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Mezőben című kiállítás meghívója, 2019

Nagy Zoltán: Csabára gondolva, 2019

Nagy Zoltán: Lenni vagy nem lenni, 2019.
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Sokrétű formanyelv, nagy gesztusok, jó arányérzék,
bravúros rajzkészség, kifinomult színhasználat,
összetett gondolatiság és finom irónia – nagy
vonalakban így jellemezhető Nagy Zoltán művé-
szete. A Pozsonyban élő alkotó diplomamunká-
jával, a  Madách-sorozattal vált ismertté –
(Cseh)Szlovákiában. A ’91-es, Hommage à Madách
címet viselő munka ma a Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma tulajdona, és az alsósztregovai
Madách Imre Kastély Múzeumban látható jó pár
éve. Felteszem, ha e sorok olvasói találkoztak is
már Nagy Zoltán munkáival, ezek lennének azok,
hiszen Az ember tragédiájának szülőhelyére,
Madách egykori lakhelyére sokan látogatnak, de
a szlovákiai képzőművészet történéseiről csak
nagyon áttételesen hall a hazai közönség. Éppen
ezért érzem indokoltnak pár szóban bemutatni
Nagy Zoltánt: Losoncon született 1961-ben, gye-
rekkora a közeli Zsélyhez köti, apja Zs. Nagy Lajos
író, költő. 1980-ban a pozsonyi Iparművészeti
Középiskola grafika szakán érettségizett, majd
a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolára járt 1985-
91 között. Mesterei Albín Brunovský és Karol
Ondreička voltak. A Kalligram, a Madách-Posonium,
a Lilium Aurum és az AB-ART Kiadó számos könyvét
tervezte és illusztrálta, köztük apja versesköteteit
is. Nagy Zoltán érdeklődése az illusztráció, a grafika
iránt nem válaszható el attól, hogy a csehszlovákiai
irodalmi élet népszerű alakja volt az apja; érdek-
lődésére, fejlődésére magától értetődő módon volt
hatással a művészekből, szerkesztőkből, újságírókból
álló baráti kör, és természetesen az apa irodalmi
érdeklődése, munkássága. Hogy érzékeltessem
e szellemi közeget, hadd idézzem Zs. Nagy
Csehszlovákiai magyar költő fohásza az Úrhoz c.
1971-es vers részletét: „Uram, világosítsd meg a mi
elménk, / teremts nekünk minisztereket, hóhányókat

és / zongorahangolókat, / szabadíts meg bennünket
a fülcsengéstől, / a fülcimpa rángástól és nyelvát-
ültetéstől, / mert tüskés a mi sorsunk, mint a kaktusz,
/ és kemény is, mint a kosok szarva, / tekints
parasztjaidra, Uram, …1”. Nagy Zoltán művészete
szempontjából fontos ez a szellemi háttér, amelyben
nevelkedett, nem csak azért, mert a szövegektől
indult azok képi „feldolgozása” felé, hanem azért
is, mert ahogy talán a fenti sorok is érzékeltetik,
a játékosság, az irónia, a groteszk apja költészetéből
öröklőd(het)tek Nagy Zoltán művészetébe.
Ezek a jellemzők állandóak Nagy Zoltán munkás-
ságában, ahogy a „grafikusság” is; annak ellenére,
hogy a grafikus indulás pár nyugalmas éve után
kanyargós útra lépett a képzőművészetben. Az utób-
bi két évtizedben az akvarellel színezett tusrajzok
egyre szaporodtak, és a keze alól kikerülő munkák
javarésze vászonra vitt akril vagy olajkép. Ez persze
nem abból fakad, hogy rajztudása, vibráló képi
világa kopott volna el, inkább csak a megfelelő
kifejezésmódot keresve tévedt a festés mezejére,
de a színek szirén éneke megbabonázta. Sőt, a leg-
utóbbi időben a plasztikus képalkotás is izgatja,
és a legkülönfélébb anyagok felhasználásával érde-
kes objekteket is készít. A szó szoros értelmében
vett „képző-művészetként” írható le technikákat és
anyagokat szabadon alkalmazó alkotómunkája.
A grafika, rézkarc, tusrajz, kollázs műfajában is alkot,
de a vásznon túl kartonra, farostlemezre, pizzás-
dobozra, vagy akár szekrényajtóra is fest (Betti) –
olajjal, akrillal; helyenként teáspapírt (Mon cherry),
vagy fogpiszkálót is ráhelyez a képre (Jákob lajtorjája),
vagy felhasítja és összevarja (Meghasadt táj) a vász-
nat, de akár egy gyógyszercsomagolás darabkáját
is beilleszti a képbe (A hal szeme).
Ahogy a technikát illetően nincs egy fő „csapás-
vonala” Nagy Zoltán művészetének, úgy művészi
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1 http://www.szozat.org/index.php/lira/tartalom/1335-zs-nagy-lajos-csehszlovakiai-magyar-kolto-fohasza-az-urhoz
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Nagy Zoltán:
Megfeszítve, 2019

Nagy Zoltán:
Fehéren feketével,

2018

Nagy Zoltán:
Triptichon,
2011–2014
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stílusát tekintve sincs. Korszakai, sorozatai vannak,
amelyek a szürrealizmus, expresszionizmus vagy
éppen a gesztusfestészet törekvéseihez sorolhatók.
Ezek a korszakok egymást váltják és vissza-vissza-
térőek, ahogy témái is. A nő, az ember ontológiája,
a világ kiragadott jelenségei és hangulatai, a város,
és annak struktúrái, bibliai témák állnak művésze-
tének középpontjában.
Nagy Zoltán munkássága tehát sokfelé nyitott.
A 2019. október végén, a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeumában nyílt Mezőben c. tárlata arra tesz
kísérletet, hogy az utóbbi 10 évből válogatott művek
közötti kapcsolódások révén tárja fel művészetének
belső összefüggéseit. A két kisebb teremből álló
kiállítótérben úgy kerültek elhelyezésre a művek,
hogy azok párbeszédbe léphessenek egymással,
illetve velük a néző. Az első teremben a bohócos
képek, a Krisztusfej vesszőkkel és az egyik legje-
lentősebb, expresszionista munka, a Triptichon kapott
helyet a női portrék mellett. A belső nagyobb terem
a struktúrákat helyezi előtérbe: a teret hangulatilag
meghatározó Mezőben c. képpel a középpontban,
oldalt a falakon friss grafikákkal, a gesztusfestészet
törekvéseihez sorolható festményekkel és pár abszt-
rakt, expresszionista képpel.
Nagy Zoltán műveinek talán legfontosabb jellemzője
a felszabadultság. Képein a közvetlen kifejezés
ereje érhető tetten, képeit kontrasztok termékeny
feszültsége működteti. Munkái spontán alkotásról
tanúskodnak, amelyben a tudatos kompozíció része
a szabad képzettársításoknak való téradás. Sok
képén felismerhetjük a gesztusfestészet törekvéseit
(pl. Megfeszítve, Fehéren feketével, Sivatagi vihar),
hiszen látjuk, a festő kézmozdulatait a belső érzé-
kenység, indulatok irányítják. A vásznon, farostle-
mezen, kartonlapon létrejövő felület drámai hatással
van ránk, hiszen szinte láthatóvá válik számunkra,
nézők számára a festmények keletkezésének folya-
mata; a vizuális telítettség, az olykor egymásra
rakodó festékrétegek, a színek egymáshoz való
viszonya, a formák játéka pedig óhatatlanul a hatal-
mába kerít. Mert a képeket létrehozó gesztusok
egy belső, gazdag világ lenyomatai: az ösztönös
festői mozdulatban a színek, formák, anyagok ter-
mészetének mély ismerete nyilvánul meg. Nagy

Zoltán fontos és kiterjedt korszaka a „spirális-
vertikális sorozat”: az egymásra vitt vastag festék-
rétegek, az egymást keresztező élénk színek
a térbeliség és a képiség problematikáját vetik fel;
pontosabban a kép síkjának problematikusságát
fejti ki Nagy Zoltán ebben a korszakában. A sorozat
fő motívumai a vásznat átszelő vertikális egyszínű
vonalak és a – mintegy más dimenzióba helyezett
– élénk színű vertikális sávok váltakozása, valamint
a vibráló színű, vékony vonalú spirál, vagy kacska-
ringós vonal. Ezzel a művész a geometria axiómáira
is, de a statikusság, lendület és ritmus viszonyára
is rákérdez. Az ismétlődések és variációk játékos-
ságában ugyanakkor egy másik jelentős problémát
vet fel Nagy Zoltán: a háttér és alak problematikáját,
és azon keresztül tulajdonképpen a látás és kép-
nézés témakörét. A sorozat továbbgondolásában
újabban a figura és a képterek együttes ábrázolása
figyelhető meg, s természetesen a grafika és a fes-
tészet együttes megnyilvánulása. (Keretek között).
Nagy Zoltán felszabadultságát nem csak a gesz-
tusfestészeti törekvések mutatják, hanem a forma-
nyelvek szabad, egyedi használata. Az absztrakt
és figurális ábrázolás keresztmetszetében létrehozott
képei provokatívak: az esetlegesnek tűnő vonalak
lehetnek csak színes foltok, vonalak is csupán, de
ugyanezekben egy-egy alakra, arcra ismerhetünk.
A képeket látva egyértelmű, hogy az alkotó a szub-
jektív reflexióinak kifejezésére helyezi a hangsúlyt,
érzéseit, gondolatait jeleníti meg, a lehető legköz-
vetlenebb módon. Így kerül vászonra az ember és
művész világban való helyének kérdése, a helyzetek
relativizálása, tragédia és komédia együttes jelenléte,
az igaz, nem csak a valódi.
Nagy Zoltán viszonylag sok önarcképet fest, rajzol;
Krisztusképek is szép számmal vannak, és régóta
jelen van a bohóc figurája is művészetében. Kiss-
Szemán Zsófia évekkel ezelőtt rámutatott a bohóc
és a bohóc tragédiája kérdésének jelentőségére
munkásságában; arra az ártatlan játéknak tűnő
élethelyzetre, amely tragédiába fullad, s a bohóc
és a művész életérzése közti párhuzamra. A tár-
laton éppen ezért együttesen szerepelnek a témá-
ban más-más évben született „bohócos képek”
(pl. Szomorú bohóc, Tökfej). A Krisztus-képek és



önarcképek ilyen módon való, „mennyiségi” elhe-
lyezésére nem adott módot a kiállítótér, ugyanakkor
helyet kapott pl. a Krisztusfej vesszőkkel és egy
frissebb önarckép is, az apát és a fiát ábrázoló
képek mellett. Más témák, mégis, összeérnek:
a „képmásiság” kérdéskörét, a teremtettség, a világ-
ba vetettség, az egyén, az egyedüllét és egyediség
kérdéseit járják körül. Mindegyik „portrékép” és
mindegyik az emberről szól. Nagy Zoltán művé-
szetében a bibliai témák és a Krisztus-ábrázolások
nem a vallásos áhítat megjelenítésének vágyából
fakadnak, nem újramondani akarják ezeket a tör-
téneteket, hanem az emberi aspektusból érteni:
a fájdalom, a földi élet felől érteni. Ezek a képek
sokkal inkább a zsidó-keresztény kultúrkör elemeire
és szimbólumaira tett reflektív értelmezésként fog-
hatók fel, intellektuális és érzelmi értelmezések.
Isten fia, Krisztus megjelenítése is ezért érdekes
Nagy Zoltán művészetében, mert a blaszfémiát
elkerülve mutatja Jézus különböző arcait, a szo-
katlan ábrázolásnak köszönhetően ugyanakkor
közelebb kerülhetünk az isten-emberhez.
Érdekes, hogy Nagy Zoltán a nők ábrázolásához
máshonnan közelít. Legtöbbön az idealizált szépség
figyelhető meg, még ha olykor karikaturisztikus is
az ábrázolás. A képeken megjelenő nők vagy női
arcok mintha távoliak lennének, de minden esetben
szépek. Míg a bohóc- és önarcképei is a szenvedő
embert akarják megérteni, az ábrázoláson keresztül
megmutatni, feltárni a lelket, addig a nőket ábrázoló
képek a jelent mutatják meg: a szépséget és egye-
diséget akarják láttatni. Míg a nőket ábrázoló képek
éteriek, a bohócos és önarcképek megrázóak; de
főként a bohócos képek, amelyek a vigyorban meg-
húzódó tragikumot tárják fel.
Nagy Zoltán művészetében a tragikusság mellett szo-
rosan ott van a groteszk és az irónia eszközeinek
alkalmazása. Mintha Madáchtól kölcsönözné az ars
poeticát: „Tragédiának nézed? nézd legott. Komédiának,
s múlattatni fog.”2. A szórakoztatás egyik legjobb
példája Don Quijote alakjának sokszoros feldolgo-
zása. Egy irodalmi, mára szimbólummá vált főhős
alakján keresztül mond és mutat valami ma és

mindig aktuálisat Nagy Zoltán az emberi természetről,
szórakoztatóan.
Nagy Zoltán művészetében erőteljesen van jelen
a szarkasztikus humor. Ahogy korábbi képein, így
ezeken is sok helyütt keverednek a realisztikus ele-
mek a szabad képzettársítás során hozzájuk rendelt
színekkel, motívumokkal, így jön létre sok képen
egy szürreális világ, melyet átitat a személyesség,
a művész közvetlen önközlése. Az ironikus, öniro-
nikus, olykor szarkasztikus és groteszk látásmód
Nagy Zoltán művészetének lényegi eleme.
Szürrealisztikus képein, karikatúráin (pl. Aki dudás
akar lenni, Bús képű lovag, Ítélet előtt, stb.) a világból
kiemelt jelenetekből épített abszurd képi világot
teremt. Az irónia, a groteszk főleg grafikáin van
jelen. A részletekig kidolgozott grafikák egy bonyolult
gondolatrendszerbe vezetnek be, és apránként
tárják fel a művész összetett fogalomrendszerét
és világlátását. A kiállításon ugyan csak pár nagyobb
méretű grafika kapott helyet, de tudható, hogy
Nagy Zoltán minden nap készít egy-egy kisebb
vagy nagyobb grafikát. A kis papírcetlikre firkált jele-
netek a napi hírekre, olvasmány vagy zenei élményre
reflektálnak, a tőle megszokott szarkazmussal. Ezek
a kisebb „firkálmányok” akár naplóként is értelmez-
hetőek, arra azonban biztosan jók, hogy Nagy
Zoltán bravúros vonalvezetése ne kopjon el.
A grafikai és festészeti törekvések mellett Nagy
Zoltán az avantgard eszközeivel is él. Szabad anyag-
használatban dadaista jegyeket fedezhetünk fel.
Sok helyen a hullámkartonban rejlő lehetőséget
a felület megkarcolásával fejti fel a kiállítás központi
képén is (Mezőben), ezzel szintén csak a képi
ábrázolásra kérdez rá, ráadásul az így létrehozott
dombormű-szerű felületre tussal is rajzol, ezzel is
hangsúlyozva a felület és a rajzosság kontrasztját.
A Mezőben c. képben ugyanakkor ez a dombor-
műszerűség térképpé teszi a struktúrát ábrázoló
képet, utat engedve a szabad asszociációnak.
Az utóbbi évek egyik fő témája Nagy Zoltánnál
a struktúrák, hálózatok kérdése. Sok képén, mintha
madártávlatból mutatná a táj térszerkezetét; nem
csak Radnóti sorait idézi fel ezzel, de pontosan
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2 Madách Imre: Az ember tragédiája
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Nagy Zoltán: Szomorú bohóc, 2018 Nagy Zoltán: Tussal, 2017

Nagy Zoltán: Kókusz bohóccal, 2019

Nagy Zoltán: Tökfej, 2015
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Nagy Zoltán: Női akt sárgában, 2019 Nagy Zoltán: Farmerban, 2019

Nagy Zoltán: Akt fehérben, 2019 Nagy Zoltán: Sárga torzó, 2019
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rámutat, hogy milyen rejtett összefüggésekből épül
fel a világ legkisebb eleme is. Ezt erősítik a becsem-
pészett meghökkentő részletek is: akár egy-egy
szokatlan szín, vagy a kép anyagától eltérő elem.
Nagy a környezetében lévő legapróbb kis részlet
vizuális erejét felhasználva tud képet alkotni, új
kontextusba helyezni, miközben az önmaga marad,
de messze túl is mutat ezen.
Nagy Zoltán művei drámai hatással vannak ránk,
hiszen szinte átélhetővé válik számunkra is az alko-
tás folyamata, az érzelmi és gondolati töltet, a kép-
síkkal való szoros kapcsolat, az alkotó és „alkotott”
egymásrautaltsága. A képek vizuális telítettsége,
a kidolgozott grafikák, az egymásra épülő festékré-
tegek, a színek egymáshoz való érzékeny viszonya,
a formák játéka érzéki örömöt kelt a szemben, és
szellemi munkát ad az agynak. Hiszen Nagy Zoltán
expresszív művészi kifejezésmódja, a képek összetett
gondolatisága, árnyaltsága összjátékából fakadóan
mélyen szuggesztívek. Nagy Zoltán képei a művész
és művészet közötti konfrontáció remekei. Alkotásai
abból a termékeny feszültségből jönnek létre, amely
minden jelentős művészet sajátja. A tárlat ennek
a rétegzett és vibrálóan eleven művészetnek főbb
irányait mutatja meg.

(Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Brämer-
kúria, Pozsony, 2019.10.23. – 2020. 02. 09.)

Nagy Zoltán: Csókkirály, 2019 Fotók: Andrea Tóthova 

Nagy Zoltán:
Betti, 2019




