
Madarassy Istvánnal
Madarassy István (1948) ötvös, szobrászművész. A Magyar Iparművé-
szeti Főiskolán kapott diplomát, mestere: Engelsz József ötvösművész, Illés
Gyula szobrászművész és Gerzson Pál festőművész. Alkalmazott, épületek
homlokzataira és belső tereibe tervezett iparművészeti munkák készítése
mellett szobrászati és iparművészeti rekonstrukciókkal, restaurálással és
díszlettervezéssel is foglalkozik. Autonóm szobrászatában domborművei,
kis- és nagyméretű plasztikái leginkább a szakrális ikonográfia szimbólu-
mait, alakjait jelenítik meg. 1991-ben az Európai Tudományos és Művé-
szeti Akadémia tagjává választották Salzburgban. Munkái megtalálhatóak
hazai és külföldi gyűjteményekben. 1974 óta számos egyéni és csoportos ki-
állításon mutatkozott be Magyarországon és külföldön egyaránt. Sok köz-
téri művet alkotott és készít jelenleg is.

2000 nyarán volt kiállításom a Stefánia palotában, melyet Gyurko -
vics Tibor nyitott meg, ő vetette föl a jelen lévő Mádl Ferencnek,
hogy milyen szép lenne, ha ezt vinné el ajándékba első útjára, mely
a Vatikánba vezet. Elvitték Rómába a szobrokat, az Elnök úr pedig
meghívott: kísérjem el őt az ünnepi találkozóra. Így kerültem a vele
utazók válogatott társaságba, s ott lehettem, mikor Mádl Ferenc át-
adta II. János Pál pápának a szoborpárt. Minden olyan gyorsan tör-
tént, mire az ember felocsúdott, hol van, addigra vége is szakadt az
egésznek. Időtlenség is van benne, meg gyorsan is zajlik. Rögtön a
Vatikánba mentünk, délután pedig egy kiállítás megnyitón vettünk
részt a Magyar Akadémián. Ez a Magyar Nemzeti Galéria anyagá-
ból rendezett „Ecce homo” jubileumi kiállítás volt, örültem, hogy
édesapámnak egy domborművét is láthattuk ott. Másnap Liszt
Ferenc Koronázási miséjét hallgattuk, a küldöttség mellett sok-sok
zarándok volt jelen. Vasárnap, ottlétem harmadik, befejező napjá-
nak felemelő eseménye a Szent Péter téren tartott mise volt, melyet
a pápa celebrált. Pár méterre ülni az oltártól és a szentmise áhítatá-
ban elmerülni… Isten ajándéka! Annál szebbet, jobbat, különlege-
sebbet nem kívánhat alkotó, mint hogy a Vatikánba kerüljön szobra.

Ez az egyház mecénás szerepére is utal, ami gyakorlatilag az első
templom felépítésétől máig mindig jelen volt és jelen van. A szo-
bornak hangsúlyoznia kell azt az eszményt, amit a templom elne-
vezése is sugall. Egy alkotó — magamból indulok ki —, hogy egy
ilyen művet létre tudjon hozni, ahhoz hit kell. Ezen keresztül kapja
meg az ember az Isten ujjából sugárzott, alkotáshoz való lehetősé-
get. Sok mindent figyelembe kell venni, hogy a mű átható, elég erős,
kifejező legyen. Például a keresztút jeleneteiben sokszor mellék-
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A magyar millenni um
római ünnepén, 2000-
ben Mádl Fe renc köz-
társasági el nök és
Orbán Viktor minisz-
terelnök az ön Szent
István és Gi zel la szob-
rát ajándékozta II. Já -
nos Pál pápának…

Ön szerint a hit és a
művészet hogyan hat
egymásra?
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szereplők is vannak, akiknek a jelenléte sokszor fontosabb, mint a
főszereplőé. Akár hívő, akár nem hívő ember végignéz egy ke-
resztutat a templomban, értenie kell Krisztus és minden ember
szenvedéstörténetének sugallatát.

Ha az ember Szent Istvánt és Gizellát készíti el, ismeretei gyermek-
korától kezdve a vérében vannak, róluk nem kellett olvasnom ahhoz,
hogy meg tudjam formálni őket, el tudjam készíteni a szobrot róluk.
Általam kevésbé ismert történelmi személyek esetében természete-
sen utána nézek azért, hogy minden attribútum a helyén legyen.

Mindennek alapja a rajz. Jön a sugallat, az inspiráció, akkor a témát
vázlat formájában skiccelem le. Utána többnyire rögtön az anyag-
gal „beszélgetek”, amit elképzeltem. A portrénál azonban feltétle-
nül kívánkozik rajzolás is. Ami nagyon jó ujjgyakorlat.

Láttam otthon, hogy édesapám (Madarassy Walter) hogyan dol-
gozik rézlemezzel, ezért volt bennem késztetés a rézlemez szépsége,
anyaga iránt. Az ars poeticámban ezt nem tudtam bele rejteni: a réz-
nek az a különlegessége, hogy abból mindent meg lehet alkotni.
Majdnem a végtelenségig lehet nyújtani, domborítani, kalapálni.
Voltak elődök és olyan nagyságok, mint Benvenuto Cellini vagy
Szentpéteri József, akit magyar Cellininek is neveznek, bár ők nem
rézből, hanem ezüstből domborítottak. Az anyag különlegessége
vonzott: így végeztem el az ötvös szakot a művészeti gimnázium-
ban, majd a főiskolán ötvös-iparművészként szereztem diplomát.

A lemezképeknél a lemezre ráhegesztettem a fát, vagy az eget, s
ezen a lemezen oxidáció keletkezett. Leporoltam róla a fölösleges
oxid réteget, amely sötét por formájában rajta képződött, utána le-
pasztáztam, ettől lett meleg, selymes fénye. Ahogyan néztem ennek
a részleteit, hogy finom oxidált rétegek vannak rajta, rájöttem, ezzel
lehet valamit kezdeni. Ha ezt még jobban szeretném láttatni, akkor
föl lehet polírozni a lemezt. A polírozott lemezen a színek még job-
ban, még intenzívebben előjönnek. A rézben a szivárvány összes
színe benne rejlik.

Később, hogy a fényes felülettel való játékot tompítsam, nem po-
líroztam a lemezt, hanem áttisztítással selyemfényűre sikerült va-
rázsolnom. Itt már nincs az a tükröződés. A selyemfényű felületen
másképp jelennek meg a színek. Ez egy jó „játék”. Kérték, hogy fo-
galmazzak meg valamit erről, így „született” meg az ars poeticám:
„Úgy gondolom, hogy csak akkor válik a kép képpé, a szobor szo-
borrá, a szoborkép szoborképpé, ha a tűz és a láng által a lelket is
sikerült beléjük olvasztanom!”

Nekem jobb esetben marad a fénykép, s ha tudom, hova került a
mű, elmegyek utána és megnézem. Az első ceruzavonástól az utol-
sóig vannak tanulságos részei a munkának: az elkészültének a köz-

Ha történelmi szemé-
lyeket alkot, forrásokat
olvas vagy a benyo -
má  sai nyomán for-
mál  ja meg azokat?

A rajzolás, az ötvös-
ség és a szobrászat
hogyan alakult ki a
mű vészetében? Mind
a három egy időben
jelen volt, vagy vál-
tották egymást?

Éppen az ön szavait
idézve mondhatjuk: a
rézben nemcsak a for -
ma rejlik benne, ha -
nem a szín is. A réz
drótja hullámzó lány-
haj gyöngédségével
ké  pes hatni. Említette
az oxidációs eljárást, a
különleges technikai
megoldások sorának
alakulását…

A zeneszerző és a
költő „szerencsésebb”
hely zetben van, mint
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bülső fázisairól dokumentálok mindent és elteszem. Volt olyan al-
kotásom, amelyhez egy korábbi mű tapasztalatára volt szükségem.
Egyik ötlet hozza a másikat, egymásra épülhetnek végül is a dol-
gok. Ez ugyanígy van a színésznél, a költőnél vagy a zeneszerzőnél,
nyilván az előzőből tanul és építi a következőt. A téma mindig hoz
valami újat, ad valami lehetőséget másra. Itt van például a kecske-
méti keresztény ikonográfiai kiállítás, kétévente szervezik meg a
Cifrapalotában, kiírnak egy adott témát: legelőször volt a Kereszt,
arra készítettem egy Krisztus torzót, azután volt az Oltár, abban nem
tudtam részt venni más elfoglaltságom miatt, majd a Genezis tör-
téneteiből lehetett feldolgozni egyet, arra született a Noé bárkája. Ta-
valyelőtt Krisztus példabeszédeiből lehetett választani, a Jó pásztort
készítettem el, amely jelenleg megtekinthető Fertőrákoson a püs-
pöki kastélyban.

De igen! A szobor elmeneteléhez azonban idő kell. Az akkor is fáj-
dalmas dolog, ha tudom, hova kerül. Rögtön az alkotás elkészültét
követően nem szeretem kiadni a kezeimből. Jó, ha nálam van még
egy-két napig vagy hétig, ha lehet, vagy bizonyos esetekben egy
évig, és csak utána válok meg tőle. Együtt kell még egy kicsit lak-
nom vele. Ahhoz, hogy le tudjam szűrni a vélt tanulságokat, az kell,
hogy itt legyen a műteremben még egy ideig. A Bacchus szobromat
hosszú ideig a Várban, a Borok Házában láthatták a vendégek, majd
Párizsban a tavaly novemberi kiállításom egyik fő darabja volt.

Igen, ha nem kalapálok, zenét hallgatok munka közben is. Nagyon
szeretem a klasszikus zenét, többnyire a Bartók Rádiót szoktam
hallgatni. Édesapám érmeket és kisplasztikákat készített: ez nem
járt zajjal, ő sokszor hallgatott zenét, így a zene szeretetét rajta ke-
resztül kaptam meg, és örülök ennek. Mívelni sajnos nem tudom,
de a jelentősebb koncertekre viszont, ha tehetem, elmegyek.

Liszt Ferenc virtuozitását szerettem volna ezzel a kétkezes játékkal
kifejezni és kicsit felfokozni. A másik, az egykezes, Fertőrákoson
van a püspöki kastélyban. A Haydn-év kapcsán és Haydn emlékére
készítettem két képet is, egyik szimfóniájának a kottájából pár sort
gravíroztam a lemezre.

Gyermekkorom óta kedvelem a fagott hangját. Van egy fagottművész
barátom, aki korábban, a nagycenki kiállításomat látva, az egyik szo-
borról kért rajzot, de én nem rajzot adtam, hanem elkészítettem neki
a fagottos szobrot. Azért, hogy ne egymaga álljon, megrendelt tőlem
egy fuvolás lányt is, amely elkészült már a fertőrákosi püspöki palo-
tában lévő kiállítás alkalmára: ez is a Zeneakadémiára kerül majd.
Terveim között szerepel még — hogy egy kvintett álljon a zeneszer-
számok bemutatására — egy oboás, egy kürtös és egy trombitás, to-
vábbá majd egy sámlin ülő kislány fog furulyán játszani.

a szobrász és az ötvös-
művész, mert a köl tő
elolvashatja, a ze ne-
szerző meghallgathat -
ja újra az írásait, a
szobrász viszont elad -
ja alkotá sait, s azok el-
kerülnek tőle…

Nem sajnálja odaadni
az alkotásait?

Most is szól a műter-
mében halkan a zene.
Munka közben gyak-
ran hallgat zenét?

Hegedűs Endre lemez-
borítóján — Hommage
à Liszt Ferenc — lát-
ható a zongorás kéz…

„Az örök fagottos”
vö rösréz szobra a Ze-
neakadémián áll 2002
óta. Készülnek-e ha-
sonló művei?
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A kiállítások anyaga — akár rajz, szobor, vagy szoborkép — nem
megrendelés, hanem saját elképzeléseim, terveim megvalósítása,
inspirációim végleges formába öntött bemutatása. Májusban Szar-
dínia szigetén, Tempióban volt kiállításom. Ez a tavalyi, milánói ki-
állításom „hozománya”. Nemrég a Lyukasóra folyóiratban volt lát-
ható a Káposztásmegyernek szánt stációsorozatom vázlatrajza.
Ezek nyomán hatvan-nyolcvan centiméteres szobrok születnek majd.
Az egyházi munkák többnyire megrendelésre készültek.

Édesapám szobrász volt, anyai ágon a nagyapám pedig festőmű-
vész és grafikus, így két oldalról vagyok „megfertőzött”. A fiam,
András festő szakon végzett a Képzőművészeti Főiskolán. Tíz-ti-
zenöt évvel ezelőtt a mi pályánkon is sokkal könnyebb volt a meg-
élhetés, az ember egzisztenciájának a megteremtése ma jóval nehe-
zebb. Előnyös helyzetben vagyok, hogy a használati tárgytól a
szoborig, az éremig mindent el tudok készíteni, és örömmel teszem
ezt, akár egyházi, akár világi munkáról legyen szó. A káposztás-
megyeri keresztelő-medencémnek szobrász nyilván csupán a szob-
rászati részét tudná megalkotni, nekem szerencsére megadatott
mind a kettő. Keresztelő Szent János szobor is lesz rajta: iparművé-
szettől a szoborig benne foglaltatik majdnem minden.

Michelangelónak van egy Piétàja Milánóban, amely befejezetlen,
félig megfaragott, és lehet látni, hogy nem jó helyre tette Krisztus
kezét, és a fölfogó, az ölelő kezet. Benne van az indulat, a vehe-
mencia, amivel ő szolgálni és bemutatni akart, csupán nem úgy ke-
rült ki a keze alól, ahogyan szerette volna, így maradt befejezetlen.
Sok minden nyitott és kérdőjel ennél a szobornál. Ott van például
a Rabszolgák szobra, amely a Louvre-ban látható, vannak részletek,
amelyek gyönyörűen, a megpolírozásig, a márványon csillogva ott
szemlélhetőek, és van olyan részlet, amely elhanyagolható, nem fe-
jezte be, nem tartotta lényegesnek. Például a Pietànál fontos, hogy
milyen szerepe van Máriának, vagy Krisztus keresztről leemelt tes-
tének, a súlyos, de már holt kezének, lábának.

Művészetre mindenkinek szüksége van, akár zene, akár irodalom,
vagy képzőművészet, a szerint, ki-ki melyik műfajt részesíti előny-
ben, ez nagyon változó. Mindenkinek szüksége van rá a saját énjé-
nek megfelelően attól függően, hogy mihez kötődik, mi az, ami
iránt megfelelő alázattal bír. Nyilvánvaló, hogy a középpontban
Isten áll, aki mindenben meghatározó. A templom funkcionális tár-
gyainak a megfogalmazásánál is ez igen fontos. Értem ez alatt a ta-
bernákulumot, mint az Eucharisztia helyét, a kelyhet, a paténát,
vagy a gyertyatartókat, a keresztelő medencét. Az élet kezdetétől a
halálig mindent magába kell foglalnia. Számomra ez szent és sért-
hetetlen egység.

Megrendelésre dolgo-
zik, vagy pedig saját
ötletek alapján készíti
el alkotásait?

Van, aki tovább viszi
a Madarassy nevet?

Az alkotó inspiráló él-
ményének útját nem
tudja biztosan megter-
vezni. S a művésznek
meg kell szenvednie,
végig kell járnia a mű
keresztútját, nem tud-
va, hogy mi lesz a vége.

Miért van szüksége
az embernek a művé-
szetekre? A hitet erő-
síti-e ön szerint a
mű vészet?
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