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Nagy Sándor szobrászművész

Gádor Magda szobrászművész
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A modern magyar művészet története számos
művészcsalád, megannyi művészházaspár műkö-
déséről megemlékezhet, de ebben a körben meg-
lehetősen kevés szobrász-párra bukkanhatunk.
A hajdani, legendás nagy veszekedések-övezte
Schaár Erzsébet–Vilt Tibor kettős mellett talán a leg-
jelentősebb családi és művészeti szövetség a szob-
rászok között Gádor Magdát és Nagy Sándort köti
össze. Ez a kapcsolat már több mint fél évszázados,
de ennél fontosabb, hogy a szoros és rendkívül
békés kötelék ellenére a két művész a kezdetektől
napjainkig megőrizte törekvéseinek önálló művészi
arculatát, karakteres jellemzőkkel felruházott alkotói
egyéniségét. Természetesen valamifajta mély össze-
függés, rejtett kapcsolat, rokonság a két szobrászati
világ, a két életmű között azért van: így a klasszikus
plasztikai tradíciók megőrzése mellett az anyagiság,
a rusztikus megformálás azonossága, és a múltra
vonatkoztatás, az ősi időkkel, vagy az antik korokkal
való folytonos párbeszéd fenntartása.
Önéletrajzi visszapillantásában Gádor Magda így
emlékezik a kezdetekre: „1949-ben felvettek a Kép -
zőművészeti Főiskolára, szobrász szakra. Tanáraim
Mikus Sándor, Pátzay Pál és Kisfaludi Strobl Zsig -
mond voltak. … Harmadéves voltam, amikor össze-
barátkoztam évfolyamtársammal, Nagy Sándorral.
1952-ben összeházasodtunk. A főiskolán nagyon
csodálkoztak ezen a házasságon, azt gondolták,
hogy ez nem lehet tartós kapcsolat, mert hogy
annyira máshonnan jöttünk. Azt hitték, hogy Pest
és Szabolcs megye túl messze van egymástól. De
mi tudtuk, hogy ez nem így van, éreztük, hogy
együtt lesz teljes az életünk. Húsvétkor hazaláto-
gattunk férjem szülőfalujába, Bujra. A család befo-
gadott és én is otthon éreztem magam. Pár nap
elteltével már mintáztam is, fekvő borjút az istálló-
ban.” Aztán az 1960-as évektől számos önálló kiál-
lítást rendezett a két művész, e tárlatok során több-
ször közösen mutatták be munkáikat. Időközben

Gádor Magda és Nagy Sándor műhelyében is meg-
annyi monumentális, köztéri mű készült: Gádor
Magda főként díszítő jellegű alkotásokat, kutakat
készített, míg Nagy Sándor emlékműveket, portrékat,
alakos kompozíciókat. De a szobrászi aspirációk
kiteljesítésére mindkét művész esetében a kisplasz-
tikák, a kiállítási plasztikák körében került sor: Gádor
Magda terrakottái és festett betonszobrai, míg Nagy
Sándor portréi és idoljai váltak munkásságuk emb-
lematikus alkotásaivá. Egy negyvenhat évvel ezelőtt,
1966-ban közreadott, a két művész pályakezdő
periódusát áttekintő tanulmányban fogalmazta meg
Rozványi Mária művészettörténész: „A két szobrász
témavilága hasonló bár, tartalmi kifejezésükben
mégis két önálló művészi karakter rajzolódik elénk.
Az asszony szemlélődő: az emberi tartalmakat
érzelemvilágán átszűrve, tényként közli a világgal.
Nagy Sándor saját, régi élményanyagának ma is
állandóan ható erejével a munkában és küzde-
lemben aktivizálódó létproblémákat tárja elénk első-
sorban. Természetes, hogy ezeknek megfelelően
alakult ki kettejük különböző komponálási és for-
marendszere, s a szobrászi anyagokhoz való viszo-
nyulásuk is. … Egyikük sem programművészetet

Wehner Tibor
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Gádor Magda: Találkozás, 1974, ólom, kő, 20x27x15 cm
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csinál, mégis a mindennapok élményanyagának
művészi átélésében szobraik új, mai eszmeiség
hordozóivá válnak.”
Ez az új, mai eszmeiség-konklúzió azonban nem-
csak az elemzés megírásakor, 1966-ban volt érvé-
nyes munkásságukra, hanem napjainkban is igaz.
Gádor Magda betonba mintázott, fekete és vörös
tussal festett, fából faragott, fahulladékból kollázs-
szerűen összeállított, ólomba öntött, az 1980-as
évektől napjainkig készített munkái között sejtéssze-
rű formák jelennek meg, totemisztikus jellegű formai
vonatkozások bukkannak fel, talán ősállatokat idéző
organizmusok körvonalazódnak. E plasztikák, tömb-
szerű, néha ágaskodásokká nyújtott tömegei és
formavariánsai inkább vágyakat és félelmeket össz-
pontosítanak, semmint konkrét utalásokat közvetí-
tenek. Valamilyen nyers, durva őserő, súlyos, mély-
ben lappangó érzelmi töltet sűrűsödik bennük.
Néma, artikulálatlan kiáltások, visszafojtott sikolyok
ezek a szobrok. És hogy mennyire friss, modern
e szobrász alkotói szemlélete, azt a grafikai műte-
remtést és a térformáló anyagalakítást leleménye-
sen egyesítő papírhajtogatásai bizonyítják: a hagyo-
mányos műformákba nem, vagy csak nehezen
besorolható alkotások sík és tér, grafikai vonal és
szobrászati közeg és forma bonyolult szövetét
teremtik meg. 
Az 1970-es évektől készített portrék – körükben
a mesterként tisztelt Medgyesy Ferenc és a felesége
arcképe –, valamint a fantáziaportrék, és az 1990-es
évek munkásságához kapcsolódó Vénuszok, női
idol-szobrok – amelyeket egységes sorozattá avat
a testet markoló kéz – talán a legjellegzetesebb
Nagy Sándor-alkotta kisplasztikák. A kilencvenedik
életévén túl is friss, ma is aktívan dolgozó művész
kizárólagos szobrászati médiuma az emberi arc,
az emberi fej, az emberi alak: a leginkább álló,
az eseteként ülő, a fekvő, a néha összekuporodó
férfi és női figura. Az alakok idolszerűek, sohasem
egyénítettek: a testek zártak, súlyosak és már-már
a nyerseség határait fenyegetőn rusztikusak, és
a részletezést kerülők: csak néhány, a felületbe
karcolt jelzésszerű vonal, egy-egy szelíd domborulat
vagy bevágás, anyaghangsúly vagy tömeghiány
jelzi a testtájékokat. A testekhez nem kapcsolódnak

Gádor Magda: Evolúció, 1980, kő, csont, 47x54x16 cm

Gádor Magda: Nagy Sándor portréja, 1970, bronz, kő, 54 cm
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Gádor Magda: Kiáltó, 2000, tus, papír, 78x59 cm Gádor Magda: Mozgás, 2002, tus, papír, 30x17 cm

Gádor Magda: Gépállat, 1995, ólom, kő, 91x30x27 cm Gádor Magda: Európa elrablója, 1997, festett beton, 27x62x21 cm
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Gádor Magda: Vita, 1995, festett beton, 19x19x22 cm Gádor Magda: Hullámzás, 1999, festett beton, 26x33x15 cm

Gádor Magda: Karnevál, 1998, festett beton, 19x11x16 cm Gádor Magda: Alkony, 1999, festett kő, 31x21x18 cm
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a teret összekuszáló kezek és lábak. A megbon-
tatlan kemény kő, a mészkő, a gránit, a bazalt,
az andezit, a márvány áttöretlen anyaga, a tömegek
váltakozása, a tömegkapcsolások által élesztett rit-
mus, az elvékonyodások és a kiterjedések ütemjá-
téka, az inkább lapszerűvé nyújtott, mint testesedő
forma az általánosítások, az egyediségektől való
elvonatkoztatások auráját vonja a művek köré,
amely a szobor-téma állandósága, az ismétlődő
alak-forma ellenére hallatlanul változatos és sok-
színű plasztikai világot tár fel. Megmagyarázhatatlan,
de a Nagy Sándor-idol különböző egyéniségek, jel-
lemek, magatartásmódok, életérzések megszemé-
lyesítője, megtestesítője. Metaforikus jelentőségű
és értelmű is lehet e szobrász műveinek különös

nyersesége, töredezettsége, vagy alig-megmunkált-
sága: tanúi lehetünk a formátlanságból formálódó
forma fájdalmas megszületésének, a durvaságok
és nyerseségek által hordozott szépségek felcsilla-
násának. 
Fenségesség, méltóság, őserő, tragikum, fájdalom,
nyerseség, torzó – talán e jelzők és fogalmak, és
az e jelzők és fogalmak hordozta tartalmak jellemzik
legpontosabban, sűrítik leginkább a Gádor Magda
beton-, ólom-, és fa-, és a Nagy Sándor kőszobrai
által megragadott mű-világot. Szobrászatuk a klasszi-
kus értékek szellemében, és a modernitás jegyében,
közös műhelyben épül, és gazdagítja a jelenkori
magyar művészetet: öntörvényei szerint, a műte-
remtés csillapíthatatlan indíttatásával hajtva.

Nagy Sándor: Fej, 1975, andezit, 38x24x35 cm Nagy Sándor: Fej, 1972, homokkő, 23x17x24 cm
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Nagy Sándor: Fejek, 2001, mészkő, 49x40x20 cm Nagy Sándor: Portré, 1980, vörös márvány, 70x34x13 cm

Nagy Sándor: Pár, 1965, mészkő, 102x52x16 cm

Nagy Sándor: Gondolkodó, 1980, vörös mészkő, 31x11x28 cm
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Nagy Sándor: Alakos fej, 1980, homokkő, 104x47x47 cm

Nagy Sándor: Ülő figura, 2000, kő, 110x37x38 cm

Nagy Sándor: Vénusz, 1999, mészkő, 130x40x26 cm + Vénusz,
2000, márvány, 158x30x16 cm


