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összefogó) egyesületet, aminek 1948 és 1950 között az elnöke,
majd 1965-1975-ig az alelnöke.

1976-ban Vanni Scheiwiller kiadásában megjelent „Italo
Zetti fametszetei” című kiadványban a szerző, Alberto Longatti
három korszakra osztja Zetti munkásságát.

„A kezdeti szakaszban (1928-1939) a fametsző technikája –
alkalmazva korának formavilágát, és az akkor jellemző vicc -
rajzo ló modort – nem haladja meg a tradicionális szintet…
Máskülönben ennek a kulturális tanoncidőnek lett az ismerte-
tőjegye a sötét-világos formakontraszt és a kontúrok kiszámított
vastagsága…, ugyanakkor elutasító a késő-dekadens felleng-
zősséggel szemben.”

„A második korszakban (1939-1950)
jellemző tónusárnya la ti finomság Bra -
man ti tanításának következtében alakul
ki, a tiszta fekete-fehér kontraszt alkalma-
zásának ellenében… az igazi Zetti jelleg-
zetesség a mezzotintát idéző közép -
árnyalatok ban mutatkozik meg, ami lép -
csőzetes fekete-fehér tónusfokoza tokból
áll; ez a szé les szürkeskála a különböző
árnyéktípusok sajátja, a vonal-raszter há-
lózatával elért megannyi finomság láttán
úgy vélhetjük, hogy a rézkarcra jellemző
maratással készült.”

„Harmadik szakaszban (1950-1960) a művész elszakad a
megszokott, hagyományos sémáktól, még a metszőtechnikában
is… A kromatikus-színes nyitás szabaddá teszi a rajzot, helyet-
tesítve a fekete-fehérek száraz szigorúságát… szükségét érzi a
kidolgozásnál – minden egyes nyomat esetében – a legközvetle -
nebb manualitás megjelenítésének. A megkarcolt, puritán egy-
szerűségű puszpángfából – az egyedi nyomatok ecsetvonásai
és szinte felfoghatatlan festékkezelése révén – így lesz egy
különlegesen ihletett fanyomat a papíron.”

Gian Carlo Torre
Olaszból fordította Ürmös Péter

NAGY ÁRPÁD GRAFIKUS ÉLETÚTJA

A huszadik század egyik legmarkánsabb, a hazai grafikai
életben meghatározó szerepet betöltő grafikusa volt. 1894. má -
jus 5-én született Hatvanban. Szülei sokszor változtat tak lakó -
he lyet. Így ő maga is számos
helyen megfordult. Az Op.
294. számú fametszetén 60.
születésnapi önaján dékként
városonként jelezte életútját.
(Lásd Kisgrafika 1991/4, 3.
oldal.) Fiatal korában ten ge -
rész aka démi ára szeretett vol -
na kerül ni. Már gyermekko -
rá ban tanú jelét adta rajz -
készségének, középiskolás -
ként nem zet közi kiál lí tá son
aranyérmet nyert. Szülei
azon ban fémipari szak iskolá -
ba adták, majd utána Mitt -
weidá ban (Ausztria) gépész-
mérnök lett.

Az első világháború őt is
elérte. 1916-ban bevonul és a

keleti frontra kerül. Vitézségé ért több kitüntetést kap. Meg sebe -
sül, de gyógyulása után mint hadapród, újra a frontra kerül.
1917-ben fogságba esik. Kievben, Darnicában tölti hadifogoly
életét, de már 1918-ban újra itthon van és még ebben az évben
meg is nősül. Felesége Urbanitzky Júlia, aki sokgyerme kes csa-
lád leánya. 1919-ben bekapcsolódik a forradalomba, ezért aztán
a forradalom bukása után a szegedi Csillagbörtönbe zárják.
Innen kiszabadulása után érthető módon, mérnökként egy jó
darabig nem dolgozhat.

Beiratkozik a budapesti Iparművészeti Főiskola ötvös
szakára. Tanulmányai alatt születik meg Emerencia nevű lánya.
Majd a főiskola elvégzése után Csongrádra megy, immár Árpád
Dániel fiával együtt. Itt Csongrádon születik meg legkisebb fia,
Arisztid. Mindkét fia felnőtt korában eredményesen foglalkozik
fametszéssel és sok ex librist készítenek.

Megélhetését Csongrádon ötvösként biztosítja. Sokoldalú -
sá gára jellemző, hogy közben csinál grafikát, szobrot, fest-
ményt, kézimunka- és gobelintervet, de még kályhacsempét is.

Közel 20 évet tölt Csongrádon. Sok fametszetű grafikát, ex
librist alkot és széleskörű, külfölddel is történő cseréket bonyo-
lít. A Városi Művészházban lakik, ahol díjmentesen biztosítot-
tak lakást számára. Távozásakor a Művészház megszűnt.

1941-ben tud újra mér -
nöki állásba kerülni: Hód -
mezővásár helyre köl tözik.
A Nor-Coc gyárban dolgo-
zik, de emellett a tánc -
iskolában tanít és szí nes -
fotó-problémákkal fog lal -
kozik. A Nor-Coc gyártól
az OKH-hoz ke rül, mely a
háború alatt Vértesboglár -
ra megy. Itt éri a háború
vége.

1945-ben visszamegy
Hód mezővásárhelyre, de la -
ká sát kifosztva találja. Újra
mérnökként dolgozik, kis -
gra fikával is foglalkozik,
de ötvösmunkával már nem,
mert szerszámai elvesztek.
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1946-ban felköltözik Budapestre. Itt azonban baleset éri, el-
gázolja a villamos, jobb kezén és lábán megsebesül. Kórházi
tartózkodása alatt vállalata felmond. Két évig munka nélkül
van. 1948-ban tud elhelyezkedni a Kohóipari Tervezőirodában.
Itt dolgozik, amíg 60 évesen nem racionalizálják. Ekkor
visszamegy Hódmezővásárhelyre. Egy rozoga házat vesz,
melyet feleségével együtt egy év alatt újjáépít.

Nagyon sokat grafikázik, maga készítette vésőkkel csinálja
fametszeteit, melyeket ugyancsak ő maga nyomtat könyv -
kötőprésen.

Egy hosszabb kerékpározás után 1958 októberében fájni
kezd a háta, a dereka, ezért 1959 februárjában kórházba megy.

De ez már későn volt, 1959 február 20-án 0 óra 55 perckor, 65
éves korában elhunyt.

A hódmezővásárhelyi Arany-temetőben helyezik örök
nyugalomra. 66. születésnapjára felesége síremléket állíttatott.

Változatos életútjának eseményeit mindig egy-egy famet-
szetű lappal örökítette meg. A mellékelt illusztrációk többet
mondanak, mint a leírások.

Fiának, Nagy Arisztidnek 1960. II. 20-án kelt leírásából
összeállította: Palásthy Lajos

(Nagy Árpáddal a KISGRAFIKA 1991/4. száma foglalkozik
részletesen. A szerk.)
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