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Nagy István 

elemző dolgozat 
 

Nagy István 1873. március 28-án született Csíkmindszenten. Mielőtt művészi pályára 

lépett, tanítóképzőt végzett Kolozsvárott. Tehetségét Keleti Gusztáv fedezte fel. Münchenben 

és Párizsban is tanult, illetve tanulmányúton járt Itáliában. 

Az I. világháborúig sok képe született szülőföldjén, majd a 

háborúban a galíciai fronton katonaportrékat készített. A 

háború után, 1920-tól a Nagyalföldön festett. Itt készült 

képei általános elismerést váltottak ki, és még életében 

életrajzi regényt írt róla Surányi Miklós. Több mint 4000 

művét tartják számon. Tájképeit és arcképeit főleg 

pasztellkrétával és szénnel készítette. A modern magyar 

festészet realista és konstruktív szárnyának egyik 

legegyénibb képviselője. Rendkívül gyorsan dolgozott. 

Témái: erdélyi és alföldi tájak, legelésző állatok, paraszt- 

és katonaportrék. Gyakran sorolják az alföldi festőkhöz, de 

képeit számba véve erdélyi tájképek jelentősebb 

mennyiségben születtek. 1924-ben megkapta a Szinyei 

Merse Pál Társaság festészeti díját. Emellett Beczkói Bíró 

Henrik díjat kapott Kalapos öregasszony című képéért. 1937. február 13-án hunyt el Baján. 

Mind katona, mind parasztportréira a kifejezés fontossága jellemző. Egy képét sem 

dolgozta túl, csak addig, amíg megjelent rajta az előtte ülő arckifejezése. A képeken szereplő 

emberek azt az érzést keltik, hogy ha szembejönne az utcán ,akkor is megismernénk. Portréi 

általában elég sötétek, mivel szénnel vitte fel a vázlatot. A képeken elmélyült, magukba 

forduló emberek jelennek meg. 

A Kalapos fiúfej és a Kalapos 

öregasszony című képein ez a 

befelé fordulás szépen 

megjelenik. Ezek az emberek 

nem figyelnek a festőre, a 

maguk gondolataival vannak 

elfoglalva. Mindkét képen 

megjelenik emellett a paraszti 

sors, még a fiú arcán is láthatók 

a dolgozó élet nehézségei, és 

gondjai. Ezt azért láthatjuk, mert 

a képek egyértelműen az arcra 

irányítják a figyelmet. A fiú 

esetében a ruha alig van 

részletezve, szinte egy tömb, akárcsak a kalap, így a részletek 

csak az arcban találhatóak. Emellett a háttér sárgás színe egyedül a fiú arcán megjelenő 

fényekben tér vissza. Az öregasszonynál a szemek élénk kékje vonzza oda a figyelmet. Ezt a 

színt a ruhában is visszahozza, így teremtve egyensúlyt a kép többi, sárgás-barnás részével. 

Ezekben a kék szemek szinte igéző hatást keltenek, akárcsak a fiú sötét szemei. De míg a fiú 

tekintete gondterheltnek tűnik, az öregasszonyé inkább figyelő, élettel teli. 
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A katonaportrék közül két igen ellentétes hatású képet választottam. A fiatalabb katona 

képe az előzőekhez hasonlóan magába forduló. Bár a tekintete a 

festő felé irányul, nem őt látja. Ez az az állapot, amikor az ember 

tekintete miatt olyan mintha nézne, de valójában nem azt látja, 

ami előtte van. Erre utal a kissé 

nyitott száj is. A másik katona 

azonban határozottan a festőt nézi, 

illetve most már a nézőt. A tekintete 

már-már zavaróan fürkésző. A 

határozott arcvonások, és a szigorú 

szemöldök is erősítik ezt a hatást. 

Ez az ember ugyanakkor elég 

büszke lehet, mivel úgy kellett 

lerajzolni, hogy látszódjon a 

kitüntetés. A két ember egészen 

más, de mindkettőről elmondható, 

hogy nem katonának születtek, otthon ugyanúgy paraszti 

munkát végeznek, mint az előző képek szereplői. Erre utal 

szerintem az idősebb katona félrecsapott sapkája. 

Nagy István tájképeire leginkább a ritmusosság, a ritmus keresése jellemző, emiatt van 

képeinek egyfajta nyugalmat sugárzó hatása. Az emberek számára ugyanis a rend a nyugalom 

forrása, és ez az ő képeiben szépen megjelenik.  

Bár képei többségét pasztellal készítette, akadnak 

olajfestményei is. Ezek közül talán első a Falu vége 

című képe. Ez a kép rendkívül színes és mozgalmas. 

Ellentétben a későbbi képeivel, itt még nem jelenik 

meg a nyugalmas ritmusosság. Ennek valószínű oka 

az olajfesték, mivel ez az eszköz nem különösen 

alkalmas egységes hatáskeltésre, jobban őrzi a festői 

gesztusokat, ecsetnyomokat, mint a pasztell. 

Természetesen azért olajképeken is meg lehet 

jeleníteni egyfajta nyugodt ritmusosságot, de azért 

ez mégis mozgalmasabb a pasztellképeknél. Ilyen 

például Alkony című műve. Itt jól látható a későbbi alföldi 

képekben gyakran megjelenő szénaboglya. Ezek 

egymásutánisága, párba állítása adja a kép fő ritmusát. Ezt 

segíti elő a színek ritmusa is: a sárgás ég, a zöld fák és a 

sárgás föld, boglyák. A képen még az égen lévő felhők is 

párban vannak. Ezt a nyugodt ritmust azért megbolygatja 

még a sárgákba tett vöröses árnyalat, illetve a zöld 

lombokban megjelenő sárgás szín. Szerintem ezekben a 

képekben az a legszebb, hogy a táj sokszínűségét, 

mozgalmasságát adja vissza. Más jellegűek Nagy István 

további képeinél, de olyan hatást keltenek, amilyet a többi 

kép nem.  

Mint említettem a szénaboglyák fontos elemei, ritmusalkotói az alföldi képeknek. Így 

Gémeskút című művénél. A kút két oldalán kettő-kettő boglya található. Ezek ritmusát 

követik a domboldalak is. A kép egységes ritmusát ezek az íves foltok adják, mivel ez a képe 

már pasztellal készült. A színek inkább nagy foltokként jelennek meg, nincs benne olyan sok 

árnyalati különbség, mint az olajképeiben, épp csak amennyi szükséges. Ezzel csendes, 
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rendezett nyugalmat teremt. A gémeskutat is a kép közepére tette, mintegy felezve a képet. A 

gémeskút ferdeségét pedig a bal oldalra tett kis 

házzal rokonítja. A gémeskút tartója, ága, kötele és a 

kerítés ugyanis olyan formát vág ki a képből, ami 

szinte ráilleszthető a kis házra. Így a kép minden 

pontja rendet sugároz. Ez a ritmusosság még 

erőteljesebben jelenik meg erdélyi tájképén. 

Érezhető, hogy a festő számára szülőföldje 

domboldalai adnak igazán ihletet. A képnek átfogó 

ritmust adnak a dombok, a házak közelében kék 

kerítéssel elválasztva, majd barna és zöld dombok 

váltakozásáv

al. A barna 

domb előtt megjelenő leegyszerűsített fák ritmusa is, 

mintegy elválasztja az emberközeli dombokat a 

távoliaktól, ahogy a kerítések szegélyeznek. A kis 

kéktetős házak is egymást követve haladnak a jobb 

alsó saroktól kb. a két aranymetszés-vonal 

kereszteződéséig. A festő a kép bal alsó sarkát sem 

hagyta üresen, két egymást követő bokorral adott 

annak a domboldalnak is ritmust. Ebben a képben 

hatalmas nyugodt rend uralkodik. Ha megjelenik 

valahol egy fa, annak biztos van párja is. Emellett 

valóban látható, hogy a festő az erdélyi dombos tájakhoz állt közelebb, hiszen az alföldi 

képeken nem volt egyszerű megtalálnia a ritmust és az ég is elég nagy részt kivett a képből, 

így alföldi képein általában hatalmas kék ég jelent meg. Ellenben erdélyi tájképeit dombok 

ritmusa tölti meg. 

A tájban nemcsak az élettelen, de az élőlények 

is ritmusosan helyezkednek el. Ez jól látható 

Legelő állatok, és Birkák székely házamból című 

képein. Mindkét képen szépen párosával vannak 

elhelyezve az állatok, mivel nem valószínű hogy a 

természetben is így álltak. A Legelő állatok 

esetében egy pár ló, egymásnak háttal, és két pár 

birka szerepel. Az álatok szinte tükrözhetők, ami 

főként a lovaknál látszik. A Birkák székely 

házamból címűben a fekete és fehér birkák szépen 

párosával 

állnak, 

illetve egy esetbe egy fekete és két fehér birka áll 

együtt. Az állatcsoportok, mindkét alkotáson, 

egymáshoz képest is rendezetten állnak, ha 

összekötnénk őket egy háromszöget adnának. 

Emellett természetesen az eddigi tájelemek ritmusa is 

megmarad. A fák is párosával állnak, és a dombok is 

szépen követik egymást. A Legelő állatoknál ez azért 

is fontos, mert az állatok a kép jobb alsó sarkában 

vannak, így az egyensúlyt a bal felső részen 

megjelenő dombok tartják. Ugyanakkor ezek az 
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állatok egyáltalán nincsenek kirészletezve, de egyszerű foltszerű ábrázolásuk épp elég, így 

maradnak egységben a tájjal, válnak tájelemekké. 

De nemcsak az állatok válnak tájelemekké, 

hanem az emberek is. Fűkaszálók című művén 

két kaszáló ember látható. Egyértelmű a 

ritmusosság tartása azzal, hogy itt is párba 

állította az alakokat. Ez a két ember 

ugyanakkor szinte teljesen egyforma, és a 

mozdulatban is majdnem ugyanott merevedtek 

le. Ezekkel a lemerevített alakokkal Nagy 

István nem a mozdulatok folytonosságát, 

hanem monoton ritmusát érzékelteti. 

Természetesen a többi tájelem, a fák továbbra 

is ritmusosan, párokba rendezve veszik körül a 

két kaszálót. De a fehér felsőt viselő emberek 

erősen kitűnnek a tájból, és meghatározzák a ritmusát, mintegy megjelenítve a munka 

monoton ritmusosságát. 

Nagy István portréi és tájképei mellett 

csendéleteket is készített. A csendéletekbe is 

törekedett a rendezettségre, mint ebben a 

képében. A kék és rózsaszín virágok szépen 

párba vannak állítva. És ezeket veszi körül 

néhány fehér bogyós vessző. A kétféle virág is 

egyensúlyosan van elosztva a vázában, bal 

oldalon a virágok, jobb oldalon a vessző a 

dominánsabb. Emellett, azt ugyan nem tudom, 

hogy a festőnek célja volt-e, de ez a váza olyan 

lett, mint egy furcsa kis élőlény. A két kék 

virág a szeme, és a köztük lévő bogyófürt az 

orra. A többi vessző a haja, és talán a rózsaszín 

virágok hajdíszek. Ez ha nem is biztos, azért elképzelhető, hiszen az emberi arc is rendezett, 

és Nagy István mindenben a rendet kereste. 

A bevezetésben a festőt a modern magyar festészet realista és konstruktív szárnyának 

egyik legegyénibb képviselőjének neveztem. Ezáltal a néhány kép által ez szerintem be is 

bizonyosodott. A realizmus egyértelműen a portréiban válik szembetűnővé. Konstruktív, 

egyszerűsítő vonása a tájképekben jelenik meg, hiszen a tájelemek egyszerűsített, rendezett, 

ritmusos módon jelennek meg képein, legyen az fa, ember vagy állat. 
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