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Nádas László
1936 február 4-én született Szegeden
1955-ben a Képzõ és Iparmûvészeti Gimnázium szobrász szakán érettségizett
1961-ben a Magyar  Iparmûvészeti Fõiskolán diplomázott
1969-75 között a Magyar Képzõ- és Iparmûvészeti Szövetség Ipariformatervezõ 
szakosztály titkára
1976-82 az Ipariformatervezõ  Tájékoztatóközpont (Design Center) munkatársa.
1983-93 a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola tanára
1995-tõl az ABN Design Kft. vezetõ tervezõje
1963-tól szerepel munkáival kiállításokon és nemzetközi vásárokon:
1963 BNV nagydíj (Budapest)
1969 BNV vásárdíj
1969 Iparmûvészet (Miskolc)
1973-es Kerékpár Pályázat Díjazottak kiállítása (Japán, Mexiko)
1974 Interdesign nemzetközi konferencia (Toronto, Kanada)
1975 Jubileumi iparmûvészeti kiállítás (Budapest, Mûcsarnok)
1976 Játszóterek (Jablonec, Csehszlovákia)
1977 Design perspektíva Víztornyok (Japán)
1977 Gyermek  és világa ( Berlin, NDK)
1979 Játékkultúra (Budapest)
1980 Játékok-játszóterek, közös kiállítás Antoni Rozival (Fényes A. Terem, Budapest)
1981 Játékok-játszóterek, közös kiállítás Antoni Rozival (Szofia, Bulgária)
1981 Fémmûves és Ötvös Quadriennale
1983 Játékok (Salgótarján, Szekszárd, Dombóvár, Zánka, Kecskemét, Szolnok, 
Siofok)
1983 “Filcbõl-fából” közös könyv Antoni Rozival (Móra kiadó, Budapest)
1991 Játék-textiljáték-design, közös kiállítás Antoni Rozival (Dorottya u., Budapest)
1991 Fajátékok Nemzetközi Játékkiállítás (Essen, Németország)
1992 Tempus program és kiállíás (Budapest-Párizs)
1992 Fajátékok Nemzetközi Játékkiállítás (Nünberg, Németország)
1993 Fajátékok Nemzetközi Játékkiállítás (Nünberg, Németország)
1998 BIO Design biennale (Lubjana, Szlovénia)
1998 Design biennale (St. Etienne, Franciaország)
2000 Design Biennale (St. Etienne, Franciaország)
2001 Fajátékok története kiállítás (Kiscelli Múzeum, Budapest)
2001 Domotechnika (Köln, Németország)
2002 Design Biennale (St. Etienne, Franciaország)
2003 “Játékmesterek” (Nemzeti Galéria, Budapest)
2003 Játékok, az ABN Studio bemutatkozása (Révfülöp)
2004 Karácsonytól Húsvétig grafikai kiállítás (Budapest)
2004 Design Biennale (St. Etienne, Franciaország)
2004 “Pályám játékos oldala - 40 év tervezõ munka” (Tamási)
2005 “1956” grafikai sorozat (Budapest, Békéscsaba, Révfülöp)
2005 “40 év munkája” közös kiálítás Antoni Rozival (Szorakaténusz múzeum, 
Kecskemét)
2009 “Palackposta...” grafikai album, önálló kiadás (terjesztõ: Kairosz kiadó)
2009 Munkácsy díjasok kiállítássorozata (Munkácsy emlékház, Békéscsaba)
2010 “1956” Grafikai sorozat (Mindszenty ház, Köln)
2011 Ötven év Design (Budapest, Árkád Galéria)
2014 “1956” Grafikai sorozat (Magyar Intézet, Helsinki)
2015 "ÉLET rajz" grafikai album, önálló kiadás 2014 Palackposta-"levél Rozikának a 
múltról és 1956-ról"  Grafikai sorozat (Budapest, Várkert Bazár)
Jelentõsebb díjak:
1963 BNV-nagydíj (Microscale részecskeszámláló, Medicor)
19 67  “ L e g s z e b b  m û a nya g  Te r m é k ” - d í j    ( Ke ré k p á rl á mp a - c s a l á d ,  
Finomszerelvénygyár Eger)
1973 III. díj Nemzetközi Kerékpár Pályázat (Tokió, Japán)
1974 II. díj Iparmûvészeti Vállalat Lámpapályázat
1978 I. díj Országos Játszótéri Pályázat (Budapest, Városliget, Almási tér)
1978 Nívódíj Fajáték-család (Monori játékgyár)
1979 Munkácsy-díj
1999 Szabadalmi hivatal Design díja (Momert mechanikus üvegmérleg)
2000 BNV Vásárdíj (FÉG Látványkonvektor)
Állandó alkotótársaim: Antoni Rozália, Nádas Anna, Nádas Gergely



Biblikus rajzok
Nádas László munkáiról

Minden emberi létezés természetesen kiszolgáltatott a 
körülményeknek, de minden emberi létezés alapja az a saját 
döntés is, hogy milyen irányokban terelem életem, hogy milyen 
értékek alapján igyekszem szervezni létezésemet. A saját 
magunk által meghozott döntések is befolyásolják, hogy valaki 
szellemi és gyakorlati értelemben is zárt életet folytat, szorosan 
véve csak hivatásának, foglalkozásának él (természetesen ez is 
lehet tartalmas élet) vagy egy szakma, egy hivatás gyakorlása 
mellett tágasabb szellemi horizontok felé is kitekint, s ezt az 
érték tartományt tartja követendõnek, megvalósítandónak, 
célnak. Már-már közhely az a megfigyelés, hogy az 
alkotómûvészek sorában is milyen sok esetben találkozunk 
olyan értelmiségiekkel, akik csak és kizárólag szakmájuknak 
élve szinte kizárnak minden olyan értéket a maguk közelébõl és 
közegébõl, amely teljesebbé tehetné életüket. 
Nos, ha valaki viszont szélesebb és egyetemesebb eszményt volt 
képes élete gyakorlatába  - szó szerint: életvitelébe - építeni, az 
Nádas László,  aki a magyar ipari formatervezés meghatározó 
személyisége. Szerszámok, jármûvek, használati tárgyak, 
játékok, játszóterek, s más, legkülönbözõbb tárgyak 
formatervezõjeként szakmája kiemelkedõ tervezõje, igazi 
designer. S aki, mint a természet szerelmese, a balatoni 
bukolikus táj gondolatgazdag szemlélõje, mint a történelem 
hiteles tanúja, mint az emberi kapcsolatok és az ember, mint 
társas lény elmélyült ábrázolója, mint a hozzá közel álló 
szakrális, biblikus  témák megközelítõje, igazi rajzmûvész.
A két Nádas László természetesen ugyanaz a személy, akit a 
rendkívül széles horizontú képzõmûvészet, iparmûvészet 
területének – szinte - két végpontja szimultán módon együtt és 
egyszerre foglalkoztatott. Ilyen mûvészi gyakorlatra - ahol 
mindkét terület nem csak egyszerre és egy idõben van jelen, 
hanem annak minõsége is kiemelkedõ – ritkán találunk példát. 
Nádas Lászlóról, a formatervezõrõl szinte mindent tudunk. 
Stúdiója évtizedekig magas színvonalú tárgyak tervezésével, 
tervezési praxisával hívta fel magára szakmája figyelmét. Nádas 
Lászlóról, a rajzmûvészrõl kevesebbet tudunk, noha 1956-os 
élményeirõl, annak 50. évfordulóját követõen kitûnõ, megrázó 
rajzkötetet jelentetett meg, aki 2015-ben ÉLETrajz címmel olyan 
kötetet állított össze, melyben saját életén -  szövegen és 
rajzokon keresztül -  tekint végig, hangsúlyt adva hitben fogant 
világ szemléletének.
Nádas László tehát egy egyetemessé váló életeszmény 
megvalósítójának példája. Õ, aki nagycsaládból származva 
kisiskolásként már ministrálni kezd, aki tizenévesen kiharcolja 

a mûvészeti középiskolai továbbtanulás lehetõségét, aki húsz 
évesen éli át 1956 forradalmának megrázkódtatását, aki az elsõ 
hivatásos ipari formatervezõk közé tartozva radikálisan új 
szemléletet igyekszik bevinni a formálódó magyar 
tárgykultúrába, s negyvenes éveinek elején (ez életkorára utal) 
már Munkácsy-díjban részesül. Aki számtalan közéleti 
feladatnak tesz eleget, fõiskolai oktatója is lesz szakmájának, s 
aki máig, immár túl nyolcvanadik életévén,   fontosnak tartja az 
alkotó tevékenységet, nos ez a Nádas László ma is inspirációkkal  
telien rajzol, s mindez immár nem kapcsolódik közvetlenül a 
formatervezõi léthez, de végképp bizonyítja szuverén 
képzõmûvész voltát. 
S mint minden alkotómûvész életében, nála is elérkezett az 
összegzés ideje, s számba vette munkássága értékeit, majd 
feltette a kérdést magának: mi legyen a sorsa rajzainak? 
Döntése nemes és felemelõ. Kiváló egyedi munkáinak egy 
nagyobb válogatását az Esztergomban mûködõ Keresztény 
Múzeumnak adományozza, mert e mûvek tematikája, 
szakralitása, spiritualitása és aurája ezt indokolja. E mûvek nem 
lelhetnek jobb helyen otthonra, mint egy keresztény 
szellemiségû múzeumban.
A tus, néha diófa pác technikájú, tollal, ecsettel létrehozott, 
jellemzõen gazdag vonalhálójú, máskor lavírozott, szinte festõi 
értékeket egyaránt hordozó munkái erõs világnézeti 
alapozottságúak, tevékenységét a maga elé állított magas 
minõségi mércével mérõ alkotót jeleznek, aki hivatása 
gyakorlását, számára fontos szakrális, spirituális értékekhez 
igazítja. A fekete-fehér-szürke tartományaival, tónusaival  ó- és 
újtestamentumi témákat dolgoz fel, s miközben értelmezi a 
Biblia adott szöveghelyeit, ünnepeit, tragédiáit, csodáit, 
szépségeit, azonközben egyéni látomásokként,rögzíti mindazt 
papír felületein. A rajzi anyag izgalmait nem csak a technikai és 
szemléleti változatosság, hanem a bibliai tematikai gazdagság 
is okozza. 
Rajzaiban alapvetõ fontosságú a fény, s a fény által 
keletkeztetett árnyék. Ezek kontrasztjai jótékony feszültségeket 
gerjesztenek. Emelkedetten egyensúlyoz a realitás és a képzelet 
határterületein, miközben mûvei a szakralitás  tartományába 
emelkednek. Nádas László rajzi kollekciója, adományozó 
gesztusa egy személyiségképet is hitelesen állít elénk, olyan 
emberét, aki  - bármely mûvészi, területen is mûködött - egész 
életében a hit bizonyosságában végezte alkotómûvészi 
tevékenységét. Ez a bizonyosság hatja át e mûveinek szellemét, 
miközben mûvészi szárnyalása kivételes értékeket teremt.

Feledy Balázs

Budapest, 2019.


