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Nuridsány Zoltán
(1925. augusztus 22. Marosvásárhely – 1974. május 22. Debrecen)
 
Képzőművészeti stúdiumai Budapesten a ciszterci Szt. Imre Gimnáziumban 
kezdődtek, Nagy Nándor grafikusművész irányításával, valamint Gallé Tibor hí-
res szabadiskolájában. 1944-től a Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol meste-
rei Szőnyi István, Barcsay Jenő, Kmetty János, mozaik szakon Fónyi Géza voltak.
 
1946-tól rendszeresen részt vett az Európai Iskola kiállításain. Pán Imre, Gegesi 
Kiss Pál, Mezey Árpád, mint főiskolást komoly, ígéretes tehetségnek tartották. 
Ezen időszak a magyar művészeti életben az a rövid, kegyelmi állapot, amikor a 
minőség és a progresszív szemléletmód a legsokfélébb kifejezésmódbeli megjele-
nést volt képes egymás mellett éltetni, bemutatni. Eredményes római ösztöndíjas 
szereplését követően, minden bizonnyal ez a szemléletmód jelentette az éveken 
át nagy sikerrel kiállító „négyes fogat” ( Jánossy Ferenc, Nuridsány Zoltán, Orosz 
Gellért és Sugár Gyula) megalakulásának egyik gyökerét.
 
Az 1956-ot követő befelé forduló letargia után, 1962-ben jelentkezett önálló 
kiállítással a legendás Fényes Adolf teremben. Ugyancsak ebben az évben tartóz-
kodott fél évig Vietnámban, ahol élményei erősítették képi világában az eddig is 
jelenlévő, nyüzsgő, organikus halmazon belüli konstruktív, fegyelmezett rendte-
remtést. Ekkor már minden képalkotó eszköznek és tudásnak birtokában van. 
Magabiztosan uralja a színeket és formákat, a felületet és a fényeket a portrék 
elemző létrehozásában, táj vagy csendélet karakterének tolmácsolásában éppúgy, 
mint abban a szűrreális konstruktív lírában, amely az Európai Iskola éveinek 
mitologikus világát jellemezte.
 
Nuridsány Zoltán érzékeny, következetes művész volt. A klasszikus rend, a har-
mónia és a szépség teremtett egységet művészi világán belül, ahol megalkuvást 
nem ismert. Soha nem tartozott az agyon dicsért, - népszerűsített művészek 
közé. A három T művészetpolitikája idején „tűrt”-ként alkotott, de mindig léte-
zett egy művészetet értő, kedvelő és gyűjtő réteg, akik ismerték, elismerték festé-
szetét, amely vitathatatlanul mind színvonalában, mind szellemiségében európai 
és egyúttal ízig-vérig a hazájához tartozó.   
 

Laczkó Ibolya
 művészettörténész, a MAOE titkára 

2010. Budapest


