuk a 
hagyatékkal érkezett kollekciót.

Tudjuk, hogy ehhez a gyűjteményhez kiegészítésként kell csatolni azokat a 
korai, a művész hazai pályaszakaszához tartozó műveket, amelyek az 1986-ban 
a sárvári Nádasdy Múzeumban rendezett kiállítás után megőrzésre ott marad-
tak. Az özvegy beszámol arról is, hogy ajándékképpen kerültek a kecskeméti 
Kodály Zoltán Zeneiskola termeibe Ős-Nagy István zenei témájú festményei. Ez 
utóbbiakat sajnos egyelőre nem találtuk meg, a sárvári, rendkívül értékes anyag 
viszont hozzáférhető, kutatható és lényegi kiegészítését képezi a Laczkó Dezső 
Múzeumba került műveknek.

Fontos tudni, hogy Ős-Nagy István neve és művei kizárólag a hazai közeg-
ben ismeretlenek. Az életmű külföldi visszhangjáról beszédesen tájékoztatnak 
az elismerések, nemzetközi kortárs kiállítások nagydíjai, aranyérmei Lyon, 
Marseille, Strasbourg, Avignon, Toulon, Arles, Paris, Monaco, Ragusa, Ferrara 
helyszínekkel művészeti akadémiák, nemzetközi szalonok, művészeti közpon-
tok részéről. A svájci festő tehát szűkebb környezetén túl rendszeres résztvevője 
volt a franciaországi, olaszországi kortárs tárlatoknak. A távolság, a svájci mi-
liő zártsága indokolhatja a festő ismeretlenségét itthon, ráadásul amikor a híre 
esetleg elérhetett volna egy nyitottabb hazai művészeti színtérre, a művész aktív 

4 Annemarie Fleck: István Ős-Nagy. Swarzer Himmel. Collection Artis Documenta, 32. 
(Az International Art Bulletin folyóirat kapcsolódó kötete). Grafiche Fassocomo – Gen-
ova, Photocomposition Francis Vidal – Monaco, 1984.
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pályának már a vége felé közeledett. A sárvári Nádasdy Múzeumban rendezett 
kiállításról csak a helyi sajtó számolt be röviden. Az emigráció előtt pedig a fiatal 
művésznek a történelmi viszonyok miatt nem volt lehetősége kibontakoztatni 
itthon a már fiatalon megmutatkozott tehetségét.

Az életút állomásai

A rendelkezésre álló, Veronika Rickenmann által elküldött életrajz, önvallo-
más5 alapján, a rövidség ellenére is jól rekonstruálhatók a művész pályájának 
állomásai, életét és munkásságát meghatározó fordulópontjai. Születésének kö-
rülményei Pestszentlőrinc külvárosához kapcsolják, itt látta meg a napvilágot az 
első világháborút megelőző évben, 1913. április 26-án, Nagy József és Horváth 
Julianna szülők a harmadik fiúgyerekeként.6 Korai éveit, fiatalságát közvetlenül 
a történelmi események határozták meg. A következő évben, a háború kitörésé-
vel édesapját katonai szolgálatra hívják be, így egy évesen testvéreivel a fővá-
rosból „Kossuth-szakállas, szép szál, daliás” nagyapjához került Fejér megyébe. 
Nemcsak a kert, a szőlő, a nagy ház hagyott benne maradandó emléket, hanem 
a nagyapa trombitája is, amelynek fújásán a gyerekek nem egyszer összekaptak. 
Itt érte gyerekkori, fájó csapásként nagyanyja halála.

Éppen iskolás korúvá érett, amikor 1919-ben a háborúból és hadifogságból 
hallássérülten visszatért édesapja, és szülei visszaköltöztek a fővárosba. Nehéz 
körülményeik akkor javultak némileg, mikor édesapja raktárosként tudott el-
helyezkedni. Lehetővé vált, hogy a fiúk az iskola mellett zenét tanuljanak, igaz, 
csak egyetlen, közös hangszert használva a gyakorláshoz. A legidősebb Lajos 
bátyja később fényképészetet, középső József testvére ezüstművességet tanult, 
ami a legkisebb Istvánnak is megtetszett. Precíz rajzossággal tervezte már ekkor 
az asztali készleteket és a különböző dísztárgyakat ezüstből.

Díjak tanúsítják, hogy emellett atlétikában, közelebbről diszkoszvetésben és 
gerelyhajításban is jó eredményeket ért el a 16 éves fiatal. Másik szenvedélye, 
a zene iránti vonzalom is megmaradt, megspórolt kis keresetéből Józsi bátyjá-
val együtt tangóharmonikát vásároltak édesanyja nem kis rosszallására. A két 
világháború közötti gazdasági válság, tömeges munkanélküliség nem kímélte 
a családot sem, mestervizsgáját az ezüstművesség területén nem tudta megsze-
rezni, legidősebb fényképész bátyja, Lajos maradt az egyetlen kereső közülük. 

5 Az életrajzi összefoglaló végén a B. A. monogram valószínűleg Berenik Anna nevét rejti.
6 Az adatok a születési anyakönyvi kivonat által kiegészítettek, köszönettel tartozom a 

Pestszentlőrinci Önkormányzat segítségéért a kutatásban.
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Ő maga három évig alkalmi munkákból tengődött, tánciskolában zenélt a neve-
zetes tangóharmonikával. Visszaemlékezése szerint a kényszerkeresetek közül 
a térden csúszva végzett parkettagyalulás volt a legnehezebb. Zenei ismerete, 
addigra már több hangszer (trombita, hegedű, harmonika) könnyed használata 
segítette abban, hogy végül bátyjával együtt egy nyolctagú szalonzenekarban 
alkalmazták huzamosan és az ő saját megelégedésére.

Mégsem az elindult zenészi pálya lett számára az életre szóló. A sorsfordí-
tó változás katonaéveiben következett be. Amikor ugyanis hároméves katonai 
szolgálatra 22 évesen 1935-ben Piliscsabára került a vegyiharcra kiképző egy-
séghez, nemcsak a háborúban alkalmazott mérgező gázokat, és ezek következté-
ben az asztmát kellett megismernie, de egy szerencsés fordulat eredményeként 
rajztehetsége is kiderülhetett: a parancsnokság vállalkozót keresett a kaszárnya 
falának dekorációjához, amit a fiatal katona bátran elvállalt. Felmentve a kinti 
gyakorlatok alól, Székely Bertalan nagy csatajelenetét nagyította fel egy levele-
zőlap nagyságú reprodukcióról fal méretűre az ezüstművességből megismert 
technika alkalmazásával. Merész vállalkozás volt, mert egy több alakos, moz-
galmas kompozíciót kellett mindenfajta előtanulmány nélkül megvalósítania 
annak ellenére, hogy figurális ábrázolással eddig nem próbálkozott, sőt, olajfes-
ték is ekkor volt először a kezében.

A kép sikere teljes fordulatot hozott életében, azonnal lehetőséget kapott, 
hogy elvégezze a négyéves festő szakot a budapesti Iparművészeti Főiskolán 
– felmentve a katonai szolgálat alól a nyári hónapok kivételével. Ily módon a 
korábbi spontán zenei érdeklődés átadta helyét a képzőművészeti tanulmá-
nyoknak és a komolyabb elköteleződésnek ezen a területen. Eredendő tehetsége 
ellenére teljes tájékozatlanságát mutatja, hogy a felvételi vizsgára rajzfüzet és 
ceruza nélkül érkezett, és majdnem elküldték. A megadott feladatrajzokat végül 
itt is minden előismeret nélkül készítette olyan eredménnyel, hogy meg is kezd-
hette tanulmányait.

Az első félévben még gyalog kellett megtennie a 12 kilométerre lévő Főisko-
lába vezető utat, utána viszont könnyebb lett a helyzete, ösztöndíjasként villa-
mosjegyet és menzát is kapott. Sőt, a nyári hónapokat sem a hadgyakorlaton, 
hanem tiszti szobában a szakmai feladataival tölthette. A szinte azonnali ösztön-
díj, a szakkitüntetések a négy év folyamán mind azt jelzik, hogy a fiatal festőnö-
vendék, Nagy István sikeresen vette az akadályokat, míg 27 évesen, 1940 nyarán 
díszítő-festő diplomával fejezhette be tanulmányait. Végbizonyítványát a nagy-
bányai szellemiségű Szablya-Frischauf Ferenc festő és iparművész, a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek Egyesületének (KÉVE) alapítója írta alá igaz-
gatóként, Leszkovszky György festő, freskókészítő, üvegfestő, Körösfői-Kriesch 
Aladár tanítványa pedig szaktanárként.
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Érdekes a nyolc féléven át láto-
gatott tantárgyak sora az állatbonc-
tantól a fafaragás-kőfaragáson át a 
könyvkötészetig, a kereskedelmi és 
jogi ismeretekig, művelődéstörténe-
lemig, szemléletesen igazolva a széles 
körű elméleti és gyakorlati képzettsé-
gét. Nagy István visszaemlékezése az 
itt megismert szemléletről is vall: az 
iskola nem híres festőket akart kibo-
csátani az iskolaévek végén, hanem 
alapokat adni a további egyéni fej-
lődéshez. Útravalóul kapták, bármi-
lyen színvonalon műveli is majd az 
illető a mesterséget, a magyar kultúra 
hordozója lesz.

A fiatal festő a Térképészeti Inté-
zetben kezdte meg szakmai pályáját, 
ahonnét fél év múlva a Honvédelmi 
Minisztérium térképrajzoló egysé-
géhez került a vezérkarba. A főisko-
la szép időszaka után tehát a biztos 
megélhetés és a támogató légkör kö-
vetkezett, felettesei az alkotómunka 
feltételeit, a szabadidőt is biztosítot-

ták számára. Rendszeres kiállítója lett a Műcsarnok tárlatainak, sőt 30 évesen, 
1943-ban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Darabos János szobrászról 
készült arcképével elnyerte az éves Jelinek-díjat.7 Ugyanebben a biztató, sze-
rencsés esztendőben már első önálló kiállítását rendezhette, erdélyi ösztöndíjat 
kapott, és minisztériumi megrendelések is érkeztek arcképekre.

A portré-megrendelések sorában egy jelentős, hivatalos felkérést is kapott az 
Actio Catolica Országos Elnökségétől: 1943. október 9-re kikérték a Magyar Ki-
rályi Vezérkari Főnökségtől Magyarország hercegprímásának, Serédi Jusztinián 
bíboros portréjának megfestésére várbeli palotájában, az Úri utcában. 

7 A Jelinek-díjat Jelinek Lajos és felesége, Bródy Lilla alapította fiatalon elhunyt festő 
gyermekük emlékére azzal a szándékkal, hogy általa évente fiatal, harminc évnél nem 
idősebb festőművészt támogassanak. A 800 pengő kamatot 1943. április 7-én Nagy Ist-
ván 30 éves festő kapta.

Ős-Nagy István végbizonyítványa. 
A sárvári Nádasdy Múzeum tulajdona 
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Nem gondolhatta akkor, hogy ez 
a munkája megpecsételi majd sorsát a 
háború után, és nyilván, ha a történe-
lem nem szól közbe, a szépen induló 
művészi karrier folytatódik és kiteljese-
dik itthon. A háborús körülmények és 
a nélkülözés ellenére 1948-ra a saját 
útját kereső festő szorgos munkájának 
az eredményeként jelentős kiállítási 
anyagot gyűjtött össze. Csak éppen a 
politikai viszonyok is megváltoztak, a 
művészetben pedig kizárólag a szocia-
lista realista törekvések kaptak hangot. 
Az új alakítású Művészeti Szövetség 
indoklás nélkül elutasította felvételét, 
az újra megnyílt Műcsarnok kiállításán 
háromszor utasították vissza képeinek 
bemutatását. Nyilvánvaló volt előtte, 
hogy azt, aki a hercegprímás portréját 
készítette, politikailag nem tartják meg-
bízhatónak. Ebben az időben művész-
csoportokban ismeretlenül rajzolt, hogy 
grafikáival a szűkös megélhetést bizto-
sítsa magának, majd az 1956-os forra-
dalom bukása után az egyetlen kiutat a 
menekülésben látta a semleges Svájcba.

A művészi életmű

Ha az életrajz ismertetett elemeit 
hívjuk segítségül a több száz festmény 
elhelyezéséhez, a támpontokat természe-
tesen csak a hazai, emigráció előtti idő-
szakra vonatkozóan találjuk meg benne. 
Az eligazodást nehezíti az is, hogy sok 
a datálatlan alkotás. Némi fogódzót, 
relatív kronológiát a szinte elmaradha-
tatlan szignók nyújtják. A festő ugyanis 

Értesítés a Jelinek díj elnyeréséről. 
A sárvári Nádasdy Múzeum tulajdona

Kikérő levél a Honvéd Vezérkari 
Főnökségtől. A sárvári Nádasdy Múzeum 

tulajdona
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1946-ban, 33 évesen felvette az „Ős” művészi előnevet édesanyja szülőhelyére, a 
Veszprém megyei Ősi községre reflektálva. Praktikus szinten ez szolgált számára 
megkülönböztetésül az azonos nevű, kortárs erdélyi festőhöz képest, de nyilván 
egyfajta identitásőrzést is jelent az ősei által lakott település nevének használata. 
Következetesen alkalmazta is ezt a maga gyártotta összetett vezetéknevet képalá-
írásaiban egészen a haláláig. Az „Ős-Nagy István” jelzetek ezért mindig az 1946 
utáni képeken jelennek meg, előtte csak Nagy István szignó szerepel valamelyik 
sarokban. Támpontot ad a datálásban az emigráció éve is, mivel külföldön, alkal-
mazkodva a keresztnév-vezetéknév sorrendjéhez, kötelezően előrekerül az István 
keresztnév. Bajban vagyunk viszont, amikor a jelzet csak az „Ős” megnevezésre 
korlátozódik.

Az 1956 előtti anyagot tekintve, a képeken a realista hagyomány, a nagybá-
nyai iskola plein air festészetének hatása, a posztimpresszionista jelleg figyelhető 
meg. Műfajilag dominálnak közöttük a tájképek, zsánerjelenetek, portrék. Ál-
talában akvarellek és olajfestmények, stílusukat, technikájukat a könnyed, laza 
ecsetkezelés jellemzi, az akvarellek finom üdesége mellett az olajfestmények 
vastag, nagy felületű, de rögtönző jellegű ecsetvonásokból építkeznek. Témájuk 
döntően a meghitt falusi világ piros tetős, fehér falú házsorokkal, lankák között 
meghúzódó kis településekkel, tanyákkal, majorokkal. A zsennyei helyszínek 
nyilván az itteni művésztelepen töltött időszakhoz köthetők. Megtalálhatók eb-
ben a környezetben a mezőgazdasági munkát ábrázoló jelenetek, mezőn, házak 

előtt tevékenykedő emberekkel. Emellett 
tematikailag a Laczkó Dezső Múzeum 
anyagában is van néhány jellemző fővá-
rosi, szentendrei látkép, de a budapesti 
veduták szép akvarell-sorozata a sárvári 
Nádasdy Ferenc Múzeumba került. Itt 
találhatók Ős-Nagy Istvánnak az 1943-
as erdélyi ösztöndíjához köthető, erdélyi 
helyszíneket, tájakat megörökítő mun-
kái is. A munkásokat, építkezőket meg-
jelenítő néhány alkotás inkább azokra a 
próbálkozásokra utal, ahol a festő meg-
kísérelte a korban megkívánt szocialista 
realista igényt követni. Tudjuk, hogy az 
1948 és 1956 közötti időszakban névtele-
nül karikatúrák, dekorációk, moziplaká-
tok készítéséből élt, kevés alkotómunkája 
a tájképekre korlátozódott. Lány portré
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Ez az egységes tematikájú és stílusú festői világ változik aztán radikálisan 
a svájci, nyitottabb nyugat-európai művészeti közegben tapasztalható hatások 
nyomán. A fordulat, a cezúra rendkívül éles. Ha megmaradnak is a tájképek az 
első időben, másfajta tájról számolnak be: magas, sziklás hegyek közé szorított 
tó-parti települések festőiségéről, és egyre inkább nem a hagyományos, realista 
eszközökkel, hanem a tömbökre bontó, geometrikus kontúrokat hangsúlyozó 
kubista szemléletű megközelítéssel. A technika is gyökeresen megváltozik, az 
olajfestményeket most a vastag, pasztózus, szálas ecsetkezelés jellemzi, a poszt- 
impresszionizmushoz jól illő akvarelltechnika könnyedsége pedig teljesen eltű-
nik az emigrációs időszakban.

A portréábrázolás a svájci évek alatt is folyamatos marad, ez biztosíthatta 
a festőnek nemcsak a megélhetést, hanem a beilleszkedést, a művészi elisme-
rés kivívásának az útját. A hozzánk eljutott arcképek között főként női alakok 
találhatók, a képek valószínűleg élő modell után készülhettek. Különösen ked-
vesek, találóak a gyerekarcok, pedig ezeket nem lehetett könnyű megmintázni. 
Érdekes lenne megismerni azokat a jelentős személyiségeket ábrázoló portré-
kat, amelyek magánmegrendelésre készültek, és Svájcban, ill. Liechtensteinben 
maradtak. A portrék között folyamatosan készültek önarcképek is, híven követ-
ve a festői formanyelv változását: a hazai években keletkezett önarckép még a 
posztimpresszionizmus könnyed, elmosódó kontúrú technikájával készült, az 
emigrációhoz köthetők pedig egyre erősebben geometrikus elvekkel.

Az emigrációs időszak termését összességében vizsgálva azonnal szembetű-
nik, hogy a modernizmus sokféle tendenciája valósággal betör a festő művészi 
világába, és utat nyit a technikai, műfaji-sti-
lisztikai kísérletezés tág terének. Egyre sok-
rétűbb anyagokkal és irányzatokkal kezd 
foglalkozni, mintha a felfedezés szabadsága 
vezetné, de a kifejezési lehetőségeket mindig a 
saját egyéni, szuverén formanyelvébe illeszti, 
kialakítva egy markánsan rá jellemző stílust. 
Természetes, hogy tájékozódik az új környe-
zetben az ottani művészeti áramlatok között, 
alkalmazkodó képessége és a gyökeres meg-
újulás készsége mégis meglepő és csodálatra 
méltó. Segíthette benne eredendő tehetsége, 
amely életének korábbi állomásain a váratlan, 
ismeretlen helyzetekben is kimentette. 

Ezek között az új tendenciák között az 
említett kubisztikus elvű szerkesztés mellett Női portré
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megjelennek a nonfiguratív törekvések, a geometrikus, absztrakt elemek. Paul 
Klee előtt tisztelgő 1962-es képe sejteti, hogy ismerte a híres svájci mester műveit 
és az általa képviselt művészi áramlatokat. Ő maga is színes formákból, vagy 
csupán foltokból építi nonfiguratív képtereit, amelyek a színek és formák egy-
másra hatásának szemléletes tanulmányai. Különlegességük a felületek válto-
zatos megmunkálása, szó szerint megdolgozása és a sokféle és sokszor bőséges 
festékanyag alkalmazása az akriltól a linófestékig.

A másik fontos vonulat az emigrációs évek idején, a svájci festészet korábbi 
művészeti kontextusától sem idegen, vizionárius-szürrealista látásmód az 1970-
es években bontakozik ki nála. Ez a törekvés is igazolja az idegenbe került mű-
vész tájékozódását a svájci festészet pregnáns hagyományai között, amelyben 
szürreális-víziószerű szemlélet a preromantika-romantika, ill. a szimbolizmus 
irányzataiban is erőteljes volt (J. H. Füssli, Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler). 
Ős-Nagy István ebben is rá jellemző, sajátos eljárást dolgoz ki: absztrakt kom-
pozíciók színfoltjain sejlenek át a felismerhető, reális részletek, az álomszerű 
univerzum szürreális, absztrakt víziókat sugall.

Az említett általános tendenciák közé illeszkednek az életmű legjelentősebb, 
jól körvonalazható önálló ciklusokba rendezett darabjai: ilyen a kizárólag há-
rom színt használó ezüst-arany-fekete kompozíciók szériája 1962–1965 között, 
és az 1967 és 1980 között többször is felbukkanó „Fekete ég” ill. „Fehér ég” soro-
zat. Az 1967 és 1976 között készült, ezekhez a sorozatokhoz tartozó művek több-
sége az embert állítja a középpontba, az emberi sors egzisztenciális kérdéseivel 
néz szembe mintegy külső szemlélőként és nem ritkán a keserű pesszimizmus 
hangján. Apró pálcikafigurák tömegét látjuk kiemelkedő szigetként a víztenger-
ből, máshol küszködőket a taréjos hullámokon kapaszkodva az újabb aláme-
rülésig vagy csapatosan menekülőket a sötét, fenyegető ég alatt. A szemlélődő 
művész kívülről láttat ezeken a képeken, távolságot teremtve az emberi létre 
jellemző küzdelemmel, veszélyeztetettséggel, ettől azonban még szorongatóbb 
az eltávolodó nézőpontjának hatása.

A komor színezet, a pesszimista hangnem mellett az irónia, önirónia, a 
groteszk látásmód is jelen van az emigráció alatt keletkezett alkotásokban. A 
„Kunst” felirattal meztelenül vonuló megkoronázott alak, a festőt helyettesítő 
majomfigura keserűen reflektál a művészet és a művész helyzetére. Számos áb-
rázolása van a bohóc alakjának, talán nem túlzás ehhez a vonulathoz kapcsolni.

A rendszeresen visszatérő motívumok között a madár, galamb képe követ-
kezetesen átszövi az emigráns művész alkotásait. A fehér galamb vagy a kü-
lönböző madár figurák sokszor kivillannak az absztrakt kompozíciók színfoltjai 
közül, az antropomorf természetű, teljes képmezőt betöltő, emberre emlékezte-
tő, nagy csőrű marabuk, ember-madár lények viszont jelképes jelentést kapnak, 
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különösen, amikor szárnyuk le van láncolva. A témák között többször megjele-
nik a táncolók, a hangszeren játszók csoportja, talán a művész ifjúsága óta őrzött 
zenei vonzalmát kifejezve.

Fel kell figyelni az életmű emigrációhoz köthető szakaszában a bibliai, mi-
tológiai alakok, jelenetek gyakoriságára. Az Apokalipszis lovasai, a tálat tartó 
Salome, a labdázó lányok előtt leláncolt Prometheus, a lyukas korsóikat tartó 
Danaidák néhány példa ezek közül, de sorozatot szentel a művész Don Quijo-
te szimbolikus alakjának. Jellegzetesek metafizikus terekre nyíló kompozíciói, 
absztrakt kulisszák között megjelenő figurái, többnyire elvont fogalmakhoz köt-
ve -, megfogalmazásuk kozmikus időtlenséget sejtet. Az Idő alakja vagy Gaia, 
a földanya mozdulatlan, hieratikus tartással ülnek gigantikus trónusukon egy 
lecsupaszított, metafizikus térben, a nyúlánk három óriás magasan a horizont-
vonal fölé nő. Az absztrakt, metafizikus terekhez a művész szándékosan rendel 
konkrét, reális részleteket, ezáltal teremtve feszültséget a képi világban.

A művészi pálya 1978–1988 közé eső, lezáró szakaszát oldottabb hangulatú 
alkotások jellemzik: a korábbi filozofikus súlyú témák feloldódnak a virágnyelv 
dekorativitásában, lemondanak az emberi alak ábrázolásáról. Élénk színű, 
geometrikus formákra lebontó szemlélettel jelenítenek meg a virágok mellett 
másfajta játékos absztrakt formákat. Zenei jellegű kompozíciók keletkeznek, 
zeneművek, operák (R. Strauss, Saint-Saens, Kodály) vizuális parafrázisaiként 
epikus mesélőkedvvel.8

Az utolsó időszakhoz tartozik „Paraguay-i impresszió” című sorozata 1982-
ből, amely mögött egy dél-amerikai utazás élménye húzódik meg.9 Ős-Nagy 
István korábbi utazásai, kiállításai alkalmával is rajzolta a látott helyszíneket, 
a Laczkó Dezső Múzeum őrzi olaszországi, provence-i városokhoz, spanyolor-
szági szigetetekhez, ill. svájci helyekhez kapcsolódó grafikáit, látképeit.10 Ezúttal 
egy egzotikus vidék különleges természeti tájait (Iguazú-vízesés), lakóit rajzolta 
kicsiktől a nagyokig reális hűséggel, a portré igényével. Ezek közül egy jellegze-
tes női portréja jelent meg a Collection Artis Documenta sorozat 29., Dessins de 
peintres et sculpteurs contemporains című albumában Kandinszkij, Matisse, Picas-
so, Miro, Modigliani rajzai mellett.11

8 Ez utóbbiak lappanganak Kecskeméten, Annemarie Fleck közöl közülük néhányat.
9 Sógora, Gaál Jenő verbita szerzetes ugyanis itt folytatott missziós tevékenységet 1956-tól 

1989-ig.
10 A hagyatékban található grafikai anyag is jelentős. A különféle külföldi helyszínek ve-

dutái mellett számtalan portré és vázlat található közöttük. Különösek értékesek a fest-
mények vázlatai, mert tájékoztatnak az adott témához kapcsolódó munkafolyamatról.

11 Dessins de peintres et sculpteurs contemporains, Collection Artis Documenta, 29. (Az Inter-
national Art Bulletin kísérő kiadványa), Grafiche Fassicomo Italia, Monte-Carlo, 1983.
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Jóllehet az emigráns művész termékeny életútja még kutatásra vár, egyér-
telműen körvonalazódik benne a hazai pályaszakasz jellemzőitől való gyökeres 
elrugaszkodása a külföldön megismert kitágult horizont következtében. Ha a 
művészi formanyelv stilisztikai erővonalait keressük, abban az említett, megha-
tározó kubista, szürrealista tendenciák érvényesülnek, ezek mellett az expresz-
szív és naturalista színezet is megjelenik helyenként. A lehatárolt formák iránti 
vonzalom, a geometrikus alakzatokat, arányokat kutató plasztikus építkezés 
az egyik legátfogóbban jellemző vonása, de művészete annyira sokszínű, hogy 
mindenfajta kategóriákba rendező kapaszkodó alól azonnal kibújik. Széles kife-
jezésbeli skálán mozgó, sokszínű művészete biztos kézzel, magas színvonalon 
alkalmazza ezt a gazdag arzenált, és rá jellemző, markánsan egyéni művészetet 
teremt.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Magyargencsi Önkormányzatnak és 
a sárvári Nádasdy Múzeumnak a kutatáshoz nyújtott segítségért.
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Önarckép

Majorság

Kubla kán



20

VESZPRÉMI SZEMLE 2022/1

Paul Klee emlékére

Tájkép házakkal


