vyNJB[
BLLPSGFMFMFUàOLLÏUT[ØMBNÞMFT[
„… miBNJUSFÈOLIBHZPUU
az, amit reánk hagyott,
akkor feleletünk kétszólamú
lesz:
az egyik
– feledhetetlen,
melegszívû
egyénisége,
amelyet
B[
FHZJL
o GFMFEIFUFUMFO
 NFMFHT[ÓWĂ
FHZÏOJTÏHF
 BNFMZFU
DTBL
csak felidézni tudunk,
de szavakba foglalniÓHZÏMāDTBMÈEKÈCBOÏT
nem, így él õ családGFMJEÏ[OJUVEVOL
EFT[BWBLCBGPHMBMOJOFN
jában
és
mindazokban,
akik
közel
álltak
hozzá.
A másik pedig:
NJOEB[PLCBO BLJLLÚ[FMÈMMUBLIP[[È"NÈTJLQFEJHāNĂWFJCFO
õ mûveiben
él tovább, de nemcsak és nem elsõsorban a múÏMUPWÈCC
EFOFNDTBLÏTOFNFMTāTPSCBOBNÞ[FVNPLGBMBJO
NFSU
zeumok falain, mert munkáinak javarésze otthonokba került.
NVOLÈJOBL KBWBSÏT[F PUUIPOPLCB LFSàMU &NCFSFL NJOEFOOBQKB
Emberek mindennapja telik képeinek társaságában, megszokUFMJL LÏQFJOFL UÈSTBTÈHÈCBO  NFHT[PLKÈL  ÏOàLLÏ WÈMJL T UBMÈO
ják, énükké válik s talán nem is tudják majd, ha a természetben,
OFN JT UVEKÈL NBKE  IB B UFSNÏT[FUCFO  WBHZ B T[PCBCFMTāLCFO
vagy a szobabelsõkben vagy emberek láttán rácsodálkoznak
WBHZ FNCFSFL MÈUUÈO SÈDTPEÈMLP[OBL FHZFHZ T[ÓOIBSNØOJÈSB  B
egy-egy színharmóniára, a kifejezés egy-egy árnyalatára, hogy
LJGFKF[ÏT
FHZFHZ ÈSOZBMBUÈSB  IPHZ /VSJETÈOZ ;PMUÈO ÚSÚLTÏHF
Nuridsány Zoltán öröksége éled bennük, az õ szemével látnak,

ÏMFECFOOàL
B[āT[FNÏWFMMÈUOBL
B[āÏS[ÏLFOZGFTUāJWJMÈHÈCBO
az õ érzékeny
festõi világában élnek.
Ez az igazi nagy örökség,
ÏMOFL&[B[JHB[JOBHZÚSÚLTÏH
amely nemzedékeken keresztül BNFMZOFN[FEÏLFLFOLFSFT[UàM
hat majd akkor is, amikor mi is
IBUNBKEBLLPSJT
már messze múltBNJLPSNJJTNÈSNFTT[FNÞMUMFT[àOL
leszünk!
A sokat szenvedett, hontalanná vált, s új hazát talált örmény

v"TPLBUT[FOWFEFUU
IPOUBMBOOÈWÈMU
TÞKIB[ÈUUBMÈMUÚSNÏOZOÏQIF[
néphez fûzte családi
hagyománya.
Mosolyogva, mindig ViláGĂ[UFDTBMÈEJIBHZPNÈOZB.PTPMZPHWB
NJOEJH7rá.
JMÈHPTÓUØ/BHZ4[FOU
gosító Nagy Szent Gergely áldását kértem
Tavaly kint járt
az „õshazában” és az otthon hangulatát találta ott. Beszélt
(FSHFMZÈMEÈTÈULÏSUFNSÈ5BWBMZLJOUKÈSUBvāTIB[ÈCBOwÏTB[PUUIPO
emberekkel, kiknek szavát sem értette,LJLOFLT[BWÈUTFNÏSUFUUF
de találkoztak évezredes
IBOHVMBUÈUUBMÈMUBPUU#FT[ÏMUFNCFSFLLFM
EF
mûveltségükben. Ez a mély hovatartozás-érzés ötvözõdött benUBMÈMLP[UBLÏWF[SFEFTNĂWFMUTÏHàLCFO&[BNÏMZIPWBUBSUP[ÈTÏS[ÏT
ne a szülõföldnek, Erdélynek szeretetével
és hitvalló magyarsáÚUWÚ[āEÚUUCFOOFBT[àMāGÚMEOFL
&SEÏMZOFLT[FSFUFUÏWFMÏTIJUWBMMØ
gával. De mindezeken túl, vagy éppenséggel mindezek okából
NBHZBSTÈHÈWBM %F NJOEF[FLFO UÞM  WBHZ ÏQQFOTÏHHFM NJOEF[FL
nemes humanista lélek volt, akivel jó volt együtt lenni.”
PLÈCØMOFNFTIVNBOJTUBMÏMFLWPMU BLJWFMKØWPMUFHZàUUMFOOJw
Dr. László Gyula régész professzor, festõmûvész (1974.)
%S-ÈT[MØ(ZVMBSÏHÏT[QSPGFTT[PS GFTUāNĂWÏT[ 
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NURIDSÁNY ZOLTÁN
(1925-1974)
festõmûvész emléktáblájának avatására
2010. május 27-én, csütörtök délután 17 órára
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 27.
Díszvendég:
KATONA TAMÁS
történész
Megemlékezõ:
LACZKÓ IBOLYA
mûvészettörténész a MAOE titkára
Moderátor:
HORVÁTH IDA
vezetõ szerkesztõ MR1 Kossuth Rádió
Közremûködik:
GRYLLUS VILMOS
A bronzplakettet készítette:
VÁRADY SÁNDOR (1920-2000)
Munkácsy és Állami díjas szobrászmûvész
Az emléktábla a pályatársak, mûvészbarátok és a család kezdeményezésére, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete, a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége
és a Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
közremûködésével állíttatott.

„Nuridsány Zoltán a magyar festészet kiemelkedõ alkotója volt.
Festészeti oeuvre-je az Európai Iskolához kötõdõ indulástól
a muráliákon át a táblaképeken megfogalmazódó monumentalitásig ívelt. Életének és munkásságának legtermékenyebb, bõ
másfél évtizedes periódusában szolgált színhelyül az Alkotmány
utcai mûterem.”
Laczkó Ibolya mûvészettörténész a MAOE titkára (2010)
„Csekély vigasztalásul csak az szolgálhat, hogy fiatal kora
ellenére is érett mûvész volt már, kinek neve volt, mégpedig
nagyra becsült neve modern képzõmûvészeti életünkben.”
Kerecsényi Edit mûvészettörténész (1976)
„... tudomásul kell vennünk, hogy mûvészete kitörölhetetlen
és fontos állomása magyar képzõmûvészetünknek ...”
Mezei Gábor belsõépítész, festõmûvész és mûgyûjtõ (2003)
„.Római tartózkodása idején (1948) ott készült mûveivel
komoly nemzetközi sikert aratott a Római Magyar Akadémia
kiállításain.
Hat olasz folyóirat méltatja a fiatal Nuridsány alkotásait
és európai nagyságokhoz mérik tehetségét ...”
Losonci Miklós mûvészettörténész (1986)

