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Nagy Sándor szobrászművész – felesége, Gádor 
Magda társaságában – egy 2015.október 13-án 
rögzített beszélgetésben foglalta össze élet-
törté netét: „1923. május 28-án születtem Buj 
községben, amely egy Nyíregyházától mintegy 
harminc kilométer távolságra fekvő kis falu. 
A szüleim földműveléssel foglalkoztak. 
A családban én vol tam az első gyerek, és utána 
még tizenkét testvérem született. Öten már 
gyermekként meg haltak, nyolcan nőttünk fel, 
 de ma már csak ketten vagyunk. Én hat elemit 
Bujban végeztem, majd miután nagyapám kőműves 
volt, vele jártam dolgozni. Házakat építettünk. 
Közben kőműves tanuló lettem, és két év után 
letettem a szakvizsgát, és mint segéd dolgoztam 
tovább. Közben már érdekeltek a szobrok is. 
Egyszer egy pincét építettünk az egyik Buj melletti 
tanyán, és láttam, hogy az építtető fia szobrokkal 
próbál kozik, Kisfaludi Strobl Zsigmond nyíregyházi 
első világháborús emlékművének másolatát 
próbálja megmintázni. Ez felkeltette az érdeklődé-
se met, gondoltam, én is megpróbálom, de közbe-
jött a háború, elvittek leventének. Esztergomig 
mentünk gyalog, onnan Sopronba vittek, mert ott 
állomásozott a nyíregyházi gyalogezred. Sopronban 
a konyhán dolgoztam, és ott kezdtem el krumpliból 
fejeket faragni, emberi fejeket. Később, amikor 
Németországba kerültünk, ott is folytattam ezt.

Kőbe és fába 
foglalt, 
kőből és fából  
szabadult
Nagy Sándor szobrászművész
alkotói világa

Nem ismerhettük hallatlan fejét,
melyben szeme almái értek. Ám a
csonka test mégis izzik, mint a lámpa,
melybe mintegy visszacsavarva ég

nézése. Különben nem hintene
melle káprázatot, s a csöndes ágyék
íves mosollyal, mely remegve lágy még
a nemző középig nem intene.

Különben csak torzult és suta kő
lenne, lecsapott vállal meredő,
nem villogna, mint tigris bőre, nyersen,

s nem törnék át mindenütt busa fények,
mint csillagot: mert nincsen helye egy sem,
mely rád ne nézne. Változtasd meg élted!

(Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó
Tóth Árpád fordítása)
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Nagyon csúnya fejeket csináltam, gondoltam, jó 
lesz Sztálin-, vagy Horthy-portré nak, akikről akkor 
még képet sem láttam, de aztán mondták, hogy 
egyik sem hasonlít. 
1944-ben hadifogságba kerültem, és ott már fá ból 
faragtam kisebb tárgyakat. Hosszú hónapokig 
dolgoztam egy faragott pipán. A háború után 
visszamentem Bujra és a családdal földműveléssel 
foglalkoztunk, de folytattam a faragást is. 
Akkoriban, 1946-ban indult Nyíregyházán egy 
művészeti szabadiskola, a Bessenyei György 
Képzőművészeti Népfőiskola, ahol Berky Nándor 
volt a szobrász-tanár, és a vezetése mellett már 
igazi szobrokat csináltam. Megismerkedtem 
Medgyessy Ferenc műveivel, és megpróbáltam 
az ő munkáihoz hasonló szobrokat készíteni. 
Agyagból mintáztuk meg a figurákat, mint például 
a népi táncosokat, amelyeket kiégettünk, vagy 
gipszbe öntöttünk. Ha hazamentem, akkor meg 
az istállóban megmintáztam a tehenet. 
Váci Mihály költő és testvére, Váci András,  
aki festőművésznek készült, felkarolták a vidéki 
tehetségeket, és segítették őket, hogy 
felkerüljenek Budapestre, az akkor megszervezett 
népi kollégi umokba, a Derkovits- és 
a Dési Huber-kollégi umba. A Dési Huber-kollégium 
az Andrássy úton volt, közel a Hősök teréhez. 
Amikor Nyír egyházáról Budapestre jöttem, 
magammal hoz tam azt a tehenet, amit otthon 
faragtam, meg hoztam terrakotta fejeket is. A Dési 
Huber-kollé gium egyik vezetője a költő Nagy 

László volt, aki akkor még inkább képzőművésznek 
készült.  
Ott volt a festőnek készülő Papp Oszkár és ott 
volt a szobrászatot tanuló Vígh Tamás is. 
Ő volt az első a környezetemben, aki 
szakmai szempont ból szemlélte a dolgokat. 
A meglehetősen rövid kollégiumi előkészítő után 
rögtön felvettek a Kép zőművészeti Főiskolára, 
a felvételin egy fejet kellett mintázni. Itt 
találkoztam aztán Gádor Magdával, aki az első 
időszakban akárcsak én, szintén Mikus Sándor 
tanítványa volt. Mellette még Pátzay Pál, 
Beck András, Kisfaludi Strobl Zsigmond és 
Szabó Iván tanított a főiskolán. Pátzay Pál volt 
a tanszékvezető. Pátzayt nem nagyon szerettem, 
mert én inkább Medgyessy Ferenc szelleméhez 
vonzódtam. Pátzay ezt észrevette, és gúnyosan azt 
kérdezte tőlem, Sándor, mi akar lenni? Olyan akar 
lenni, mint Medgyessy? 
Mondtam, hogy igen, szeretnék olyan szobrász 
lenni mint Medgyessy. Medgyessy Ferenccel 
személyesen akkor találkoztam, amikor Mikus 
Sándor elvitt minket a Százados úti művész-
telepre, ahol beszélgettünk vele, megnéztük  
a műveit. A főiskolán Segesdi György, Mészáros 
Mihály, Csontos László, Lesenyei Márta volt az 
évfolyamtársam. 1954-ben fejeztem be 
a tanul mányaimat, ekkor már együtt voltunk 
Gádor Magdával, aki a Képcsarnoktól kapott egy 
ösztöndíjat, amelynek keretében kis állatfigurákat 
kellett csinálnia. Ezt követően aztán már kaptunk 
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kisebb megbízásokat is. Az első jelentősebb meg-
bízásom eredményeként a fóti gyermekvárosba 
egy Ülő lány-szobrot készítettem 1961-ben. Elő ször 
a Dózsa György út 52-ben lévő kis műteremben 
dolgoztunk – amely eredetileg Marosán László 
szobrászművész műterme volt, aki 1956-ban 
„disszidált” –, és később, 1963-ban innen 
kerültünk a Százados útra. Ezzel párhuzamosan 
1967 óta Zuglóban, a Gvadányi úti kertemben is 
dolgozom. Nagyon gyorsan megtelt a Százados úti 
műterem szobrokkal, és noha mindig elvisz nek 
belőle, valahogy mégsem lesz kevesebb sohasem. 
A hatvanas évek közepétől egyre több 
megbízást kaptam, főként díszítő jellegű kom po-
zíciókat, amelyeket már a zuglói kertben faragtam, 
és persze szerepeltem szobraimmal az országos 
kiállításokon is. 1975-ben készült a nyíregyházi 
Örökváltság-emlékmű, Fóton állították fel 
a Gyerekek című kompozíciót, Szegeden a Diáklányt, 
Békéscsabán a Kendős asszonyt. A hatvanas-
hetvenes évektől egyre gyak rabban rendeztem 
önálló kiállításokat is, az első az Ernst 
Múzeumban volt, a Berényi Ferenc festőművésszel 
közös tárlat, még 1967-ben. 
Kezdetben próbálkoztam mintázással és bronz-
öntéssel is, de nem voltam megelégedve 
a technikai kivitellel, és ezért kőfaragással 
kezdtem foglal kozni. 
A mészkő lett a legfontosabb anyag, de 
bármilyen kőhöz hozzájutottam, elkezdtem 
faragni, esetenként bazaltot is. Leggyakrabban 

Budakalászról szereztem be a követ, de előfordult 
hogy Süttőről is. Kisebb és nagyobb szobrot is 
faragtam mindenfajta megrendelés nélkül. Ezek-
ből több gyűjtemény kialakult: Nyíregyházán van 
a Városi Galériában és a Jósa András Múze umban 
is egy nagyobb kollekció, és Paposon és Ibrányban 
is van egy Gádor Magdával közös gyűjtemény. 
A kisplasztikákból a legjelentősebb kiállítást 
1992-ben rendeztem a Vigadó Galériában. 
Műveim mindig emberalakok, testek, fejek, 
amelyek azonban nem teljesen kidolgozottak, 
mert nem szerettem volna olyan hagyományos 
szobrokat készíteni, mint amilyeneket általában 
csinálnak. A formát sohasem fejezem be, illetve 
úgy fejezem be, mintha félbemaradt volna. Mert én 
mindig másképp csináltam a szobrot, mint ahogy 
az megszokott volt.”1 

Akkor, amikor a klasszikus szobrászat minden 
korábbi, évezredeken át épülő, szilárd elvrend szere 
és gyakorlati szisztémája a XX. század művészeti 
kezdeményezései következtében váratlanul fel-
bomlott – amikor túlléptünk már azon a fázison is, 
hogy minden lehet szobor, s amikor nélkülözhe-
tővé vagy behelyettesíthetővé vált az anyag és 
maga a tér is, amikor a megfoghatatlanságok 
plasztikájává szintetizálódhat a gondolat –, 
Nagy Sándor szobrászművész makacs követke-
zetességgel követ és fát faragott, követ és 
fát farag. Követ és fát, az archaikus ideálok 
és a görög klasszikum igézetében, a középkori 
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mesterek szívósságával és elhivatottságával, 
és mégis el mondható, hogy a második évezred 
utolsó, a har madik évezred első évtizedeinek 
hallatlanul korszerű, hiteles műveit teremtette, 
teremti meg. Az 1950-es évektől napjainkig 
ívelő mintegy hetven év termése azt tanúsítja, 
hogy e művész szobrászi eszményeit, a magyar 
művészetben magányosan járt alkotói útját
inkább az állandó ságok, mintsem 
a változékonyságok jellemzik. 
Nagy Sándor művészetére – hosszú-hosszú ideig 
méltatlanul visszhangtalan és értékeihez mérten 
igencsak visszafogottan reprezentált művésze-
tére – az 1990-es években a Vigadó Galériában 
bemutatott két tárlat irányította a figyelmet, 
majd a Körmendi Galéria által rendezett buda pesti, 
és vidéki városokban – így hangsúlyozottan, 
többször is Sopronban – bemutatott tárlatai 
jelezték, hogy a magyar szobrászat egyik külön-
leges fejezete formálódik e művész műhelyében 
és zuglói kertjében, hogy a századik életévéhez 
közeledő, még napjainkban is nap mint nap 
aktívan dolgozó szobrász csillapíthatatlan 
alkotókedve új és új alkotásokkal ajándékozza 
meg mű vészetünket. És mindennek ellenére 
művésze tének recepciója meglehetősen 
szerény: Németh Lajos művészettörténész 
Modern magyar művészet című, 1968-ban kiadott 
átfogó feldolgozásában egyetlen említést, 
fél sort kaphatott csupán2, Kovács Péter 
művészettörténész A tegnap szobrai 
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című könyvében hiába keressük munkásságának 
regisztrációját3, és a legújabb, a magyar képző-
művészet 20. századi történetének áttekintésére 
hivatott, a Corvina Kiadó Egyetemi Könyvtár-
sorozatában megjelent összefoglalások meg sem 
említik nevét, vagyis nagyvonalúan meg nem 
történtté teszik életművét.4 Ezt a hiányt próbálta 
enyhíteni a Körmendi Galéria által gondozott 
könyvsorozat részeként a Nagy Sándor munkás-
ságát reprezentáló, 2002-ben megjelent Kőből 
szabadult című kötet5, és erre tesz kísérletet – 
hogy szembenézve tévedéseinkkel és mulasztá-
sainkkal e szobrászat jelentőségét végre fel- és 
elismerjük – ez a vállalkozás is.
 
Nagy Sándor szobrászművész az egyik, a múlt 
század hetvenes-nyolcvanas éveinek tájékán 
kemény márványba faragott kisplasztikáján 
fel ismerhetőn, portréhűséggel megformálva, 
egymás mellett jelenik meg a XX. századi magyar 
művé szet két kiemelkedő művészegyénisége: 
Medgyessy Ferenc szobrászművész és Móricz 
Zsigmond író. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
Nagy Sándor két vezérlő csillaga. Medgyessy 
Ferenc, akire mindig is szellemi mestereként 
tekintett, s akivel kapcsolatban számára az egyik 
legfontosabb szempont a művészeti tradíció: 
az a XX. század szobrászatában a Medgyessy-
életművel teremtett hagyomány, amelynek 
megőrzésére és továbbvitelére néhány kortársával 
együtt Nagy Sándor is vállalkozott. (A választott 

mestereként tisztelt Medgyessy Ferencet egész-
alakos kompozícióban is megörökíthette:  
a deb receni Nagyerdő művészsétányán 1977 óta 
áll az általa kőbe faragott, rendkívül autentikus 
portréemlékmű.) A plebejus indíttatású, realista 
szemléletű, nyersen harmonikus formaadású, 
fanyar ízekkel áthatott plasztikai világ abban is 
rokon a nagy példakép eszményeivel, hogy szinte 
kizárólagos plasztikai médiuma az emberi alak: 
az álló, az ülő, a fekvő, néha összekuporodó 
férfi és női test, a leggyakrabban magányosan, 
néha kétalakos együttesbe foglalt, esetenként 
többalakos kompozícióba rendezett emberi figura. 
A kitűnő művészettörténész, Solymár István már 
1967-es bemutatásuk alkalmával Nagy Sándor 
szobrainak rokonait Medgyessy Ferenc műveinek 
körében és az útra indító táj, Szabolcs levegőjé ben 
vélte felfedezni, hangsúlyozva, hogy Nagy Sándor 
„A szobrászatnak azt az ősi és modern felfogását 
képviseli, amely a szobrot belülről, a gondolattól 
magvas anyag felől képzeli el és kívülről befelé 
keresi a megvalósulást”.6 Ez az egymással 
ellentétes szellemi és gyakorlati keresés és 
kivitelezés indukálja idoljai belső feszültségét, 
avatja kompozícióit a korral reflektáló, tartalmi lag 
elevenen pulzáló műalkotásokká. És a szobrászi 
indíttatások másik vezérlő csillaga az író Móricz 
Zsigmond, aki ugyanarról a szabolcs-szatmári 
tájról származott, ahonnan később Nagy Sándor 
is elindult, s aki a magyar paraszt ságnak, 
alakjainak, típusainak egyik legfonto sabb irodalmi 
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megformálója, nehéz sorsának remekművekbe 
foglalója, történelmi jelentősé gének ihletett 
megörökítője. Mintha Móricz hősei, földközeli 
sorssal megáldott alakjai mere vednének kőbe 
Nagy Sándor szobrai által, mintha 
a 20–21. századi szobrász művei az időtlenség 
jegyében születtek volna meg, mintha szobor alak-
jai valamiként mindig a végtelennel feleselnének.

Az évek, az évtizedek múlásával lassú változások 
által formálódott az életmű úgy, hogy a 20. század 
nagy stílusáramlatai és trendjei viszont nem 
hagytak nyomot szobrászatán. Mert Nagy Sándor 
mesterei szellemében, de mindig öntörvényűen 
gondolkozott a szobrászatról, s csupán művészi 
megérzéseire hagyatkozott. Megérzéseire és 
indíttatásaira, amely a szegényparaszti világ, 
a nyírségi gyermek- és ifjúkor élményei és 
emlékei által meghatározottak. Nagy Sándor 
megérzéseire hagyatkozott akkor, amikor az 1950-
es évek második felében, majd az 1960-as évek 
természetelvű, az emberi alakot a maga valóságos 
felépítésében és megjelenésében, pontosan 
részletezetten megragadó műveket követően 
fokozatosan elhagyta a konkrét 
férfi- és nőalakokat jellemző ábrázolási 
konvenciókat faragványairól, s túllépett 
a realista szellemű, vaskos, súlyos, tömör, nagy 
tömbökbe foglalt figuraalakítás metódusán, 
amikor lehántotta kompozícióiról az attributúm-
szerű elemeket, és az egyetemes emberi 

létezés emlékműveinek, emlékszobrainak 
megformálásába kezdett. 
A prehisztorikus korok, a klasszikus görögség 
szobrászata előtti idők és periódusok formarend-
jéhez, stílusjegyeihez tért vissza, illetve ezek 
újra felfedezése révén lépett előre. Visszanyúlt 
a múltba, hogy modern és korszerű lehessen. Aki 
járt már Nagy Sándor zárt és szabadtéri 
műtermeiben és gyűjteményeiben, az felmérhette, 
hogy a szakadatlan munkával telt hét évtized 
alatt milyen lenyűgöző méretű és hallatlan 
jelentőségű műegyüttes született. A feleségével, 
Gádor Magda szobrászművésszel közös Százados 
úti műterem emeletes polclabirintusában, a zuglói 
Gvadányi utcai kert ösvényei mentén és rejtett 
házacskáinak szoborútvesztőiben, a szabolcs-
szatmári Papos templomának gyűjteményében 
és a nyíregyházi Városi Galériában kő- és fa 
plasztikák százai, vagy talán ezrei sorakoznak: 
főként idolok, egy- és kétalakos kompozíciók, 
lovas-alakok, és furcsa portrék. A megformálás a 
korai súlyos, tömbszerű alakítástól a penge szerű, 
vékony testekre redukált formaképzésre váltott, 
a teljes test helyett a torzó vált ural ko dóvá – 
a műveken alig-alig jelennek meg a karok és 
a lábak, s a fej helyén a leggyakrabban csak egy 
különös test-csonk van. A művek felépítését 
váratlan elvékonyodások és kitágulások hang-
súlyozzák, a testtájékokra a felületre karcolt 
kis vonalkák utalnak, a kőbe merevített alakok 
térbelisége kacérkodik a frontalitással, a vékony, 

   nagy sándor  19   



20   nagy sándor      nagy sándor  21   

éppen ez vezetett talán el a szobor sokszor ’rajzos’ 
meg jelenítéséhez. 
A kőbe, majd fába karcolt-vésett rajzolat, mely 
az egyiptomi vésett kontúrozást juttathatja 
az eszünkbe, sohasem veszíti el plasztikai értékét, 
leginkább az egyre erősödő formai redukciót 
szolgálja.”7 
A meglehetősen nehezen áttekinthető, hatalmas 
életmű kapcsán regisztrálható, hogy az oeuvre 
parányi, kézbe simuló szobrocskákat, kisplasz-
tikákat és kiállítási plasztikákat, középméretű 
kompozíciókat és monumentális műveket ölel 
fel. Ez utóbbi együttesben azok a megrendelésre, 
az állami vagy magánmegbízásra készített emlék 
 művek, emlékszobrok, portrék, díszítő jellegű 
plasztikák a leghangsúlyosabb alkotások, ame lyek 
Budapesttől Nyíregyházáig, Mosonmagyar óvár-
tól Békéscsabáig hálózzák be a magyarországi 
települések köztereit. Az 1960-as és 1970-es év-
tizedben alkotott, leginkább egy-egy férfi- vagy 
nőalakot megidéző monumentális alkotások 
együttese 1975-ben egy különös megformálású, 

a térplasztika és a dombormű kvalitásait 
egyszerre hordozó, Nyíregyháza főterén otthonra 
lelt emlékművel, az Örökváltság emlékoszloppal 
gazdagodott. 
A kötelezettségek alól önmagukat 1824-
ben megváltó jobbágyok emlékére állított 
mementón a művész egy 240x70x60 cm-es 
budakalászi mészkő hasáb három oldalára – 
megtartva a kőtömb geometrikus egységét 
–huszonhárom job bágyalakot faragott, míg 
a negyedik oldalra felirat került. Az életmű 
eme kiemelkedő jelen tőségű monumentális 
alkotását leíró műelemzé sében Kovács Gyula 
művészettörténész fogalmazta meg: „Egységes 
a kompozíció, mint a típusaikban ábrázolt alakok 
emlékezetes elhatározása. Sűrített, zsúfolt 
ez a kompozíció, az alakok egymást takarják, 
mint azoknak a botoknak az ábrázolatain, 
amelyekre mesterségek történetét, az emberi 
élet útját, nevezetes esemé nyek történetét 
vésték ismeretlen hajdani faragó emberek. Ilyen 
faragott botokkal főképp múzeumok raktáraiban, 

magasra nyúló testek egyensúlyi helyzete 
a biztosság és a labilitás között balanszíroz. 
A nehéz kő súlya mintha elillanna, az idolok egy 
szobrászi varázsütésre légiessé, könnyeddé válnak. 
A kulcsszavak tehát: torzó, idol, portré. 
A torzó: a hiányok által éltetett-gerjesztett 
virtuális teljesség. Az idol: a lecsupaszított 
lényeg-felmutatás. A portré: kemény, súlyos, 
emlékezetbe vésődő, keménysé gek és lágyságok 
által modellált egyéniségek és karakterek 
megformálása. 
És a kulcs-motívum, a különleges forma, 
a gúla-, vagy piramis-alakzat: a négyzet alapra 
szerkesztett, négy háromszög által közrefogott, 
lépcsőzetesem kiképzett hor dozó faszerkezetre 
szerelt-állított fantasztikus szoboregyüttes, 
amelyből kisebb és nagyobb, kisebb és nagyobb 
léptékű kő- és faplasztikákat 
felsorakoztató variáns is készült. E hallatlan 
izgalmasan térbe szervezett munkák mintegy 
Nagy Sándor szobrászatának fókuszált példa tárai, 
amelyekről a 2016-os, a budapesti Kiscelli 

Múzeum Oratóriumában bemutatott Nagy Sándor–
Gádor Magda-kiállítás alkalmából fogalmazta meg 
Nagy T. Katalin művészettörténész:  
„A lép csőzetesen elhelyezkedő polcokon álló 
vagy ülő kőidolos szoborcsoport, a korszak másik 
fontos diskurzusának, a műalkotás mint múzeumi 
gyűjtemény, az öngyűjtő művész attitűdjének 
kifejeződéseként is interpretálható. Ezt a kicsi-
nyített Nagy Sándor-múzeumot ugyanakkor egy 
minden istennek állított kegyhelyként is fel fog -
hatjuk, melynek minden szobrocskája egy szó, egy 
mondat az istenekkel folytatott párbeszéd ben, 
kérés és köszönet, emlék és emlékezés. 
A 90-es években, talán éppen a piramisok 
szak ralitásának okán, Nagy Sándor szobrászatában 
megsokasodnak a ’holdképű’ lányok. Arctalan-
ságba burkolózó fejformáik stilizált háromszöget 
vagy félholdat formálnak, testük egyre inkább 
a votív figurák lényegre törő sajátosságait követi; 
mell, csípő, szeméremdomb, reliefszerűen meg-
formált, testre simuló kezek. A reliefszerű 
formaképzés mindig is közel állt a szobrászhoz, 

   nagy sándor  21   20   nagy sándor   



   nagy sándor  23   

de kiállításokon is találkozha tunk, éppen 
a nyírbátori múzeum kiállításán is szerepel egy, 
amin a kovácsmesterség ábrázolása látható. 
A múlt században, a századfordulón, de még 
századunk első felében is készültek hazánk-
ban ilyenek, amelyek bár rokonságot tartanak 
a népművészettel, de annak jelrendszerét már 
nem mindig értik, a naiv művészeknél viszont 
mesterségbeli tudásuk nagyobb. 
Ezeket a faragó  kat, botfaragókat pontosabb 
megnevezést keresve, népi képzőművészeknek 
nevezhetnénk leginkább. Nagy Sándor e népi 
képzőművészek gondolko dásán, módszerén 
elindulva, de szobrászi tudását és ismereteit 
is alkalmazva alkotta művét. Nem, ő nem 
történetet ábrázol, hiszen művén egyetlen 
történésnek nevezhető gesztus látható, ez az 
átadás gesztusa. És ez a gesztus történés, 
az emlék  állítás oka, a sorsforduló pillanata, amely 
pillanat tól kezdve az ünnepélyes arcú, komoly 
tartású jelenlevők a maguk urai lehetnek. Meg-
szerezték a szabadságukat, s most már részesei 
lehetnek a minden szabad embernek kijáró em beri 
méltóságnak. Ezt a komoly ünnepet sugározza 
Nagy Sándor Örökváltság-emlékműve, pátosz 
nélkül, inkább sután, mint hivalkodva, mint ahogy 
az emlékezés ünnepeltjei is még csak eztán kezdik 
szabad lépteiket. A tudatot segítő egész séges 
ösztön érvényesült jelenlétéről győződhe tünk 
meg e szobormű szemlélésekor. Mert tudatos 
e mű kompozíciós megszerkesztettsége, tudatos 

az elemi képzőművészeti megnyilvánuláshoz, 
a népi képzőművészet módszeréhez való 
kapcsolódása, de az övéihez ragaszkodó 
ösztönével tudta csak hitelesen megformálni, 
szobor-igazsággá növelni a teljesebbé váló, a józan 
valóságba kapaszkodó, komoly önmaguk tudását 
bíró emberek bizalmát. Ezért jó és komoly mű 
Nagy Sándor alkotása.”8 
Mindemellett fontos megemlékeznünk azokról 
a monumentális kompozíciókról is, amelyek 
a szobrász önálló művészeti programja 
szellemében, a megrendelői követelmények 
kizárásával készül tek. Ez az együttes szépen 
reprezentálja, hogy Nagy Sándor munkássága 
évtizedeken át kizárólagosan a kőszobrászat 
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ágazatában épült. Bár főiskolai tanulmányainak 
lezárását követően kísérletezett a mintázott, 
bronzba öntött kompo zíciókkal, valamint 
ólomöntvények megvalósí tásával is, de 
a mondandóját legerőteljesebben hordozó 
szobrászi kifejezésmódját a közvetlen 
kőmegmunkálásban lelte meg. Rozványi Mária 
művészettörténész megállapítása szerint „Nagy 
Sándor drámához közelebb álló világának mégis 
legjobban megfelelő anyaga a kő. Legyen az köny-
nyen munkálható tufaféle, tömörebb mészkő, 
márvány, vagy vöröskő, akár pedig nehezen 
engedel meskedő gránit, vagy bazalt: mindegyiken 
ural kodik a formáló kéz szigorú ereje. A művész 
anyag iránti alázata mégsem engedi, hogy a kő 
természe tén erőszakot kövessen el, vagy azzal 
ellentétes hatás elérésére törekedjék a szobrászi 
indulat. Nagy Sándor műveiben a karakteres, 
tartalmi ki fejezésnek megfelelően felépített, 
nagy tömegek ritmusa a mű kompozíciójának 
legdöntőbb része. 
Ezzel az egyszerűnek látszó, de igen komoly, 
vérbelien szobrászi koncepciót igénylő eszközzel 
közérthetően fejezi ki sokrétű, gazdag tartalom-
világát. Elsősorban kisméretű kőszobrai épülnek 
döntően a nagy tömegek ritmusára – s a további 
magyarázkodás, részletezés fölöslegessé válik –, 
hatalmas formákban dinamikusan, monumentális 
erővel feszül az egyszerű embert hőssé formáló 
művészi igény. Nagymé retű kőszobrai felépítésé-
nek alapelve hasonló, de a felület megmunkálása 

természetesen érzék letesebb. Ezeket a szobrokat 
is maga faragja, vagy legalább maga fejezi be. 
Ám ezeknek a kompozí  cióknak érzékenyebben 
formált felüle tei csak gazdagabbá teszik nagy 
szobrait, de nem vonják el a figyelmet az egész 
művészi mondani való lényegéről. A tömegek 
szépségében gyönyörködő formavilágnak, s az élet 
egyszerű, mindennapi drámáinak és örömeinek 
emléket állító művészi kívánságnak kifejező, bár 
nem kizárólagos anyaga a kő.”9 Ezt a mesteri 
meg munkálásmódot reprezentálják, ezt a kőben 
való gondolkodást tükröz tetik, ezt a mély emberi 
tartalmakat összpontosító kifejezést közvetítik 
az ezredforduló éveiben Ibrányban köztérre került, 
méltóságteljes jelené-sekként álló mészkőszobrok 
is: az 1998-ban állított Álló férfi, a 2000-ben el-
helyezett Nagyanya és a 2015-ben felavatott 
Emberpár. 
A kezdeti kizárólagos, „kőből szabadult” szobrok 
mellett a kilencvenes évektől fokozatosan egyre 
fontosabbá vált a fa, amelyből bár ugyancsak 
faragással, de az anyag jellegzetes tulajdonságai 
miatt egészen másként anyagszerű, egészen 
másként megmunkált alkotások születnek 
Nagy Sándor keze alatt, mert azt a fafaragás-
metódust alkalmazza, amelyet Ferenczy 
Béni szobrászművész így írt le a szobrászat 
mesterségbeli fogásait, anyagait és technikáit 
áttekintő összefoglalásában: „Ha a fatömböt 
jól rögzítettük, akkor előbb a bunkóval ütjük 
a véső fanyelét, melyet bal kezünkkel jó erősen 

megmarkolunk. A nagyolás eleinte repesztéssel 
is történhet úgy, hogy a vésővel ferdén 
belevágunk a fa felesleges húsába, és egy darabot 
lerepesztünk. A tömbre előbb lehetőleg pontosan 
rajzoljuk fel a szobor körvonalát, ami ezen kívül 
végül a tömb széle felé esik, az felesleges. … A jól 
repeszthető nagyoláskor tenyérnyi forgácsok hul-
lanak le a fáról. 
Ne erőltessük nagyobb darabok lerepesztését, 
mert akkor lassabban haladunk, különösen 
a keményebb fanemeknél.”10 Persze, a felületesen 
vizsgálódók magabiztosságával akár azt is 
mondhatnánk, hogy nincs túlságosan nagy 
különbség: amiként a kő, a fa esetében is 
az elvétellel való alakítás metódusát alkalmazza 
a művész, de korántsem elhanyagolható 
különbség, hogy az anyagváltással a kőszobrok 
hideg keménységét a fák melegsége, puhasága 
váltotta fel. A térbe állított és a falra illesztett, 
a fal elé helyezett szob rok, a térbe helyezett 
domborművek magányos, álló és fekvő nőalakok 
idollá lényegített, egy szerre finomságokban 
és durvaságokban, érzé kenységekben és 
nagyvonalúságokban játszó megtestesítései. 
A primitív népek, a klasszikus előtti korok 
művészetével, formaalakításával együtthangzó, 
az antropomorf utalásokat és jel zéseket a lehető 
legvisszafogottabbá redukáló szobortestek csakis 
a lényegről szólnak: minden felesleg lehántva 
róluk a nyerseségekből elő szüremlő szépségek 
kibontakoztatása a cél. 
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A hengertest-tömbökön és a lapos felületeken 
néhol kidomborodó testformák jelennek meg, 
amelyeket a bekarcolt-bevésett testrészt jelzések 
ellenpontoznak. A fej torzított golyó vagy szét-
metszett hasáb, amely mintegy megkoronázza 
a tömbszerű, részletezéstől mentes szobortestet, 
amelyből csak néhány kompozíción indulnak el 
furcsa, csápszerű nyúlványok. Mintha a reális 
megjelenítés-vágy birkózna itt a deformáció újra 
meg újra felébredő szándékával, mintha 
a teljességre törés mindig valami csonkaságba, 
töredék szerűségbe ütközne vagy torkollna: 
mintha csak emlékszerűen lenne megidézhető 
valami hajdan volt fenség, régi harmónia, egykori 
teljesség. 
A művészi tárgy-objektivizáció megannyi új vál-
tozata és korszerűnek ítélt formai megjelenése 
mellett és ellenére, Nagy Sándor fából alakított 
szobrai kapcsán is elmondható, hogy még 
napjainkban sem merültek ki a klasszikus 
műformák hoz kapcsolható, a hagyományos 
anyagokat és megmunkálásmódokat alkalmazó, 
tradicionális mű-pozíciókat teremtő műalkotások 
megszólalási lehetőségei. Az eredeti látásmód, 
az autonóm kreáció, a hiteles és mélyen emberi 
mondandó korszerű, különleges érzékenységű és 
értékű mű vekké avatja Nagy Sándor faszobrait is. 
Fontos megállapításokat fogalmazhatunk meg 
a Nagy Sándor- és a Gádor Magda-életmű 
összekapcsolódásának, viszonyrendszerének 
vizsgálata, kérdésköre nyomán: a két oeuvre 
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ismeréseket arató, papírra rögzített kompozí ci-
ókkal jelentkezik már évtizedek óta. Önéletrajzi 
visszapillantásában Gádor Magda így emlékezett 
a kezdetekre: „1949-ben felvettek a Képző művé-
szeti Főiskolára, szobrász szakra. Tanáraim Mikus 
Sándor, Pátzay Pál és Kisfaludi Strobl Zsigmond 
voltak. … Harmadéves voltam, amikor 
összebarátkoztam évfolyamtársammal, Nagy 
Sándorral. 1952-ben összeházasodtunk.  
A fő is kolán nagyon csodálkoztak ezen 
a házasságon, azt gondolták, hogy ez nem lehet 
tartós kapcso lat, 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 hazalátogattunk férjem 
szülőfalujába, Bujra. A család befogadott és én 
is otthon éreztem magam. Pár nap elteltével 
már mintáztam is, fekvő borjút az istállóban.”11 
Aztán az 1960-as évektől számos önálló 
kiállítást rendezett a két művész, s e tárlatok 
során többször közösen mutatták be munkáikat. 
A szobrászi aspirációk kiteljesítésére mindkét 
művész eseté ben a kisplasztikák, a kiállítási 
plasztikák köré ben került sor: Gádor Magda 
terrakottái és festett betonszobrai, míg Nagy 
Sándor portréi és idoljai váltak munkásságuk 
emblematikus alkotásaivá. Egy több mint 
ötven évvel ezelőtt, 1966-ban közreadott, 
a két művész pályakezdő periódusát áttekintő 
tanulmányban fogalmazta meg Rozványi Mária 

a főiskolai tanulmányok 1949-es megkezdése, 
családi kötelékekben 1954 óta szorosan együtt 
épült. A hajdani, legendás Schaár Erzsébet-Vilt 
Tibor kettős mellett talán a legjelentősebb családi 
és művészeti szövetség a szobrászok között Gádor 
Magdát és Nagy Sándort köti össze a modern 
magyar művészetben. A szoros, és a rendkívül 
békés kötelék ellenére azonban a két művész a 
kezdetektől napjainkig megőrizte törekvéseinek 
önálló művészi arculatát, karakteres jellemzőkkel 
felruházott alkotói egyéniségét, de természetesen 
valamifajta mély összefüggés, rejtett kapcsolat, 
rokonság a két szobrászati világ, a két életmű 
között azért van: így a klasszikus plasztikai 
tradíciók megőrzése mellett az anyagiság, 
a rusztikus meg formálás azonossága, és a múltra 
vonatkoztatás, az ősi időkkel, vagy az antik 
korokkal való foly tonos párbeszéd fenntartása. 
Közös a két alkotó életművében az is, hogy mind 
a monumentális szobrászat, mind a kisplasztika 
terén mindketten aktívan munkálkodtak: mind 
Gádor Magda, mind Nagy Sándor számos, 
megrendelésre megvalósított,  
az állandóság igényével elhelyezett alkotást készí-
tett, míg kisebb formátumú műveiket az elmúlt 
több mint fél évszázad során önálló és csoportos 
kiállításokon mutatták be rendszeresen.  
Ám a kö zös jegyek mellett az önálló alkotói utak 
tanúsít ványa, hogy míg Nagy Sándor művészetében 
nem játszik túlságosan nagy szerepet a rajz, addig 
Gádor Magda a grafikusok körében is rendre el-
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művészettörténész: „A két szobrász témavilága 
hasonló bár, tartalmi ki fejezésükben mégis 
két önálló művészi karakter rajzolódik elénk. 
Az asszony szemlélődő: az emberi tartalmakat 
érzelemvilágán átszűrve, tény ként közli a világgal. 
Nagy Sándor saját, régi élményanyagának ma 
is állandóan ható erejével a munkában és 
küzdelemben aktivizálódó lét problémákat tárja 
elénk elsősorban. Természetes, hogy ezeknek 
megfelelően alakult ki kettejük különböző 
komponálási és formarendszere, s a szobrászi 
anyagokhoz való viszonyulásuk is. … 
Egyikük sem programművészetet csinál, mégis 
a mindennapok élményanyagának művészi 
átélésében szobraik új, mai eszmeiség hordozóivá 
válnak.”12 Ez az új, mai eszmeiség-konklúzió 
azonban nemcsak az elemzés megírásakor, 
1966-ban volt érvényes munkásságukra, hanem 
napjainkban is igaz. Gádor Magda betonba 
mintázott, fekete és vörös tussal festett, fából 
faragott, fahulladékból kollázsszerűen össze-
állított, ólomba öntött, az 1980-as évektől 
napjainkig készített szobrászati munkáiban és 
grafikai kompozícióin sejtésszerű formák jelennek 
meg, totemisztikus jellegű formai vonatkozások 
buk kannak fel, talán ősállatokat idéző 
organizmusok körvonalazódnak. Amiként a Gádor-
plasztikák tömbszerű, néha ágaskodásokká 
nyújtott tömegei és formavariánsai, a rajzok 
különös formái és alakzatai is inkább vágyakat 
és félelmeket összpontosítanak, expresszív 

érzelmeket tolmácsolnak, semmint konkrét 
utalásokat közvetítenek. Vala milyen nyers, durva 
őserő, súlyos, mélyben lappangó érzelmi töltet 
sűrűsödik ezekben a kom pozíciókban, mintha 
néma, artikulálatlan kiáltások, visszafojtott 
sikolyok lennének könnye dén meghúzott 
vonalakkal rögzített rajzai. És ugyanez a mélyben 
lappangó feszültség élteti Nagy Sándor 1970-es 
évektől készített portréit – körükben ismeretlen 
parasztemberek és a fele sége arcképét –, 
valamint a fantáziaportrékat, és az 1990-es évek 
munkásságához kapcsolódó Vénuszokat és női 
idol-szobrokat is. 
És e vázlatosan áttekintett, a Nagy Sándor-szob-
rászatot jellemző legfontosabb stilisztikai és 
karakter-jegyek mellett meg kell emlékeznünk 
az összefoglalás szándékával, de a szándék valóra 
váltásának minden reménye nélkül arról is, hogy 
ez az életmű a klasszikus szobrászati eszmények 
jegyében artikulált, hallatlan modern szellemű 
szobrászat, az anyag megmunkálásának szob-
rá szata, a tradicionális mesterség és technika 
szobrászata, a gondolat-megtestesítés szimbólu-
mokba és metaforákba, jelekbe zárt szobrászata. 
Nincs semmi szemfényvesztés, nincs blöff, nincs 
idézőjel, nincs konceptualitás – illetve ha van, 
akkor ez az egész oeuvre egy nagy-nagy koncept 
maga. A korszak esendő és magabiztos, bátor 
és gyáva, győztes és vesztes, méltóságát őrző 
és megalázott, feltárulkozó és bezárkózó hőse 
áll előt tünk a Nagy Sándor-idolok és portrék 
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megtestesülése és kifejezése révén,  
s ezen finom jelzésekkel jellemzett, mély 
jelentésekkel átlényegített figurák 
által végső soron a jelenkor valósága, 
lényege bomlik ki, összpontosul. 
Metaforikus jelentő ségű és értelmű 
is lehet Nagy Sándor szobrainak 
szépséges nyersesége, töredezettsége, 
esetenkénti ki munkálatlansága, vagy 
alig-alig megmunkáltsága: tanúi lehetünk 
a formátlanságból formálódó forma 
fájdalmas megszületésének, a durvaságok 
és nyerseségek által hordozott szépségek 
felcsil lanásának, s felismerhetjük a szépség, 
a teljesség elvesztésének tragédiáját.  
Nem nehéz megtalálni a szobrászati 
hagyomány ban e plasztika európai,  
kárpát-medencei helyét: abban a körben, 
ott, ahol Nagy Sándor szellemi mesterének, 
Medgyessy Ferenc erőteljes, plebejus 
ihletettségű, nyersen harmonikus 
formaadású szobrászata kiteljesedett.  
Ebből eredően Nagy Sándor kizárólagos 
szobrászati médiuma az em beri alak:  
az álló, az ülő, a fekvő, a néha 
összekuporodó férfi és női test. Az alakok 
idolszerűek, sohasem egyénítettek: 
a testek zártak, súlyosak és már-már 
a nyerseség határait fenyegetőn rusz-
tikusak, minden részletezést kerülők: csak 
néhány, a felületbe karcolt jelzésszerű 



vonal, egy-egy szelíd domborulat vagy 
bevágás, anyaghangsúly vagy tömeghiány jelzi 
a testtájékokat. A meg bontatlan kemény kő, 
a mészkő, a gránit, a bazalt,  
az andezit, a márvány áttöretlen anyaga, 
a tömegek váltakozása, a tömegkapcsolások 
által élesztett ritmus, az elvékonyodások és 
a kiterjedések ütemjátéka, az inkább lapszerűvé 
nyújtott, mint tes tesedő forma az általánosítások, 
az egyediségektől való elvonatkoztatások 
auráját vonja a művek köré, amely a szobor-téma 
állandósága, az ismét lődő alak-forma ellenére 
hallatlanul változatos és sokszínű plasztikai 
világot tár fel. Megmagya rázhatatlan, de a Nagy 
Sándor-idol különböző egyéniségek, jellemek, 
magatartásmódok, élet érzések megszemélyesítője, 
megtestesítője. A kor szak esendő és 
méltóságteljes, bátor és gyáva, aktív és passzív, 
győztes és vesztes, fenséges és meg taposott, 
feltárulkozó és bezárkózó hőse áll előt tünk, s 
ezen finom jelzésekkel jellemzett, jelen tésekkel 
átlényegített figurák által egyúttal 
a jelenkor valósága, lényege bomlik ki. 
Metafori kus jelentőségű és értelmű is lehet 
Nagy Sándor szobrainak szépséges nyersesége, 
töredezettsége, esetenkénti kimunkálatlansága, 
vagy alig-meg munkáltsága: tanúi lehetünk 
a formátlanságból formálódó forma fájdalmas 
megszületésének, a durvaságok és nyerseségek 
által hordozott szépségek felcsillanásának. 

Néhány száz év elmúltával a virtualitásoktól és 
a médiumoktól megcsömörlöttek, a valóságos 
valóság jelenségei felé újra visszafordulók 
hosszúhosszú töprengésre kényszerülnek majd, 
ha Nagy Sándor szobrászművész Nyíregyházán, 
Budapesten és Sopronban – és más magyar országi 
és németországi városokban – nagyobb számban 
felbukkanó szobraival találkoznak. Kitartó  
kuta tómunkával kell majd meghatározniuk, hogy 
e művek alkotója nem a Krisztus előtti korokban 
élt, s hogy e művek nem az európai kultúra 
hajnalán született, archaikus emlékek, és nem 
is egy középkori kőfaragómester munkái, hanem 
mindezekhez a történeti és művészettörténeti 
áttételek bonyolult folyamatai és metódusai 
által vezérelten, egyszerre közelebbi és távolabbi 
pontokon kapcsolódó, a XX. század második 
felében, a XXI. század első évtizedeiben létre jött 
alkotások. A kutatók munkája nyomán feltárul 
majd talán egy olyan életmű, amely különös 
jellemzőkkel felruházottan ágyazódik a modern 
szobrászat azon áramlatába, amely a maradandó 
anyagba örökített művek meg alkotásának 
szellemiségével a kérészéletű művek térhódításá-
nak korszakában sem számolt le, s amely 
tudatosan magába olvasztotta a hagyományt: 
modernségét abban lelte meg, hogy úgy reflektált 
a kor kihívásaira, hogy egyszersmind folytonosan 
megidézte önnön múltját is.

Wehner Tibor
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Der Bildhauer Sándor Nagy fasste seine Lebens-
geschichte – in Gesellschaft seiner Ehefrau Magda 
Gádor – am 13. Oktober 2015 in einem Interview 
so zusammen: „Ich wurde am 28. Mai 1923 in der 
Gemeinde Buj geboren, in einem kleinen Dorf etwa 
dreißig Kilometer von Nyíregyháza entfernt. Meine 
Eltern beschäftigten sich mit Ackerbau. In der 
Familie war ich das erste Kind, danach bekam ich 
noch zwölf Geschwister. Fünf starben schon als 
Kinder, wir wuchsen zu acht auf, doch heute sind 
wir nur noch zu zweit. Ich habe die Grundschule 
sechs Jahre in Buj besucht, dann ging ich, da 
mein Großvater Maurer war, mit ihm arbeiten. 
Wir bauten Häuser. Währenddessen machte ich 
eine Lehre zum Maurer, legte nach zwei Jahren 
meine Fachprüfung ab und arbeitete als Geselle 
weiter. Schon zu dieser Zeit interessierten mich 
die Skulpturen. Einmal bauten wir einen Keller 
auf einem Einödhof bei Buj, und ich sah, wie der 
Sohn des Bauherrn eine Skulptur formen wollte, 
er versuchte, eine Kopie des Denkmals von 
Zsigmond Kisfaludi Strobl zum Ersten Weltkrieg in 
Nyíregyháza zu machen. Das weckte mein Interesse, 
ich dachte, ich könnte das auch ausprobieren, doch 
dann kam der Krieg und ich wurde als Levente in 
die paramilitärische Jugendorganisation Horthys 
eingezogen. Bis nach Esztergom gingen wir zu Fuß, 

In Stein und Holz 
gefangen, aus 
Stein und Holz 
befreit
Die künstlerische Welt des 
Bildhauers Sándor Nagy

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,

sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.

Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;

und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.

(Rainer Maria Rilke: Archaïscher Torso Apollos)
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Dési-Huber-Kollegium, zu gelangen. Das Dési-
Huber-Kollegium befand sich auf der Andrássy-
Straße, in der Nähe des Heldenplatzes. Als ich aus 
Nyíregyháza nach Budapest kam, brachte ich jene 
Kuh mit, die ich zu Hause geschnitzt hatte, und 
auch Terrakotta-Köpfe. Einer der Leiter des Dési-
Huber-Kollegiums war der Dichter László Nagy, der 
damals noch eher als bildender Künstler tätig war. 
Dort waren auch der angehende Maler Oszkár Papp 
und Tamás Vígh, der Bildhauerei studierte. Er war 
der Erste in meinem Umfeld, der die Sachen unter 
fachlichem Gesichtspunkt betrachtete. Nach der 
relativ kurzen Vorbereitungszeit am Kollegium wurde 
ich sofort an der Hochschule für Bildende Künste 
aufgenommen, bei der Aufnahmeprüfung musste ich 
einen Kopf modellieren. Hier traf ich dann Magda 
Gádor, die in der ersten Zeit ebenso wie ich bei 
Sándor Mikus studierte. Außer ihm lehrten an der 
Hochschule noch Pál Pátzay, András Beck, Zsigmond 
Kisfaludi Strobl und Iván Szabó. Pál Pátzay war der 
Lehrstuhlleiter. Pátzay mochte ich nicht besonders, 
weil mir eher der Geist Ferenc Medgyessys nahe 
stand. Pátzay bemerkte das und fragte mich 
spöttisch: Sándor, was wollen Sie werden? Wollen 
Sie so werden wie Medgyessy? Ich sagte, ja, ich 
wäre gern ein solcher Bildhauer wie Medgyessy. 
Ferenc Medgyessy begegnete ich persönlich, als 
Sándor Mikus uns zur Künstlerkolonie am Százados-
Weg mitnahm, wo wir uns mit ihm unterhielten 
und uns seine Werke ansahen. An der Hochschule 
waren meine Kommilitonen György Segesdi, Mihály 

von dort brachte man uns nach Sopron, denn dort 
war das Infanterieregiment Nyíregyháza stationiert. 
In Sopron arbeitete ich in der Küche und dort 
begann ich, aus Kartoffeln Köpfe zu schnitzen, 
Menschenköpfe. Später, als wir nach Deutschland 
gelangten, setzte ich das fort. Ich machte sehr 
hässliche Köpfe, ich dachte, sie wären gelungene 
Stalin- oder Horthy-Proträts, von denen ich damals 
nicht einmal Bilder gesehen hatte, doch man sagte 
mir, keiner würde ihnen gleichen. 1944 geriet ich 
in Kriegsgefangenschaft, und dort schnitzte ich 
bereits kleinere Gegenstände aus Holz. Ich arbeitete 
lange Monate an einer geschnitzten Pfeife. Nach 
dem Krieg kehrte ich nach Buj zurück und arbeitete 
mit der Familie im Ackerbau, fuhr aber mit dem 
Schnitzen fort. Damals, im Jahr 1946, wurde in 
Nyíregyháza eine freie Kunstschule gegründet, 
die Volkshochschule für bildende Künste György 
Bessenyei, an der Nándor Berky Bildhauerei lehrte, 
und unter seiner Leitung fertigte ich bereits richtige 
Skulpturen an. Ich machte Bekanntschaft mit den 
Werken von Ferenc Medgyessy und versuchte, 
Skulpturen zu fertigen, die seinen Arbeiten glichen. 
Wir modellierten Figuren aus Ton, beispielsweise 
die Volkstänzer, die wir dann brannten oder in 
Gips gossen. Wenn ich nach Hause ging, formte 
ich die Kühe im Stall. Der Dichter Mihály Váci 
und sein Bruder András Váci, der Maler werden 
wollte, nahmen sich der Talente in der Provinz an 
und unterstützten sie darin, nach Budapest in die 
damaligen Volkskollegien, das Derkovits- und das 
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Mészáros, László Csontos, Márta Lesenyei. 1954 
beendete ich mein Studium, damals waren Magda 
Gádor und ich schon zusammen; sie hatte ein 
Stipendium von der Kunsthalle bekommen, in 
dessen Rahmen sie kleine Tierfiguren anfertigen 
musste. Danach erhielten wir dann schon kleinere 
Aufträge. Als Ergebnis meines ersten bedeutenderen 
Auftrags fertigte ich 1961 die Skulptur Sitzendes 
Mädchen in der Kinderstadt Fót an. Zuerst arbeiteten 
wir in einem kleinen Atelier in der Dózsa-György-
Straße 52 – das ursprünglich dem Bildhauer László 
Marosán gehört hatte, der jedoch 1956 geflohen war 
– und später, im Jahr 1963, gelangten wir von hier in 
den Százados-Weg. Parallel dazu arbeitete ich seit 
1967 auch in Zugló, in meinem Garten im Gvadányi-
Weg. Das Atelier im Százados-Weg füllte sich sehr 
rasch mit Skulpturen, und obwohl man immer 
welche mitnahm, wurden es irgendwie doch nie 
weniger. Ab der Mitte der Sechzigerjahre erhielt ich 
zunehmend mehr Aufträge, vor allem Kompositionen 
zur Verzierung, die ich bereits in meinem Garten in 
Zugló meißelte, und selbstverständlich waren meine 
Skulpturen auch bei Landesausstellungen vertreten. 
1975 entstand das Erblehen-Denkmal, in Fót wurde 
die Komposition Kinder aufgestellt, in Szeged die 
Studentin, in Békéscsaba die Frau mit Kopftuch. Ab 
den Sechziger-, Siebzigerjahren hatte ich immer 
öfter Einzelausstellungen, die erste im Ernst-
Museum, die gemeinsame Ausstellung mit dem 
Maler Ferenc Berényi fand noch 1967 statt. Anfangs 
versuchte ich mich auch mit dem Modellieren und 
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mit Bronzeguss, war aber mit der technischen 
Ausführung nicht zufrieden, daher begann ich 
mich auf Steinmetzarbeiten zu konzentrieren. Der 
Kalkstein wurde mein wichtigstes Material, doch 
ich meißelte jede Art von Stein, gelegentlich sogar 
Basalt. Am häufigsten besorgte ich mir die Steine 
aus Budakalász, doch manchmal auch aus Süttő. 
Ich meißelte kleinere und größere Skulpturen ohne 
einen Auftrag. Aus diesen kam dann eine Sammlung 
zusammen: In Nyíregyháza gibt es sowohl in der 
Städtischen Galerie als auch im Jósa-András-
Museum jeweils eine größere Kollektion, und 
auch in Papos und in Ibrány gibt es jeweils eine 
gemeinsame Sammlung mit Magda Gádor. Meine 
bedeutendste Ausstellung von Kleinplastiken fand 
1992 in der Vigadó-Galerie statt. Meine Werke 
stellen immer Menschenfiguren, Körper, Köpfe dar, 
die jedoch nicht vollkommen ausgearbeitet sind, da 
ich keine herkömmlichen Skulpturen fertigen wollte, 
wie sie im Allgemeinen gemacht werden. Auch die 
Form beende ich nie, beziehungsweise beende ich 
sie so, als wäre sie unfertig. Denn ich habe die 
Skulpturen immer anders gemacht, als es üblich 
war.“1

Zu einer Zeit, als das frühere, über Jahrtausende 
entstandene, feste Prinzip und praktische 
System der klassischen Bildhauerei infolge der 
künstlerischen Initiativen des 20. Jahrhunderts 
plötzlich in Auflösung begriffen war – als auch 
jene Phase, dass alles eine Skulptur sein konnte, 



66   nagy sándor      nagy sándor  67   

überschritten war, und als selbst Material und 
Raum entbehrlich oder ersetzbar geworden waren, 
als sich der Gedanke zur Plastik des Ungreifbaren 
synthetisierte –, da meißelte der Bildhauer 
Sándor Nagy Stein und schnitzte Holz, und dies 
mit einer hartnäckigen Beharrlichkeit. Stein und 
Holz, fasziniert durch die archaischen Ideale und 
die griechische Klassik, mit der Ausdauer und 
dem Engagement der mittelalterlichen Meister, 
dennoch lässt sich sagen, dass Nagy in den letzten 
Jahrzehnten des zweiten Jahrtausend, und den 
ersten Jahrzehnten des dritten Jahrtausends 
unglaublich moderne, authentische Werke erschuf. 
Die Produktion von etwa siebzig Jahren, von den 
1950er Jahren bis in unsere Tage, belegt, dass die 
bildhauerischen Ideale dieses Künstlers, seine 
einsam beschrittenen künstlerischen Wege in 
der ungarischen Kunst eher durch Kontinuität als 
durch Wechselhaftigkeit gekennzeichnet sind. 
Auf die Kunst von Sándor Nagy, die lange Zeit 
unverdient ohne Resonanz blieb und gemessen an 
den Werken überaus zurückhaltend repräsentiert 
war, machten zunächst zwei Ausstellungen in der 
Galerie Vigadó in den 1990er Jahren aufmerksam. 
Später signalisierten die von der Galerie Körmendi 
sowohl in Budapest als auch in der Provinz – 
betont mehrmals in Sopron – organisierten 
Ausstellungen, dass im Atelier dieses Künstlers 
und in seinem Garten in Zugló ein ganz besonderes 
Kapitel der ungarischen Bildhauerei in seiner 
Entstehung begriffen war, dass die unstillbare 
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Schaffenslust dieses nahezu hundert Jahre alten, 
bis zu seinem Tod aktiv arbeitenden Bildhauers 
die ungarische Kunst mit immer wieder neuen 
Werken beschenkte. Dennoch ist die Rezeption 
der Kunst von Sándor Nagy recht bescheiden: In 
der 1968 herausgegebenen, umfassenden Arbeit 
des Kunsthistorikers Lajos Németh mit dem Titel 
Modern magyar művészet [Moderne ungarische Kunst] 
wurde er nur einmal in einer halben Zeile erwähnt2; 
in dem Buch des Kunsthistorikers Péter Kovács, 
A tegnap szobrai [Die Skulpturen des Gestern], 
suchen wir vergeblich nach einem Hinweis auf seine 
Arbeit3; und in den beim Corvina Verlag als Serie 
erschienenen neuesten Zu sam men fassungen, die 
einen Überblick über die ungar ische bildende Kunst 
des 20. Jahrhunderts geben sollten, wird sein Name 
nicht einmal erwähnt, das heißt, sein Lebenswerk 
wird großzügig unge schehen ge macht.4 Diese Lücke 
versuchte die Galerie Kör mendi mit dem Band Kőből 
szabadult [Aus Stein befreit], der 2002 erschienen 
ist und die Arbeit von Sándor Nagy vorstellt, in 
der von ihr betreuten Serie zu schließen5, und 
diesen Versuch unter nimmt auch die vorliegende 
Publika tion, damit wir uns mit unseren Irrtümern 
und Versäumnissen auseinandersetzen und die 
Bedeutung dieses Bildhauers endlich erkennen und 
anerkennen.

In einer Kleinplastik des Bildhauers Sándor Nagy, 
die er in den Siebziger-, Achtzigerjahren des 
vergangenen Jahrhunderts aus hartem Marmor 
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István Solymár meinte bereits bei der Vorstellung 
der Skulpturen Sándor Nagys im Jahre 1967, in 
ihnen die Verwandtschaft zu den Werken von Ferenc 
Medgyessy zu entdecken. Zudem sei in ihnen 
die Atmosphäre der Landschaft von Szabolcs zu 
spüren, wo Nagy seinen Weg begann. Dabei betonte 
Solymár, dass Sándor Nagy jene alte und moderne 
Auffassung der Bildhauerei repräsentiere, welche 
sich die Skulptur von innen, vom materiellen Kern 
des Gedankens her vorstelle und die Realisierung 
von außen nach innen suche.6 Dieses geistige und 
praktische Suchen und Realisieren induziert in 
seiner Gegensätzlichkeit die innere Spannung der 
Idole, weiht die Kompositionen zu inhaltlich lebendig 
pulsierenden Kunstwerken, die ihre Zeit reflektieren. 
Der andere Leitstern der bildhauerischen 
Motivationen ist der bereits erwähnte Schriftsteller 
Zsigmond Móricz, der aus derselben Region, aus 
Szabolcs-Szatmár, stammt, von wo sich später auch 
Sándor Nagy auf den Weg gemacht hat. Er ist einer 
der wichtigsten Schriftsteller, die sich mit dem 
ungarischen Bauerntum beschäftigten, inspiriert 
von den bäuerlichen Figuren und Typen fasste er ihr 
schweres Schicksal in Meisterwerke, verewigte er 
ihre historische Bedeutung. Es ist, als erstarrten 
durch die Skulpturen Sándor Nagys die in ihrem 
Schicksal mit dem Boden verbundenen Gestalten, 
die Helden des Autors, als wären die Werke dieses 
Bildhauers aus dem 20.–21. Jahrhundert im Zeichen 
der Zeitlosigkeit geboren, als gäben seine figuralen 
Skulpturen der Endlosigkeit Widerworte.

gemeißelt hat, erscheinen deutlich, mit der Treue 
eines Porträts gestaltet, zwei herausragende 
Künstlerpersönlichkeiten der ungarischen Kunst 
des 20. Jahrhunderts nebeneinander: der Bildhauer 
Ferenc Medgyessy und der Schriftsteller Zsigmond 
Móricz. Wir könnten auch sagen: die beiden 
Leitsterne Sándor Nagys. Ferenc Medgyessy, den 
er stets als seinen geistigen Meister betrachtete 
und der für ihn als wichtigsten Gesichtspunkt 
die künstlerische Tradition repräsentierte: die 
in der Bildhauerei des 20. Jahrhunderts mit dem 
Medgyessy-Œuvre geschaffene Tradition, deren 
Bewahrung und Weiterführung sich auch Sándor 
Nagy gemeinsam mit einigen Zeitgenossen zur 
Aufgabe machte. (Den als selbstgewählten Meister 
verehrten Ferenc Medgyessy verewigte er auch 
in einer Ganzkörper-Skulptur: Das von ihm in 
Stein gehauene, außerordentlich authentische 
Porträtdenkmal steht seit 1977 auf der 
Künstlerpromenade des Großen Waldes (Nagyerdő) 
in Debrecen.) Nagys plebejisch motivierte, herb 
anmutende plastische Welt von realistischer 
Anschauungsweise und roher harmonischer 
Formgebung zeigt auch darin Verwandtschaft 
mit den Ideen des großen Vorbilds, dass ihm 
die menschliche Gestalt fast ausschließlich als 
Medium dient: die stehenden, sitzenden, liegenden, 
manchmal kauernden Männer- und Frauenkörper, am 
häufigsten einsam, die menschliche Gestalt, mal in 
eine Komposition von zwei, zuweilen von mehreren 
Figuren gefasst. Der bekannte Kunsthistoriker 
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Jahre und Jahrzehnte vergingen, in denen sich 
das Lebenswerk Nagys zwar langsam veränderte, 
doch die großen Stilrichtungen und Trends des 
20. Jahrhunderts hinterließen keine Spuren in 
seiner Bildhauerei. Denn die Meister Sándor 
Nagys bildeten zwar den geistigen Hintergrund für 
seine Bildhauerei, doch war er immer eigenwillig, 
verließ er sich ausschließlich auf seine eigene 
künstlerische Intuition. Auf seine Intuition und 
Motivation, die bestimmt war von der Welt der 
armen Bauern, den Erlebnissen und Erinnerungen 
seiner Kindheit und Jugend in der Region Nyírség. 
Sándor Nagy verließ sich auch da auf seine 
Intuition, als er in der zweiten Hälfte der 1950er 
Jahre und dann in den 1960er Jahren nach den 
Werken, die die menschliche Gestalt naturgetreu 
in ihrem wirklichen Aufbau darstellten, sie exakt 
und detailliert einfingen, die für die konkreten 
Männer- und Frauenfiguren kennzeichnenden 
Darstellungskonventionen nach und nach außer 
acht ließ und die realistische Methode überwand, 
mit der er seine figuralen Darstellungen in klobige, 
schwere, massive, große Blöcke fasste, als er seine 
Kompositionen von den attributiven Elementen 
befreite und damit begann, seine Denkmäler 
des universalen menschlichen Daseins, seine 
Erinnerungsskulpturen zu gestalten. Er kehrte zu 
der Formordnung, den Stilmerkmalen prähistorischer 
Zeiten zurück, in die Perioden vor der klassischen 
antiken Bildhauerei, beziehungsweise entdeckte 
er diese neu und entwickelte sie weiter. Er griff 

zurück auf die Vergangenheit, um modern und 
zeitgemäß zu sein. Wer schon einmal die Ateliers 
und Sammlungen von Sándor Nagy besucht hat, 
ob im geschlossenen Raum oder auch unter freiem 
Himmel, der kann sehen, welch überwältigend 
großes und unglaublich bedeutendes Lebenswerk 
während dieser sieben Jahrzehnte kontinuierlicher 
Arbeit entstanden ist. In dem Regallabyrinth 
des gemeinsamen Ateliers mit seiner Ehefrau 
Magda Gádor im Százados-Weg, entlang der Pfade 
seines Gartens in Zugló, in der Gvadányi-Straße 
und den Skulpturenirrwegen seiner versteckten 
Häuschen, in der Sammlung der Kirche von Papos 
in Szabolcs-Szatmár und der Städtischen Galerie 
von Nyíregyháza reihen sich Hunderte oder vielleicht 
Tausende von Stein- und Holzplastiken: vor allem 
Idole, Kompositionen mit einer Figur oder mit zwei 
Figuren, Reiterfiguren und sonderbare Porträts. Von 
den frühen schweren, blockartigen Darstellungen 
wechselte er zur reduzierten Formgestaltung der 
klingenartig dünnen Körper, statt des ganzen 
Körpers wurde der Torso vorherrschend – in den 
Werken gibt es kaum Arme und Beine, und an der 
Stelle des Kopfes befindet sich in den meisten 
Fällen ein seltsamer Körperstumpf. Den Aufbau 
der Werke betonen unerwartete Verschmälerungen 
und Ausweitungen, auf die Körpergegenden 
verweisen auf die Oberfläche gekratzte kleine 
Striche, die Räumlichkeit der in Stein erstarrten 
Gestalten kokettiert mit der Frontalität, die 
Gleichgewichtslage der in die Höhe ragenden Körper 

72   nagy sándor   



74   nagy sándor   

balanciert zwischen Sicherheit und Labilität. Als 
würde das Gewicht des schweren Steines sich 
verflüchtigen, so werden die Idole mit einem 
bildhauerischen Zauberstreich ätherisch und leicht. 
Die Schlüsselbegriffe sind also: Torso, Idol, Porträt. 
Der Torso: die durch das Fehlen lebendig erhaltene 
und zu Leben erweckte virtuelle Vollkommenheit. 
Das Idol: das Aufzeigen des entblößten Wesens. 
Das Porträt: die Gestaltung von Individuen und 
Charakteren, die sich durch schwere Härten und 
Weichheiten ins Gedächtnis einprägen. Und das 
Schlüsselmotiv, die besondere Form, die Pyramide: 
die fantastischen Skulpturenkompositionen, die 
auf eine stufenartig ausgearbeitete tragende 
Holzkonstruktion montiert oder gestellt sind, 
welche auf einem quadratischen Fundament steht 
und von vier Dreiecken umfasst wird; von dieser 
entstanden Varianten mit kleineren und größeren 
Plastiken aus Stein und Holz. Diese in einen 
unglaublich aufregenden Raum platzierten Arbeiten 
stellen gewissermaßen den Fokus der Bildhauerei 
Sándor Nagys dar, eine Sammlung von Modellen, 
über die die Kunsthistorikerin Katalin T. Nagy bei 
der Ausstellung des Künstlers und seiner Ehefrau, 
die 2016 im Oratorium des Budapester Kiscelli-
Museums gezeigt wurde, feststellte: „Die auf den 
stufenweise angeordneten Regalen stehende oder 
sitzende Skulpturengruppe von Steinidolen lässt 
sich auch als der Ausdruck des anderen wichtigen 
Diskurses der Epoche, des Kunstwerkes als 
museale Sammlung, der künstlerischen Attitüde 

des Künstlers interpretieren, der seine eigenen 
Werke sammelt. Dieses verkleinerte Sándor-Nagy-
Museum können wir zugleich auch als einen für 
jeden Gott eingerichteten Andachtsort begreifen, 
in dem jede kleine Plastik ein Wort oder einen 
Satz im Dialog mit den Göttern darstellt, eine 
Bitte und eine Danksagung, ein Denkmal und eine 
Erinnerung. In den Neunzigerjahren vermehren 
sich in der Bildhauerei Sándor Nagys – vielleicht 
gerade durch die Sakralität der Pyramiden – die 
‚mondgesichtigen’ Mädchen. Ihre sich in die 
Gesichtslosigkeit hüllenden Köpfe sind geformt 
durch Dreiecke oder Halbmonde, ihre Körper 
ahmen zunehmend die sich auf das Wesentliche 
reduzierenden Besonderheiten der Votiv-Figuren 
nach: Brust, Hüfte, Schambein, reliefartig 
gestaltete, sich an den Körper schmiegende Hände. 
Die reliefartige Formgestaltung stand seiner 
Bildhauerei schon immer nah, gerade sie führte 
vielleicht zu der häufig ‚zeichnerischen’ Darstellung 
der Skulptur. Die in Stein, später in Holz geritzte 
oder gemeißelte Zeichnung, die uns die ägyptische 
gemeißelte Konturierung in Erinnerung ruft, verliert 
nie ihren plastischen Wert, sondern dient am 
ehesten der zunehmend stärkeren Reduktion der 
Form.“7

Das recht schwer überschaubare, immense 
Lebenswerk Sándor Nagys umfasst sowohl 
winzige, sich in die Hand schmiegende Skulpturen, 
Kleinplastiken und Ausstellungsplastiken als auch 
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Kompositionen mittlerer Größe sowie monumentale 
Werke. Zu Letzteren gehören jene im Auftrag 
des Staates oder für Privatleute entstandenen 
Arbeiten, jene Denkmäler, Skulpturen, Porträts 
und Plastiken, die die öffentlichen Plätze der 
ungarischen Ortschaften von Budapest bis 
Nyíregyháza, von Mosonmagyaróvár bis Békéscsaba 
gleichsam wie ein Netz überziehen. Die in den 
Sechziger-, und Siebzigerjahren gefertigten, am 
ehesten an eine Männer- oder Frauengestalt 
erinnernden monumentalen Werke ergänzte 1975 
die Gedenksäule des Erblehens, ein Denkmal von 
besonderer Gestaltung, das die Qualitäten eines 
Monuments und Reliefs gleichzeitig in sich trägt 
und auf dem Hauptplatz von Nyíregyháza sein 
Zuhause gefunden hat. In das Memento zum 
Gedenken an die Leibeigenen, die sich 1824 selbst 
von der Leibeigenschaft befreit haben, meißelte 
der Künstler – indem er die geometrische Einheit 
des Steinblocks in einer Größe von 240x70x60 cm 
beibehielt – auf drei Seiten des aus Budakalász 
stammenden Kalksteins dreiundzwanzig Leibeigene, 
während auf die vierte Seite die Aufschrift 
gelangte. Gyula Kovács schreibt in seiner 
Werkinterpretation zu diesem monumentalen Werk 
von herausragender Bedeutung im Œuvre Sándor 
Nagys: „Die Komposition ist einheitlich, so wie 
die denkwürdige Entscheidung der in ihren Typen 
dargestellten Figuren. Eine verdichtete, überfüllte 
Komposition, die Figuren verdecken einander, 
so wie die Darstellungen auf jenen Stöcken, auf 

die die Geschichte der Handwerke, die Wege 
menschlichen Lebens, die Geschichte namhafter 
Ereignisse einstmals von unbekannten Schnitzern 
geschnitzt wurden. Solche geschnitzten Stöcke 
trifft man vor allem in den Lagerräumen der Museen 
an, doch gelegentlich auch bei Ausstellungen, so 
ist gerade im Museum von Nyírbátor ein solcher 
Stock ausgestellt, auf dem die Darstellung des 
Schmiedehandwerks zu sehen ist. Im vergangenen 
Jahrhundert, zur Jahrhundertwende, aber auch noch 
in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wurden 
in Ungarn solche Stöcke angefertigt, die zwar eine 
Verwandtschaft mit der Volkskunst aufweisen, doch 
deren Symbolik nicht mehr immer verstanden wird, 
ihr handwerkliches Können aber geht über jenes 
der naiven Künstler hinaus. Auf diese Schnitzer, 
Stockschnitzer, trifft bei der Suche nach einer 
genaueren Einordnung eher die Bezeichnung als 
volkstümliche Künstler zu. Sándor Nagy geht vom 
Denken, von der Methode dieser volkstümlichen 
Künstler aus, wobei er sein bildhauerisches Können 
und seine Kenntnisse bei der Anfertigung des 
Werkes durchaus einfließen lässt. Nein, er stellt 
keine Geschichte dar, vielmehr ist auf seinem Werk 
die Geste eines einzigen Ereignisses zu sehen, 
die Geste der Übergabe. Und diese Geste ist das 
Ereignis, der Grund für die Gedenkausstellung, der 
Augenblick der Schicksalswende, von dem an die 
Anwesenden mit ihren feierlichen Gesichtern und 
ihrer ernsten Haltung endlich ihr eigener Herren 
sind. Sie haben sich ihre Freiheit errungen und 
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entstand. Obwohl er nach dem Abschluss seines 
Studium auch mit modellierten, in Bronze 
gegossenen Kompositionen sowie mit Bleigüssen 
experimentierte, fand er seine bildhauerische 
Ausdrucksweise, die seine Botschaft am stärksten 
in sich trug, in der unmittelbaren Bearbeitung 
des Steins. So stellte die Kunsthistorikerin Mária 
Rozványi fest: „Das Material, das der – man könnte 
fast sagen dramatischen – Welt Sándor Nagys am 
ehesten entspricht, ist der Stein. Sei es der leicht 
zu bearbeitende Tuff, der massivere Kalkstein, 
Marmor oder aber der schwer gehorchende Granit 
oder Basalt: Über sie alle herrscht die strenge 
Kraft der formenden Hand. Die Demut des Künstlers 
gegenüber dem Material erlaubt ihm dennoch nicht, 
der Natur des Steins Gewalt anzutun, oder dass 
die Emotionen des Bildhauers nach einer Wirkung 
streben, die der Demut widerspricht. In den Werken 
von Sándor Nagy ist der Rhythmus der markanten, 
großen Massen, die dem inhaltlichen Ausdruck 
entsprechend aufgebaut sind, der entscheidendste 
Teil der Werkkomposition. Mit diesem einfach 
scheinenden Mittel, das jedoch eine durch und 
durch ernsthafte bildhauerische Konzeption 
beansprucht, drückt er seine vielschichtige 
und reiche inhaltliche Welt verständlich aus. In 
erster Linie bauen seine kleineren Steinplastiken 
entscheidend auf dem Rhythmus der großen 
Massen auf – womit sich weitere Erklärungen, 
Ausführungen erübrigen –, in riesigen Formen 
spannt sich der künstlerische Anspruch, mit dem 

können nun bereits teilhaben an der jedem freien 
Menschen zustehenden menschlichen Würde. 
Dieses bedeutende Fest suggeriert das Denkmal 
des Erblehens von Sándor Nagy ohne jeglichen 
Pathos, eher unbeholfen als protzend, so wie auch 
die Gefeierten dieses Gedenkens ihre anfänglichen 
Schritte in der Freiheit erst danach machten. Wir 
können uns bei der Betrachtung dieser Skulptur 
von der Präsenz des gesunden Instinkts, der bei der 
Bewusstwerdung behilflich ist, überzeugen. Denn 
die kompositorische Gestaltung dieses Werkes 
ist überaus bewusst, sie ist bewusst in ihrem 
elementaren künstlerischen Ausdruck, in ihrem 
Bezug zur Methode der volkstümlichen bildenden 
Kunst, zugleich konnte der Künstler sie 
nur mit seinem Instinkt glaubwürdig formen, 
indem er an den Seinigen festhielt, so steigerte 
er das Vertrauen der Menschen, die zu einem 
Vollkommeneren berufen sind, die sich an die 
nüchterne Wirklichkeit klammern, über ernstzu-
nehmendes eigenes Können verfügen, zu einer 
Skulpturenwahrheit. Deshalb ist das Werk von 
Sándor Nagy ein gutes und bedeutendes Werk.“8

Bei alldem ist es wichtig, auch an jene 
monumentalen Kompositionen zu erinnern, die 
als eigenständiges künstlerisches Programm 
des Bildhauers entstanden, bei denen sich Nagy 
nicht nach gewissen Ansprüchen der Auftraggeber 
richten musste. Diese Werke zeigen anschaulich, 
dass das Œuvre Sándor Nagys über Jahrzehnte 
ausschließlich im Bereich der Steinbildhauerei 
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er den einfachen Menschen zum Helden gestaltet, 
voller dynamischer und monumentaler Kraft. Beim 
Aufbau seiner großen Steinskulpturen ist das 
Grundprinzip ein ähnliches, doch selbstverständlich 
ist die Bearbeitung plastischer. Auch diese 
Skulpturen bearbeitet er selbst oder beendet sie 
zumindest selbst. Doch die sensibler gestalteten 
Oberflächen dieser Kompositionen stellen nur eine 
Bereicherung seiner großen Skulpturen dar, sie 
lenken die Aufmerksamkeit nicht vom Kern der 
gesamten künstlerischen Botschaft ab. Das den 
künstlerischen Wunsch ausdrückende Material der 
Formwelt, die sich an der Schönheit der Massen 
erfreut, das Material, mit dem er den einfachen und 
alltäglichen Tragödien und Freuden ein Denkmal 
stellt, ist – wenn auch nicht ausschließlich – der 
Stein.“ Auch die in Irány zur Jahrtausendwende 
aufgestellten Kalksteinskulpturen repräsentieren 
diese meisterhafte Methode der Bearbeitung, sie 
spiegeln die Vorstellungen Nagys im Hinblick auf 
den Stein als Material wider, vermitteln diese 
Konzentration auf die tiefen menschlichen Inhalte 
und verleihen ihnen eine würdevolle Offenbarung: 
der 1998 aufgestellte Stehende Mann, die im Jahr 
2000 platzierte Großmutter und das 2015 eingeweihte 
Menschenpaar.

Neben den anfangs fast ausschließlich „aus Stein 
befreiten“ Skulpturen wurde für Sándor Nagy ab 
den Neunzigerjahren nach und nach das Holz als 
Material zunehmend wichtiger. Diese Werke waren 
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aufgrund der charakteristischen Eigenschaften 
des Materials von ganz anderer Stoffartigkeit, 
ganz anderer Bearbeitung, da er jene Methode 
der Holzschnitzerei anwendete, die der Bildhauer 
Béni Ferenczy in seiner Zusammenfassung der 
handwerklichen Griffe der Bildhauerei in einem 
Abschnitt zu den Materialien und Techniken 
folgendermaßen beschrieben hatte: „Wenn wir 
den Holzklotz gut fixiert haben, dann schlagen 
wir zunächst mit einem Knüppel den Holzgriff des 
Meißels, den wir mit der linken Hand gut festhalten. 
Die grobe Bearbeitung kann anfangs auch durch 
Absplitterung geschehen, indem wir mit dem Meißel 
schräg in das überflüssige Fleisch des Holzes 
schneiden und einen Teil absplittern. Auf den Block 
sollten wir zuvor die Kontur der Skulptur exakt 
aufzeichnen, was außerhalb von ihr schließlich 
am Rand des Blockes liegt, ist überflüssig. … 
Bei dieser groben Bearbeitung des Absplitterns 
fallen handgroße Späne. Eine Absplitterung 
größerer Stücke sollten wir vermeiden, weil wir so 
langsamer vorankommen, insbesondere bei den 
härteren Hölzern.“10 Selbstverständlich könnte der 
oberflächliche Betrachter selbstsicher sagen, es 
gäbe hier keinen allzu großen Unterschied: Der 
Künstler wendet so wie beim Stein auch im Falle 
des Holzes bei der Gestaltung die Methode des 
Wegnehmens an, doch ist es ein Unterschied, der 
nicht zu vernachlässigen ist, dass mit dem Wechsel 
des Materials die kalte Härte der Steinskulpturen 
von der Wärme und Weichheit des Holzes abgelöst 

wurde. Die in den Raum gestellten, an der Wand 
angebrachten oder vor der Wand platzierten 
Skulpturen, die im Raum platzierten Reliefs sind 
die zu Idolen reduzierten, in Zartheit und Rohheit, 
in Sensibilität und Großzügigkeit vibrierenden 
Verkörperungen einsamer, stehender und liegender 
Frauenfiguren. Skulpturenkörper, die mit der Kunst, 
mit der Formgestaltung primitiver Völker, den Zeiten 
vor der Klassik harmonieren; die anthropomorphen 
Verweise und Zeichen sind möglichst zurückhaltend 
reduziert, sie sprechen allein vom Wesentlichen: Ziel 
ist es, mit der Ablösung von allem Überflüssigen die 
Schönheiten aus der Rohheit zu entfalten. Auf den 
Zylinderblöcken und flachen Oberflächen erscheinen 
hier und da reliefartige Körperformen, die von den 
eingeritzten, eingemeißelten Körperteilandeutungen 
kontrapunktiert werden. Der Kopf ist eine 
verzerrte Kugel oder ein zerschnittenes Scheit, 
das gleichsam den blockartigen Skulpturenkörper 
frei von detaillierten Ausführungen krönt, von 
dem nur bei einigen Kompositionen seltsame, 
tentakelartige Fortsätze herausragen. Als 
kämpfte hier ein realer Darstellungswunsch 
mit der immer wieder neu erwachenden Absicht 
der Deformation, als würde das Streben nach 
Vollkommenheit immer auf eine Verstümmlung, 
auf eine Bruchstückhaftigkeit stoßen oder in ihr 
münden: als könne eine einstige Erhabenheit, eine 
alte Harmonie, eine ehemalige Vollkommenheit nur 
in einer Art Erinnerung heraufbeschworen werden. 
Neben den und trotz der so vielen neuen Varianten 
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der künstlerischen Gegenstandsobjektivierung 
und der als zeitgemäß beurteilten formalen 
Darstellung lässt sich auch im Zusammenhang mit 
den aus Holz gefertigten Skulpturen Sándor Nagys 
sagen, dass die Ausdrucksmöglichkeiten seiner 
Kunstwerke, die in Relation zu den klassischen 
Kunstformen stehen, herkömmliche Materialien 
und Bearbeitungsmethoden aufweisen, traditionelle 
Kunstpositionen erschaffen haben, nicht erschöpft 
sind. Die originelle Sichtweise, die autonome 
Kreation, die authentische und tief menschliche 
Botschaft weihen auch die Holzskulpturen von 
Sándor Nagy zu zeitgemäßen wertvollen Werken 
besonderer Sensibilität.

Untersucht man die Verbindung, das 
Beziehungssystem zwischen dem Œuvre von Sándor 
Nagy und dem Lebenswerk von Magda Gádor, so 
kommt man zu wichtigen Feststellungen: Die 
beiden Lebenswerke entwickelten sich seit ihrem 
Studium, das sie beide 1949 begonnen hatten, 
und dann innerhalb ihres Familienlebens ab 1954 
in enger Verbindung zueinander. In der modernen 
ungarischen Kunst stellen außer dem einstigen 
legendären Duo von Erzsébet Schaár und Tibor 
Vilt unter den Bildhauern vielleicht Magda Gádor 
und Sándor Nagy das bedeutendste familiäre und 
künstlerische Bündnis dar. Trotz der engen und 
außerordentlich friedlichen Bande haben sich die 
beiden Künstler von den Anfängen bis in unsere 
Tage ihr eigenständiges künstlerisches Image 
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bewahrt, ihre über markante Charakteristika 
verfügende künstlerische Persönlichkeit, doch ist 
selbstverständlich zugleich eine Art von tiefem 
Zusammenhang, eine verborgene Beziehung, 
eine Verwandtschaft zwischen den beiden 
bildhauerischen Welten, den beiden Lebenswerken 
festzustellen: so neben der Bewahrung der 
Traditionen klassischer Plastik die Stofflichkeit, 
die rustikale Bearbeitung und der Bezug zur 
Vergangenheit, zu den lang vergangenen Zeiten und 
der kontinuierliche Dialog mit den antiken Epochen. 
Gemeinsam ist dem Œuvre der beiden Künstler 
auch, dass beide sowohl in der monumentalen 
Bildhauerei als auch im Bereich der Kleinplastik 
tätig waren: Sowohl Magda Gádor als auch Sándor 
Nagy realisierten zahlreiche Auftragsarbeiten, die an 
öffentlichen Plätzen aufgestellt wurden, und somit 
einem Anspruch an Beständigkeit gerecht werden 
mussten, während sie ihre kleineren Arbeiten in 
der Zeit von mehr als einem halben Jahrhundert 
regelmäßig bei Einzel- und Gruppenausstellungen 
präsentierten. Doch neben den gemeinsamen 
Merkmalen zeigen sich auch ihre eigenständigen 
künstlerischen Wege: Magda Gádor ist, während 
das Zeichnerische in der Kunst von Sándor Nagy 
keine überaus große Rolle spielte, auch im Kreis der 
Grafiker schon seit Jahrzehnten immer wieder mit 
auf Papier festgehaltenen Kompositionen präsent, 
die sich großer Anerkennung erfreuen. In ihrem 
autobiografischen Rückblick erinnert sich Magda 

Gádor so an die Anfänge: „1949 wurde ich an der 
Hochschule für bildende Künste aufgenommen, 
im Fach Bildhauerei. Meine Lehrer waren Sándor 
Mikus, Pál Pátzay und Zsigmond Kisfaludi Strobl. 
… Ich war im dritten Studienjahr, als ich mich mit 
meinem Kommilitonen Sándor Nagy anfreundete. 
1952 heirateten wir. An der Hochschule wunderte 
man sich sehr über diese Heirat, man dachte, 
diese Beziehung würde nicht halten, weil wir ganz 
andere Ausgangspunkte hatten. Man dachte, Pest 
und Szabolcs seien zu weit voneinander entfernt. 
Doch wir wussten, dem war nicht so, wir fühlten, 
dass unser Leben gemeinsam vollkommen wäre. 
An Ostern besuchten wir das Heimatdorf meines 
Mannes, Buj. Die Familie nahm mich auf und 
ich fühlte mich zu Hause. Nach einigen Tagen 
modellierte ich bereits ein liegendes Kalb im 
Stall.“11. Ab den 1960er Jahren hatten die beiden 
Künstler zahlreiche eigene Ausstellungen, bei 
denen sie ihre Arbeiten des Öfteren gemeinsam 
präsentierten. Zur Entfaltung der bildhauerischen 
Aspirationen kam es im Falle von beiden Künstlern 
durch die Kleinplastiken, Ausstellungsplastiken: Die 
Terrakotta-Arbeiten und bemalten Betonskulpturen 
von Magda Gádor sowie die Porträts und Idole von 
Sándor Nagy wurden zu emblematischen Werken 
ihres Œuvres. In einem vor mehr als fünfzig Jahren, 
1966, publizierten Aufsatz, einem Überblick über 
die Anfangsjahre der beiden Künstler, schreibt die 
Kunsthistorikerin Mária Rozványi: „Die Themenwelt 
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der beiden Bildhauer ist zwar ähnlich, dennoch 
zeichnen sich in ihrem inhaltlichen Ausdruck 
vor uns zwei eigenständige künstlerische 
Persönlichkeiten ab. Die Frau ist eine Beobachterin: 
Sie teilt der Welt die menschlichen Inhalte durch 
ihre Gefühlswelt gefiltert als Tatsache mit. 
Sándor Nagy hingegen offenbart uns in erster 
Linie die Daseinsprobleme, die sich auch heute 
mit der ständigen Kraft seiner eigenen, früheren 
Erlebniswelt in Arbeit und Kampf aktivieren. Es ist 
selbstverständlich, dass sich ihre unterschiedlichen 
Systeme in Komposition und Form zeigen und 
sich ihr Bezug zu den bildhauerischen Materialien 
dementsprechend herausgebildet hat. … Keiner 
von beiden ist ein Vertreter der Programmkunst, 
dennoch werden ihre Skulpturen im künstlerischen 
Erleben des alltäglichen Erlebnisstoffes zu 
Trägern eines neuen, heutigen Ideengehalts.“12 
Dieser neue, heutige Ideengehalt und die sich 
daraus ergebenden Konklusionen waren jedoch 
nicht nur zu der Zeit, als jener Aufsatz verfasst 
wurde, also im Jahre 1966, zutreffend für ihre 
Arbeit, sondern sind es auch heute. In den aus 
Beton modellierten, mit schwarzer und roter 
Tusche bemalten, aus Holz geschnitzten, aus 
Holzabfällen collageartig zusammengesetzten, 
in Blei gegossenen bildhauerischen Arbeiten und 
grafischen Kompositionen, die Magda Gádor von 
den 1980er Jahren bis in unsere Tage anfertigt, 
erscheinen geheimnisvolle Formen, tauchen formale 

Bezüge von totemistischer Art auf, zeichnen sich 
an Urtiere erinnernde Organismen ab. So wie die 
blockartigen, zuweilen in Verzweigungen endenden 
Massen und Formvarianten der Gádor-Plastiken 
stellen auch die sonderbaren Formen und Figuren 
der Zeichnungen eher eine Konzentration ihrer 
Wünsche und Ängste dar, sie vermitteln expressive 
Emotionen, sind keine konkreten Verweise. In 
diesen Kompositionen komprimiert sich eine 
rohe, grobe Urkraft, eine schwere, tief verborgen 
liegende emotionale Energie, als wären ihre mit 
leichten Linien festgehaltenen Zeichnungen stumme, 
unartikulierte Schreie, ein unterdrücktes Kreischen. 
Und dieselbe in der Tiefe verborgene Spannung 
verleiht den seit den 1970er Jahren gefertigten 
Porträts von Sándor Nagy ihr Leben – unter ihnen 
den Porträts unbekannter Bauern und seiner Frau –, 
sowie den Fantasieporträts und auch den seit den 
1990er Jahren zu seinem Lebenswerk zu zählenden 
Venusplastiken und weiblichen Idolskulpturen.

Neben diesem skizzenhaften Überblick über die 
wichtigsten stilistischen und charakteristischen 
Merkmale der Bildhauerei Sándor Nagys muss auch 
mit der Absicht der Zusammenfassung, doch ohne 
die Hoffnung, diese Absicht verwirklichen zu können, 
daran erinnert werden, dass dieses Lebenswerk 
im Zeichen der klassischen bildhauerischen Ideale 
eine artikulierte, unglaublich moderne Bildhauerei 
ist, eine Bildhauerei der Materialbearbeitung, 
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eine Bildhauerei von traditionellem Handwerk und 
Technik, eine Bildhauerei der Gedankenverkörperung 
in Symbolen, Metaphern und Zeichen. Keine 
Gaukelei, kein Bluff, keine Anführungszeichen, keine 
Konzeptualität – oder wenn doch, dann ist dieses 
gesamte Œuvre das große Konzept an sich. Vor 
uns steht der hinfällige und selbstsichere, mutige 
und feige, siegreiche und besiegte, würdevolle 
und gedemütigte, sich offenbarende und sich 
verschließende Held der Epoche, vermittelt durch 
die Verkörperung und den Ausdruck der Idole und 
Porträts von Sándor Nagy, und mittels dieser durch 
zarte Andeutungen gekennzeichneten, mit tiefer 
Bedeutung beseelten Figuren entfaltet sich und 
konzentriert sich letztendlich die Wirklichkeit der 
Gegenwart, ihr Wesen. Die faszinierende Rohheit der 
Skulpturen Sándor Nagys, ihre Bruchstückhaftigkeit, 
die Art, wie sie zuweilen nicht oder kaum bearbeitet 
sind, verleihen ihnen metaphorische Bedeutung:  
Wir sind Zeugen der schmerzvollen Geburt einer sich 
aus der Formlosigkeit formenden Form, die durch 
das Grobe und Rohe getragene Schönheit scheint 
auf, und wir erkennen die Tragödie des Verlustes 
ebendieser Schönheit und der Vollkommenheit.

Es ist nicht schwer, diese Plastik in der 
bildhauerischen Tradition Europas, des 
Karpatenbeckens zu verorten, in jenem Kreis, 
wo sich die energische, plebejisch inspirierte, in 
roher Weise harmonische Bildhauerei von Ferenc 

Medgyessy, dem geistigen Meister von Sándor Nagy, 
zu ihrer Vollkommenheit entfaltete. Demzufolge 
ist das ausschließliche bildhauerische Medium 
Sándor Nagys die menschliche Gestalt: der 
stehende, sitzende, liegende, zuweilen kauernde 
Körper eines Mannes oder einer Frau. Die Gestalten 
sind idolartig, nie individualisiert, die Körper sind 
geschlossen, schwer und rustikal, manchmal schon 
an der Grenze zur Rohheit. Sie vermeiden jede 
Detaillierung: nur einige, in die Oberfläche geritzte 
Linien als Andeutung, die eine oder andere sanfte 
Wölbung oder ein Einschnitt, die Körpergegenden 
werden durch die Betonung des Materials oder 
das Fehlen an Masse angedeutet. Der ungeöffnete 
harte Stein, die undurchbrochene Materie des 
Kalksteins, des Granits, des Basalts, des Andesits 
oder des Marmors, der Wechsel an Massen, der 
mittels Massenverbindungen zu Leben erweckte 
Rhythmus, das Taktspiel von Verschmälerungen 
und Ausweitungen, die eher blattartig ausgedehnte 
als volle Form ziehen um die Werke eine Aura 
der Verallgemeinerung, der Abstraktion vom 
Individuellen, und diese Aura offenbart trotz der 
Beständigkeit, der sich wiederholenden Form der 
Gestalt eine unglaublich abwechslungs reiche  
und vielfältige plastische Welt. Es ist uner-
klärlich, doch das Idol von Sándor Nagy ist eine 
Personifizierung, eine Verkörperung verschiedener 
Persönlichkeiten, Charaktere, Verhaltensweisen, 
Lebensgefühle. Vor uns steht der hinfällige und 
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würde volle, mutige und feige, aktive und passive, 
siegreiche und besiegte, erhabene und niederge-
trampelte, sich offenbarende und sich verschließ-
ende Held, und durch die mit diesen zarten 
An zeichen charakterisierten, mit Bedeutungen 
beseelten Figuren entfaltet sich die Wirklichkeit der 
Gegenwart, ihr Wesen. Die faszinierende Rohheit, 
die Bruchstückhaftigkeit der Skulpturen von Sándor 
Nagy, die Art, wie sie zuweilen nicht oder kaum 
bearbeitet sind, verleihen ihnen metaphorische 
Bedeutung: Wir sind Zeugen der schmerzvollen 
Geburt einer sich aus der Formlosigkeit formenden 
Form, die durch das Grobe und Raue getragene 
Schönheit scheint auf.

Nach einigen hundert Jahren werden sich diejenigen, 
die des Virtuellen und der Medien überdrüssig sind 
und sich erneut den Phänomenen der wirklichen 
Wirklichkeit zuwenden, gezwungen sein, lange  
zu grübeln, wenn sie den Skulpturen Sándor Nagys 
in Nyíregyháza, Budapest und Sopron – wie auch 
in anderen Städten Ungarns und Deutschlands 
– begegnen, wo sie in größerer Zahl anzutreffen 
sind. Mit ausdauernder Forschungsarbeit werden 
sie bestimmen müssen, dass der Schöpfer 
dieser Werke nicht in einer Zeit vor Christi Geburt 
gelebt hat und diese Werke nicht am Morgen der 
europäischen Kultur entstanden sind, dass es 
sich nicht um archaische Denkmäler oder um die 
Arbeiten eines Steinmetzes aus dem Mittelalter 

handelt, sondern sie es mit Werken zu tun haben, 
die – durch komplizierte Prozesse und Methoden 
geleitet – an all diese historischen und kunst-
historischen Übertragungen an näher und ferner 
gelegenen Punkten zugleich anknüpfen und aus der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und den ersten 
Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts stammen. 
Durch die Arbeit der Forscher offenbart sich dann 
viel leicht ein Lebenswerk, das sich mit besonderen 
Merkmalen bekleidet in jene Strömung der modern en 
Bildhauerei bettet, die auch in einer Zeit, in der die 
kurzlebigen Werke zunehmend an Raum gewinnen, 
nicht damit abgerechnet hat, Werke zu erschaffen, 
die sich im bleibenden Stoff verewigen, das sich in 
jene Strömung einfügt, die die Tradition bewusst in 
sich aufnimmt, die die Moderne darin entdeckt, so 
auf die Herausforderungen der Zeit zu reflektieren, 
dass sie zugleich stets die eigene Vergangenheit 
heraufbeschwört.

Tibor Wehner
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The sculptor Sándor Nagy – in the company of his 
wife Magda Gádor – summed up the story of his life 
thus far in a conversation recorded on 13 October 
2015: ‘I was born on 28 May 1923 in the village of Buj, 
a small settlement approximately thirty kilometres 
from Nyíregyháza. My parents worked in agriculture. 
I was the eldest of thirteen children. Five died in 
childhood, but eight reached maturity; today just two 
of us are left. I for my part completed six classes of 
elementary school in Buj. Then, since my grandfather 
was a stonemason, I began work with him. We built 
houses. During this time, I learned the stonemason’s 
craft. After two years, I qualified, following which 
I worked on as an assistant. Sculptures already 
interested me. Once, when we were building a cellar 
on a farmstead not far from Buj, I noticed that the 
son of the farmer was trying his hand at sculpture. 
He was attempting to make a copy of the First World 
War memorial in Nyíregyháza by Zsigmond Kisfaludi 
Strobl. My interest was kindled. I had a think and 
I, too, tried to sculpt. But then the war intervened 
and, as I was a levente, I was taken away. We went 
to Esztergom on foot. From there we were taken to 
Sopron, where the Nyíregyháza Infantry Regiment 
was stationed. In Sopron, I worked in the kitchens. It 
was there that I began to carve heads, human heads, 
from potatoes. Later, when we found ourselves in 

Caught in stone and 
wood, freed from 
stone and wood
The creative world of the sculptor 
Sándor Nagy

We cannot know his incredible head,
where the eyes ripened like apples,
yet his torso still glows like a candelabrum,
from which his gaze, however dimmed,

still persists and gleams. If this were not so,
the bow of his breast could not blind you,
nor could a smile, steered by the gentle curve
of his loins, glide to the centre of procreation.

And this stone would seem disfigured and 
stunted,
the shoulders descending into nothing,
unable to glisten like a predator’s pelt,
or burst out from its confines and radiate
like a star: for there is no angle from which
it cannot see you. You have to change your life.

(Rainer Maria Rilke: Apollo’s Archaic Torso, trans. Sarah Stutt)
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Germany, I continued with this. I carved very unsightly 
heads. I thought that they would be good as portraits 
of Stalin or Horthy, pictures of whom I had not yet 
seen, but was told that they resembled neither. I was 
taken prisoner in 1944 and carved smaller objects 
while in captivity, from wood already. I was carving a 
tobacco pipe for many months. When the war ended, 
I returned to Buj and worked in agriculture with the 
family. But I also continued carving. At that time, 
in 1946, a free school teaching art started up in 
Nyíregyháza: the György Bessenyei People’s College of 
Fine Arts. Nándor Berky was the teacher of sculpture 
there, and it was under his guidance that I made my 
first real sculptures. 
‘I became acquainted with works by Ferenc 
Medgyessy and tried to make sculptures that 
resembled them. We would model figures out of clay 
– folk dancers, for example – which we would then 
fire or cast in gypsum. When I went home, I would 
model the cow in the barn. The poet Mihály Váci and 
his brother András, who had trained as a painter, 
supported able provincials and helped them get to 
Budapest, to people’s colleges set up at that time, 
namely to Derkovits College or Huber Dési College. 
The last mentioned was on Andrássy Avenue, near to 
Heroes’ Square. When I travelled up to Budapest from 
Nyíregyháza, I brought with me the cow that I had 
carved at home, and also some terracotta heads. One 
of the leaders of Huber Dési College was the poet 
László Nagy, then better known as a painter. At the 
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College were Oszkár Papp, who was studying painting, 
and Tamás Vígh, who was studying sculpture. Tamás 
Vigh was the first person around me who approached 
matters from a professional standpoint. After a rather 
short preparatory course at the College, we were 
admitted to the Academy of Fine Arts. In the entrance 
examinations, we had to model a head. It was there 
that I afterwards met Magda Gádor, who was initially 
a pupil of Sándor Mikus, as was I. Along with him, 
Pál Pátzay, András Beck, Zsigmond Kisfaludi Strobl, 
and Iván Szabó all taught at the Academy. Pál Pátzay 
was Head of Department. I was not so very fond of 
Pátzay because I for my part was more drawn to the 
spirit of Ferenc Medgyessy. Pátzay noticed this and 
once asked me in a mocking tone, “Sándor, what do 
you want to be? Do you want to be like Medgyessy?” 
I replied, “Yes, I would like to be the kind of sculptor 
Medgyessy is.” 
‘I met Ferenc Medgyessy in person when Sándor 
Mikus took us to the artists’ colony on Százados út 
where we spoke with him and viewed works by him. 
György Segesdi, Mihály Mészáros, László Csontos, 
and Márta Lesenyei were all classmates of mine 
at the Academy. I completed my studies in 1954. 
By then Magda Gádor and I were together. She was 
given a scholarship by the Budapest Hall of Art and 
under its terms had to make a number of small 
animal sculptures. Next, we were given various minor 
commissions. As a consequence of my first more 
significant one, I made the sculpture Girl Seated for 

the children’s town at Fót, in 1961. To begin with, we 
worked in a small studio at Dózsa György út 52 used 
originally by the sculptor László Marosan who had 
‘defected’ in 1956. Later on, in 1963, we moved from 
there to Százados út. From 1967 on, I also worked 
in Zugló, in my suburban garden on Gvadányi út. 
The studio on Százados út was soon chock-a-block 
with sculptures; and although works were always 
being taken away, it was as though the number there 
never went down. From the mid-1960s onwards, 
more and more commissions came my way, mainly 
compositions of a decorative kind, which I sculpted 
in the garden in Zugló; also, of course, I played a part 
with my works in national exhibitions. In 1975, the 
Emancipation Memorial was unveiled in Nyíregyháza, 
the composition Children was erected in Fót, and 
the sculptures Girl Student and Woman in a Head 
Scarf were inaugurated in Szeged and Békéscsaba 
respectively. From the 1960s and 1970s, I staged 
more and more solo exhibitions, too. The first, at the 
Ernst Museum in Budapest, was a joint show with 
the painter Ferenc Berényi, in 1967. In the beginning, 
I tried modelling and casting on bronze, but was 
dissatisfied with the outcomes on the technical level. 
As a result, I began to carve in stone.
‘Limestone became my most important material, 
although I carved whatever stone I could get my 
hands on, sometimes even basalt. Most of the time, 
I obtained stone from Budakalauz, but sometimes 
from Süttő, too. I would also carve sculptures big and 
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small without a commission of any kind. A number of 
collections grew out of this: there are two larger ones 
in Nyíregyháza, at the City Gallery and the András 
Jósa Museum respectively. At Papos and at Ibrány, 
too, there is a collection featuring them, a joint one 
with works by Magda Gádor. The most significant 
exhibition of small sculptures by me was staged 
at Budapest’s Vigadó Gallery in 1992. My works 
were always human figures, torsos, heads – which, 
however, were not completely finished, because I did 
not wish to make traditional sculptures of the kind 
usually made. I never completed a form, finishing it 
as though I were just leaving off, because I for my 
part always handled sculpture differently, not in the 
customary way.’1

When the firm, millennia-old theoretical and practical 
underpinning of classic sculpture was unexpectedly 
disintegrating as a result of the initiatives of 20th-
century art – when we had already stepped beyond 
the phase when anything could be a statue, when 
material and even space itself were becoming 
redundant or replaceable, and when thought could 
synthesise into sculptures of things incomprehensible 
– the sculptor Sándor Nagy, with obstinate 
consistency, was carving stone and wood. In fact, he 
is still carving them. He is carving stone and wood, 
under the spell of archaic ideals and Greek antiquity, 
with the tenacity and vocation of the medieval 
masters. Even so, it may be said that he has created, 
and is still creating, immensely modern, authentic 
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works of the last decades of the second millennium 
and the first decades of the third. His output of 
approximately seven decades, spanning the period 
from the 1950s up to the present, shows that the 
sculptural ideals of this artist and the creative path 
in Hungarian art that he has travelled in loneliness 
are characterised by consistency rather than by 
variability. Two exhibitions staged at Budapest’s 
Vigadó Gallery in the 1990s directed attention to 
Sándor Nagy’s art, which for long years had been 
reported on with a restraint that was undeserved 
given its value. Subsequently, exhibitions of his 
work staged in Budapest and in country towns – in 
Sopron repeatedly – by Körmendi Gallery testified 
that a special chapter in the history of Hungarian 
sculpture had taken shape in this artist’s studio and 
in his garden in Zugló, and that the inextinguishable 
creativity of this sculptor, now nearing his hundredth 
year and still working on a daily basis, was continuing 
to present Hungarian art with new works.
Despite all this, the reception accorded his art has 
been rather modest: in Lajos Németh’s Modern 
Hungarian Art, a comprehensive treatment of the 
subject published in 1968, Nagy receives a single 
mention running to half a line.2. In Péter Kovács’s 
book Yesterday’s Sculptures, no reference to Nagy’s 
work is to be found.3. Nor does his name feature in 
the University Library series published by Corvina 
Books that aimed to survey the history of Hungarian 
art in the 20th century; in other words, it was 
as though Sándor Nagy’s œuvre did not exist.4. 

Published in 2005 as part of a series of books 
overseen by Körmendi Gallery, the volume Freed 
from Stone has tried to fill this gap.5. Likewise, 
the present undertaking is an attempt to recognise 
and acknowledge at last the significance of these 
sculptures, facing up to mistakes and omissions 
made.
On a small sculpture by Sándor Nagy carved from 
hard marble, two outstanding personalities of 
Hungarian art in the 20th century appear next to 
one another: the sculptor Ferenc Medgyessy and 
the writer Zsigmond Móricz. They are fashioned 
with portrait-like fidelity, so as to be recognisable. 
It may be said that these two figures have been 
Sandor Nagy’s two guiding stars. Ferenc Medgyessy 
was the person whom Nagy always regarded as his 
intellectual and spiritual mentor. One of the most 
important considerations for Nagy in connection 
with Medgyessy was artistic tradition: the tradition 
created in 20th-century sculpture by Medgyessy’s 
œuvre, the preservation and handing on of which 
was undertaken by Sándor Nagy along with some 
of his contemporaries. Nagy even captured his 
chosen master Ferenc Medgyessy in a full-length 
composition carved in stone: this extraordinarily 
authentic portrait-cum-memorial has stood in the 
art area of Debrecen’s Great Forest since 1977. In 
this work, too, plasticity – plebeian in motivation, 
realist in approach, coarsely harmonious in form, 
and infused with austere notes – is in line with the 
ideals of the great exemplar, as Nagy’s almost sole 
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sculptural medium is the human body: standing, 
seated, recumbent, sometimes huddling bodies of 
men and women, human figures most often alone, 
sometimes in groups of two, on occasion arranged in 
multi-figure compositions. On the occasion already 
of an exhibition of them in 1967, the eminent art 
historian István Solymár presumed to discover in 
the output of Ferenc Medgyessy and in the air of 
Szabolcs, the district that set Nagy on his way, works 
akin to Nagy’s sculptures, emphasising that Sándor 
Nagy ‘represents the ancient and modern conception 
of sculpture that envisages a sculpture from inside, 
from thought out of seed material, and seeks 
realisation from the outside inwards’.6.
It is this mutually antagonistic intellectual-spiritual 
and practical searching and execution that induce the 
inner tension in his idols, making his compositions 
artworks that reflect on their time and pulsate vividly 
with regard to content. And the other guiding star 
for the sculptor’s actuation is the writer Zsigmond 
Móricz, who hailed from the very same part of the 
country – Szabolcs-Szatmár County – as did Sándor 
Nagy later on. Móricz was one of the most important 
literary portrayers of the Hungarian peasantry, its 
figures and its types, an inspired writer who captured 
in masterpieces its difficult fate and its historical 
significance. It is as though Móricz’s heroes, figures 
blessed with fates that kept them close to the 
earth, have hardened into stone in Sándor Nagy’s 
sculptures; it is as if this 20th–21st-century artist’s 

works have been created in a spirit of timelessness, 
as if his sculpture figures will always be answering 
back to the infinite.
Shaped by slow changes with the passing of the 
years and decades, Sándor Nagy’s œuvre is such that 
his sculpture bears no mark of the great stylistic 
currents and trends of the 20th century. This is 
because Sándor Nagy thought about sculpture in the 
spirit of his teachers, albeit invariably as a law unto 
himself, relying merely on his feelings as an artist. 
These feelings and impulses were determined by 
the world of the poor peasantry, by his experiences 
during his childhood and youth in the Nyírség region 
in north-eastern Hungary, and by his memories of 
that time. Sándor Nagy was relying on his feelings 
when, following naturalistic works in the second half 
of the 1950s and then in the 1960s that captured 
the human figure in exact detail in a conformation 
and appearance that were realistic, he gradually 
omitted from his carvings portrayal conventions 
characterising concrete male and female figures. He 
stepped beyond the method of realist-type, chunky, 
heavy, ponderous figural depiction in large blocks 
when he stripped attribute-like elements from his 
compositions and began to fashion monuments 
and sculptures commemorating universal human 
existence. He returned to the forms and stylistic 
traits of prehistoric times, to the times and periods 
before the sculpture of the classical Greeks, stepping 
forwards by means of the rediscovery of these. 

Those who have visited Sándor Nagy’s indoor and 
open-air studios and collections will have gauged 
how awe-inspiringly large and egregiously significant 
the assemblage of works created by him over seven 
decades of uninterrupted work actually is. On the 
labyrinth of shelves above one another in the studio 
on Százados út that he shares with his wife the 
sculptor Magda Gádor, along the paths in the garden 
on Zugló’s Gvadányi út and in the mazes of the little 
houses concealed there, in the collection at the 
church of Papos in Szabolcs-Szatmár County, and 
in Nyíregyháza’s Town Gallery there are hundreds, 
perhaps thousands, of sculptures in wood or in 
stone: principally idols, one-figure or two-figure 
compositions, equestrian figures, and strange 
portraits. The fashioning has changed from the early, 
heavy, block-like shaping to blade-like, thin bodies, 
to a reduced shaping of forms. Instead of complete 
bodies, torsos have become dominant: arms and 
legs scarcely appear at all in the works, and in the 
place of the head most often there is just a strange 
bodily stump. The build of the works is characterised 
by unexpected tapering and dilation; body areas are 
indicated by little lines scratched on the surface. The 
spatiality of the figures set in stone mingles with the 
frontality of the works, while the equilibrium of the 
thin, upward-reaching bodies is balanced between 
steadiness and instability.
It is as though the weight of the heavy stone 
disappears, as though the idols become airy and 
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light at the sculptor’s magic touch. The keywords, 
then, are the following: torso, idol, and portrait. 
The torso: virtual completeness kindled and 
brought to life by means of what is left out. 
Idol: presentation of beings laid bare. Portrait: 
the fashioning of hard, weighty personalities and 
characters chiselled into memory and modelled by 
means of areas of harshness and softness. And a 
key motif, a special shape, the pyramid shape: a 
fantastical sculptural group on a stepped wooden 
support with a three-sided or four-sided base of 
which variants were made for stone and wooden 
sculptures of differing sizes. Works organised 
into this excitingly egregious space are, as it 
were, focused assemblages of Sándor Nagy’s 
sculpture about which the art historian Katalin 
T. Nagy spoke on the occasion of the Sándor 
Nagy and Magda Gádor joint exhibition staged 
in the Oratory of Budapest’s Kiscell Museum in 
2016. She said: ‘A group of stone idols standing 
or sitting on a stepped base can be interpreted 
as expressing another important discourse of the 
age; art creations as a museum collection can be 
interpreted as expressing the attitude of an artist 
who collects his own work. This miniature Sándor 
Nagy museum can at the same time be conceived 
of as a shrine erected to every deity,  
a shrine every little sculpture of which is a word, 
a sentence in a dialogue carried on with the gods, 
a request and a statement of thanks, a monument 
and a recollection. In the 1990s, maybe precisely 

by reason of the sacrality of pyramids, ‘moon-faced’ 
girls proliferate in the sculpture of Sándor Nagy. Their 
head forms wrapped in facelessness are stylised 
triangles or crescents, their respective bodies follow 
more and more the straightforward features of 
votive figures; chests, hips, and loins are shaped in 
a relief-like way, and hands press against the body. 
Relief-like fashioning has always been close to the 
sculptor, it is just this, perhaps, that has led to the 
often ‘drawing-like’ appearance of the sculptures. 
Scratched and chiselled in stone, later in wood, the 
drawing, which can call to mind Egyptian chiselled 
contouring, never loses its plasticity; it principally 
serves ever-intensifying formal reduction.’7.
In relation to this enormous œuvre, which 
is somewhat difficult to survey, it should be 
remembered that it embraces tiny sculptures that 
fit into the palm of one’s hand, small sculptures 
and sculptures intended for exhibition, medium-
sized compositions, and monumental works. The 
state-commissioned and privately-commissioned 
monuments, commemorative sculptures, portraits, 
and decorative sculptures in the last-mentioned 
group are the most emphatic creations linking 
the public spaces in Hungary’s settlements from 
Budapest to Nyíregyháza and from Mosonmagyarovár 
to Békéscsaba. Created in the 1960s and 1970s and 
evoking in most cases a single male or female figure, 
they were enriched in 1975 by a strangely fashioned 
monument, the Emancipation Memorial Column. 
Sited on Nyíregyháza’s main square, it combines the 

qualities of a public sculpture with those of a relief. 
On this monument erected to the memory of serfs 
who in 1824 freed themselves from feudal obligations, 
the artist – preserving the geometrical unity of the 
piece of stone – carved twenty-three serf figures 
on three sides of a slab of Budakalász limestone 
measuring 240×70×60 cm, while leaving the 
fourth side empty for an inscription. In an analysis 
describing this monumental creation of outstanding 
significance in the œuvre of the sculptor, the art 
historian Gyula Kovács wrote the following in 1977: 
‘The composition is uniform, as is the commemorative 
delineation of the figures depicted in their types. This 
is a condensed, crowded composition; the figures 
cover each other, as in the depictions on the staves 
in which the story of crafts, the path of human 
life, and the history of named events are recorded 
by unknown persons who were carving earlier on. 
Carved staves of this kind are to be seen in museum 
storages mainly, but in exhibitions, too; indeed, in 
the exhibition at Nyírbátor Museum there is one on 
which the craft of the smith can be seen. During the 
19th century, at the turn of the 20th, and even in the 
first half of our own century, staves of this kind were 
still being made in Hungary. Although such staves 
show kinship with folk art, they do not achieve its 
level of symbolism; their craftsmanship, on the other 
hand, is better than that found in naïve art. The term 
‘folk fine art’ might be a more precise description 
for these carvings and staff carvings. Sándor Nagy 
started out with the thinking and methods of these 
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folk fine artists, but created his work using his 
sculptor’s skills and knowledge also. No, he, Sándor 
Nagy, is not depicting history, since on this work 
of his a gesture describable as a single happening 
is to be seen, a gesture of handing over. And this 
gesture–happening, the reason for the raising of 
the monument, was a fate-changing moment, a 
moment from which time on the solemn and earnest 
participants could be their own masters. They have 
acquired their liberty, and now already can share in 
the human dignity enjoyed by all free human beings. 
This solemn celebration is transmitted by Sándor 
Nagy’s Emancipation Memorial, without pathos, in 
rather an ungainly way, as though suggesting that 
those celebrated in the commemoration will take 
their steps as free individuals only afterwards. We are 
able to convince ourselves of the presence of healthy 
instinct when we look at this sculpture. Because 
the compositional ‘structuredness’ of this work is 
conscious, as is its connectedness to elemental fine 
art expression and to the methods of folk fine art, 
but with its instinct of sticking to its own it was able 
to fashion, to enhance into sculpture truth, the faith 
of people becoming more complete, holding on to 
sober reality, and possessing serious knowledge of 
themselves. This is why Sándor Nagy’s creation is a 
good and serious work.’8.
Furthermore, it is important that we also remember 
those monumental compositions that were made 
in the spirit of the sculptor’s independent artistic 
programme, those that excluded the requirements 
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stipulated by those giving the commissions. This 
assemblage of works shows well that for decades 
Sándor Nagy’s activity was confined to the field 
of stone sculpture. Although after completing 
his studies at the Academy he experimented with 
modelled compositions cast in bronze, and with lead 
castings likewise, it was in the working of stone 
that he found the mode of sculptural expression 
that most powerfully communicated what he had to 
say. In 1966, the art historian Mária Rozványi wrote 
as follows: ‘The material best suited to the drama-
proximate world of Sándor Nagy is stone. It can be 
tufa, which is easily workable, or limestone, marble, 
or red stone, which are more substantial, or granite, 
which yields with difficulty, or basalt. In all of them, 
the strict power of the hands that shape gets its way. 
The artist’s humility before his material never allows 
him to commit violence against the stone’s nature, 
and never permits that emotion in the sculptor should 
strive to achieve an effect antithetical to it. In Sándor 
Nagy’s works, the rhythm of large masses built 
up in accordance with characteristic expression of 
content is the most decisive part of the composition 
of a work. With this means requiring a seemingly 
simple but actually very serious and quintessentially 
sculptural concept, the artist gives expression in an 
understandable way to his multifaceted, rich world 
of content. It is first and foremost his small stone 
sculptures that build decisively on the rhythm of 
large masses, while – and further explanation and 
detail are superfluous here – in enormous forms the 

artistic demand fashioning simple people as heroes 
quivers dynamically and with monumental force. 
The basic principle behind the building up of his 
large stone sculptures is similar, but the working of 
surfaces is, naturally, more plastic. These sculptures 
he himself carves, or at least completes. Although 
the more sensitively formed surfaces of these 
compositions only make his large sculptures richer, 
they do not distract attention from the essence of 
what the artist wishes to say in its entirety. Albeit 
not exclusively, stone is the material that expresses 
a formal world that takes delight in the beauty of 
masses, and an artistic wish that raises monuments 
to the simple, everyday dramas and joys of life.’9. 
Representing this manner of working on the part of 
the master, reflecting this kind of thinking in stone, 
and mediating expression concentrating profound 
human content are the limestone sculptures erected 
in public spaces in Ibrány in the years around the turn 
of the new millennium. Dignified presences, they are 
Man Standing, erected in 1998; Grandmother, placed 
in position in 2000; and Couple, inaugurated in 2015. 
In parallel with the ‘freed-from-stone’ sculptures 
(the artist’s only ones initially), from the 1990s 
onwards wooden sculptures were becoming gradually 
more important for Sándor Nagy. These works were 
created likewise by means of carving, but, owing to 
wood’s characteristic properties, they were, under the 
hand of Sándor Nagy, entirely different in substance 
and in the way they were worked. This was because 
the artist employed the method of woodcarving 

described by the sculptor Béni Ferenczy as follows 
in a summary that reviewed the tricks of the trade, 
materials, and techniques used by sculptors: ‘When 
the block of wood has been securely fixed in position, 
the wooden handle of the chisel is gripped firmly with 
the left hand, before it is struck with the mallet. 
Roughing may occur first by means of ripping, in such 
a way that cuts are made with the chisel slantwise 
into the areas of the wood that will not be needed 
with pieces being taken off in this way. First, the 
contours of the sculpture to be made are drawn onto 
the block as precisely as possible; the wood that is 
outside these towards the edges of the block will 
be superfluous. […] When roughing is going well, 
shavings will be falling from the wood by the handful. 
The pace should not be forced by chiselling off larger 
pieces, because progress should be slow, especially 
in the case of harder types of wood.’10. Of course, with 
the self-confidence of those who look at the matter 
superficially, it may be said that there is no very 
great difference: in the case of wood as in that of 
stone, the artist utilises the method of fashioning by 
means of removal, although a difference that should 
never be neglected is that by changing his material 
he was exchanging the cold hardness of stone 
sculptures for the warmth and softness of wooden 
ones. The sculptures erected on squares, on walls, 
and in front of walls, and the reliefs placed in public 
places, are embodiments, essentialised into idols, 
of lonely standing and recumbent female figures at 
play, at one and the same time in refinement and 
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roughness, sensitivity and liberality. The sculpted 
bodies resonant with the art and formal proportioning 
of primitive peoples and of pre-classical times 
that reduce anthropomorphic references and 
signifiers to the most restrained possible speak of 
essence alone: with all superfluity stripped away 
from them, the goal is the deployment of beauty 
flowing forth from rawness. In places, body shapes 
standing out in relief on cylindrical blocks and on 
flat surfaces appear which are counterpointed by 
body-part signifiers scratched on or engraved. Heads 
are distorted spheres or slabs that have been cut 
through. They crown, so to say, block-like sculpted 
bodies free of all detail from which, on just a few 
compositions only, strange, post-like protrusions 
extend. It is as if a desire to depict realistically is 
wrestling here with a wish to deform that returns 
again and again, as if a striving for completeness is 
always coming up against, or emptying into, some 
kind of incompleteness or state of partialness; it is 
as if some erstwhile magnificence, old harmony, or 
one-time completeness can be conjured up only as 
memory. Because of, and in spite of, new versions of 
artwork objectivisation and formal guises of it judged 
to be up to date, in connection with Sándor Nagy’s 
sculptures it may be said that even in our days the 
possibilities for artworks linkable to classical art 
forms, employing traditional materials and methods 
of working, and creating time-honoured artwork 
positions have not been exhausted. Original ways of 
seeing, autonomous creative activity, and authentic 

and profoundly human messages make Sándor Nagy’s 
wooden sculptures, too, modern works of special 
sensitivity and value.
Important conclusions can be drawn following 
investigation of the interconnections and 
relationships between the œuvres of Sándor Nagy 
and Magda Gábor: the two œuvres have been built 
closely together for long years, since 1949 in fact, 
when the two artists began their studies at the 
Academy of Fine Arts, and since 1954, when they 
married. In modern Hungarian art, next to the 
erstwhile, legendary Erzsébet Schaár – Tibor Vilt 
duo, perhaps the most significant family and artistic 
alliance among sculptors is the one that links 
Sándor Nagy and Magda Gádor. However, despite 
close and extremely tranquil relations, the two 
artists have preserved separate artistic profiles, as 
well as different artistic personalities invested with 
characteristics that are all their own. Nevertheless, 
there is, of course, some kind of deep rapport, a 
hidden connectedness, and kinship between the 
two sculptural worlds, the two œuvres. In this way, 
besides preservation of classic sculptural traditions, 
we find a sameness regarding materials used and 
the rustic way of shaping them, references to the 
past, and the maintenance of continual dialogue with 
prehistoric times and with the ages of antiquity. Also 
common to the œuvres of the two artists is that both 
have worked in the field of monumental sculpture 
and in the field of small sculpture: both Magda Gádor 
and Sándor Nagy have made many creations to order 
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that were put up with a view to permanence while 
regularly displaying, in solo and group exhibitions 
spanning more than half a century, smaller works 
they had fashioned. Common characteristics aside, 
witness to the separateness of their artistic paths 
is borne by the circumstance that while in Sándor 
Nagy’s art no great role is played by drawing, Magda 
Gádor has for decades been producing compositions 
on paper that have regularly won acknowledgement 
from graphic artists. Looking back at her life, 
Magda Gádor remembered the beginnings: ‘We were 
admitted to the Academy of Fine Arts in 1949, to 
the Department of Sculpture. My teachers were 
Sándor Mikus, Pál Pátzay, and Zsigmond Kisfaludi 
Stróbl. […] I was in my third year when I got to know 
Sándor Nagy, who was in the same year. We married 
in 1952. The marriage caused much wonder at the 
Academy; people thought that it would not last, 
because the places we came from were so different. 
It was believed that Szabolcs County and Budapest 
were too far from one another. But we knew that 
wasn’t so; we felt that together our lives would be 
complete. At Easter, we visited my husband’s village, 
Buj. The family received us and I, too, felt at home. 
After a couple of days, I had already modelled a 
calf lying in the barn.’11. Then, from the 1960s on, 
numerous solo exhibitions were staged by the two 
artists, and in the course of these shows works by 
them were displayed together on several occasions. 
In order to fulfil their aspirations as sculptors, both 
artists exhibited small sculptures: Magda Gádor’s 

terracotta and painted concrete creations became 
emblematic of her work, while Sándor Nagy’s 
portraits and idols became emblematic of his. In a 
study published more than fifty years ago, in 1966, 
that surveys the early period of each artist’s career, 
the art historian Mária Rozványi put matters thus: 
‘The subject-matter of the two sculptors is similar, 
although in their expression of content two distinct 
artistic characters take shape before us. The lady is 
an observer: having filtered human content through 
her range of emotions, she informs the world about 
it as fact. Sándor Nagy presents us primarily with 
problems of existence activating in work and struggle 
using the power, invariably effective today also, of his 
own old stock of experiences. It is natural that the 
two artists have developed different compositional 
and formal systems, and different relationships with 
the sculptor’s materials, in line with these things. 
[…] Neither of them does programme art, but in 
their artistic treatment of everyday experience their 
sculptures become bearers of a new, contemporary 
world view.’12. However, this conclusion regarding 
a new, contemporary world view was true not just 
at the time of writing, namely 1966. It is true today 
also. In Magda Gádor’s sculptural works since the 
1980s (whether fashioned in concrete, carved from 
wood and painted with black and red ink, composed 
collage-life from wood waste, or cast in lead) and 
in her graphic compositions, suggestive shapes 
appear, totemistic-type formal references emerge, 
and organisms possibly recalling prehistoric animals 
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feature in outline. Similarly to the block-like masses 
(sometimes with arms stretching outwards) and 
formal variants of Gádor’s sculptures, the strange 
forms and figures in her drawings focus desires and 
fears, conveying expressive emotions rather than 
mediating concrete references. A sort of raw, harsh 
primeval, weighty, emotional charge smouldering deep 
down is condensed in these compositions, as if they 
are drawings, made with lines lightly drawn, of mute, 
unarticulated cries and choked-back screams. The 
very same tension, smouldering deep down, animates 
Sándor Nagy’s portraits from the 1970s onwards 
(these include portraits of unknown peasant figures 
and of his wife), as well as fantasy portraits, and 
Venuses and female idol sculptures linkable to his 
work in the 1990s.
And besides the most important stylistic and 
character marks typifying the sculpture of Sándor 
Nagy surveyed in outline here, we should also 
remember – with the intention of summing it 
up, albeit without any hope of actually doing so 
– that this œuvre is unprecedented sculpture in 
the modern spirit that is articulated in the spirit 
of classic sculptural events, sculpture of the 
working of material, sculpture of traditional craft 
and technique, sculpture of thought embodiment 
locked in symbols, metaphors, and signs. There is 
no trickery, no bluffing, no use of quotation marks, 
and no conceptualisation either – or if there is, then 
the entire œuvre is itself one big concept. Fallible 
yet self-confident, brave yet craven, victorious yet 

defeated, dignified yet humiliated, self-revealing 
yet reserved, a hero of the time stands before us 
by means of embodiment and expression in Sándor 
Nagy’s idols and portraits; and in this way, through 
figures characterised by fine marks and infused 
with deep meanings, the reality and essence of 
the present age loosens and comes into focus. The 
beautiful rawness, fragmentedness, occasional 
roughness, or near absence of elaboration in Sándor 
Nagy’s sculptures are of metaphorical significance 
and meaning: we can be witnesses to the painful 
birth of form taking shape from formlessness, to the 
glint of beauty borne by coarseness and rawness, and 
we can get to recognise the tragedy of the loss of 
beauty and completeness.
It is not difficult to find in the sculptural tradition 
the place in Europe that this sculpture comes 
from, namely the Carpathian Basin, from that circle 
where – with its raw yet harmonious fashioning – 
the powerful, plebeian-inspired sculpture of Ferenc 
Medgyessy, Sándor Nagy’s spiritual teacher, came 
to fruition. As a consequence of this, Sándor Nagy’s 
sole sculptural medium was the human figure: 
bodies of men and women, standing, sitting, lying, 
and sometimes huddling up. These figures are idol-
like and never individuated: the bodies are closed, 
ponderous, and rustic almost to the point of rawness; 
all detail is eschewed: different parts of bodies are 
indicated only by a few sign-like lines scratched 
on the surface, a gentle swelling or incision, an 
emphasis on the material, or a lack of mass. 
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Unbroken hard stone; unbroken material in the form 
of limestone, granite, basalt, andesite, and marble; 
rhythm produced by the alternation and joining of 
masses; the play of tapering and dilation; and form 
more flattened than three-dimensional draw around 
the works an aura of generalisation and abstraction 
from singularity which opens up an immensely various 
and diverse sculptural world, despite the thematic 
consistency and the recurrent figures and forms. It 
is inexplicable, but Sándor Nagy idols embody and 
personify different personalities, characters, modes 
of behaviour, and feelings about life. 
A few hundred years from now, those who in their 
tiredness of virtual reality and media return to 
the phenomena of actual reality will be forced to 
ponder long and hard should they encounter works 
by the sculptor Sándor Nagy. These are to be found 
in large number in Nyíregyháza, Budapest, Sopron, 
and other Hungarian towns, as well as in towns 
in Germany. By means of painstaking research 
work, such people will have to establish that the 
creator of these works did not live in times before 
the Christian era and that they are not archaic 
works created in the dawn of European culture or 
works produced by a master mason in the medieval 
period. Instead, they are creations brought into 
being in the second half of the 20th century and 
in the first decades of the 21st, although – at 
points simultaneously nearer and more distant 
– they connect with all of the above-mentioned 
ages by means of the complex processes and 

methods of historical and art historical transfer. 
Following the work by the researchers, an œuvre 
will perhaps emerge that – invested with special 
characteristics – is embedded in a current of 
modern sculpture which did not, in a period 
characterised by the spread of ephemeral works, 
even reckon with the spirit of the making of works 

framed in lasting material and which consciously 
assimilated tradition: Sándor Nagy’s œuvre found 
modernity in the circumstance that it reflected on 
the challenges of the age in such a way that at the 
same time it continually recalled that age’s past. 

Tibor Wehner (2016)
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2016   Őrzők, Budapest, Fővárosi Képtár-Kiscelli Múzeum, Oratórium (Gádor Magdával)
2016   Látszani kell és nem lenni, Nyíregyháza, Jósa András Múzeum (Gádor Magda és Tóth 

Menyhért műveivel)
2016   „A kőbe született”, Pécs, Múzeum Galéria
2017   Ibrány,  Ibrányi  László  Művelődési  Központ,  Könyvtár  és  Sportcentrum  (Gádor  

Magdával) (2021-ben lebontva)
2017   Nyíregyháza, Városi Galéria (emlékkiállítás)
2018   Budapest, Csepel Galéria (emlékkiállítás, barátai, tisztelői műveiből)
2018  Együtt, Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum (Gádor Magda műveivel)
2018   Válaszutak,  Budapest,  Magyar  Képzőművészeti  Egyetem,  Parthenón-fríz  Terem  

(Gádor Magda műveivel)
2019   Vác, Ady Endre sétány, Szoborpark (állandó bemutató)

Nagy Sándor szobrászművész
(Buj, 1923. május 28. – Budapest, 2017. augusztus 11.)

Ifjúkorában  földműveléssel  foglalkozott,  majd  
kő  művesként  dolgozott.  1947  és  1949  között  
a  nyíregyházi  Bessenyei  György  Képzőművészeti  
Szabadiskolában kezdte meg művészeti tanulmányait, 
ahol  mestere  Berky  Nándor  és  Diószegi  Balázs  
volt,  majd  1949  és  1954  között  a  budapesti  Magyar  
Képzőművészeti  Főiskolán  végezte  tanulmányait.  
Mes  tere  Beck  András,  Kisfaludi  Strobl  Zsigmond,  
Pátzay Pál és Mikus Sándor volt.
1949 óta Budapesten élt. 1952 óta volt kiállító művész. 
1952-ben  feleségül  vette  főiskolai  évfolyamtársát,  
Gádor  Magda  szobrászművészt,  akivel  1960-től  
a budapesti Százados úti művésztelep tagja volt. 
A  Magyar  Képzőművészek  és  Iparművészek  Szö  vet-
sége (1963-tól), a Magyar Népköztársaság Művészeti 
Alapja,  majd  a  Magyar  Alkotóművészek  Országos  
Egyesülete (1954-től) és a Magyar Szobrász Társaság 
(1995-től) tagja volt.

Sándor Nagy ist Bildhauer
(Buj, 28. Mai 1923 - Budapest, 11. August 2017)

In  seiner  Jugend  arbeitete  er  in  der  Landwirtschaft  
und anschließend als  Maurer.  Zwischen 1947 und 1949 
begann er  sein  Kunststudium an der  György  Bessenyei  
Volkshochschule  für  bildende  Künste  in  Nyíregyháza,  
wo  seine  Meister  Nándor  Berky  und  Balázs  Diószegi  
waren,  und studierte  dann zwischen 1949 und 1954 an 
der  Ungarischen  Hochschule  für  Bildende  Künste  in  
Budapest. Seine Meister waren András Beck, Zsigmond 
Kisfaludi Strobl, Pál Pátzay und Sándor Mikus.
Er  lebte  seit  1949  in  Budapest.  Seit  1952  war  er  als  
ausstellender  Künstler  tätig.  1952  heiratete  er  seine  
Studienkollegin,  die  Bildhauerin  Magda  Gádor,  mit  der  
er ab 1960 Mitglied der Künstlerkolonie Százados út in 
Budapest war.  Er war Mitglied des Vereins Ungarischer 
bildender  und  angewandter  Künstler  (seit  1963),  der  
Kunststiftung der Ungarischen Volksrepublik, dann des 
Nationalverbandes Ungarischer Künstler (seit 1954) und 
der Ungarischen Bildhauergesellschaft (seit 1995).

Sándor Nagy, sculptor
(Buj, 28 May 1923 – Budapest, 11 August 2017)

Born  in  the  village  of  Buj,  in  Szabolcs-Szatmár-Bereg  
County.  As  a  young  man,  he  worked  in  agriculture  
and  then  bacame  a  stonemason.  He  began  to  study  
art  between  1947  and  1949,  at  the  György  Bessenyei   
People’s  College  of  Fine  Arts  in  Nyíregyháza.  His  
teachers there were Nándor Berky and Balázs DiÓszegi. 
Between  1949  and  1954,  he  studied  at  the  Academy  
of  Fine  Arts  in  Budapest,  under  Pál  Pátzay,  Zsigmond  
Kisfaludi Strob.l, and Sándor Mikus.
In  1952,  he  married  a  classmate,  the  sculptor  Magda  
Gádor. He first exhibited in 1952. He lived in Budapest, 
and, beginning in 1960, he and his wife were members 
of the Százados út artists’ colony.
Other memberships: the Association of Hungarian Fine 
and  Applied  Artists  (from  1963),  the  Art  Foundation  
of  the  Hungarian  People’s  Republic,  afterwards  the  
National Association of Hungarian Artists (from 1954), 
and the Hungarian Sculpture Society (from 1995).
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2015  Ibrány, Polgármesteri Hivatal előtti park, Álló leány – mészkő, 100x40x20 cm 
2016  Ibrány, Ravatalozó, Temetés – mészkő, 38x17x70 cm
2016  Ibrány, Református templom, Énekkar (Kórus) – mészkő, 50x23x19 cm
2016  Ibrány, Volt TSZ-iroda udvara, Tarkóját fogó női alak – mészkő, 165 cm 
2016  Ibrány, Szabolcs utcai orvosi rendelő, Két gyermeket tartó női alak – mészkő, 165 cm
2017  Budapest XIV, Csertő park, Zuglói Civil Ház, Vénusz – mészkő, 210 cm 
2017  Budapest VIII., Fiumei úti Nemzeti Sírkert, Őrzők, ~-síremlék – mészkő
2019  Vác, Köztársaság út 19., Asszony kendővel, Család, Ábrándozó, Ébredés, Fésülködő, 

Merengő, Gádor Magda, Fiatal lány, Távolba néző, Gyász, A pipás és párja, Anya gyermekével, 
Szeretet – mészkő szobrok – váci szoborparkjában .
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1966  Koroknay Gyula: Kevesebb több lenne. Néhány megjegyzés a képzőművészeti 

alkotástervekről. Kelet-Magyarország 1966. december 18.
1967  Művészeti Lexikon, III. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó. 422. 
1967  Solymár István: Bevezető. ~ és Berényi Ferenc kiállítása. Budapest, Ernst Múzeum. 

(Katalógus)
1967  Rózsa Gyula: Országos Képzőművészeti Kiállítás Miskolcon. Népszabadság 1967. 

január 21.
1967  Ritly Valéria: A XIII. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Művészet 1967(1)42.
1967  Szelesi Zoltán: A VII. Szegedi Tárlat. Művészet 1967(3)41-43.
1967  Baranyi Judit: A IX. Miskolci Országos Képzőművészeti Kiállítás. Művészet 

1967(4)38-39.
1967  Kiállítási hír. Pest Megyei Hírlap 1967. május 25.
1967  Berényi Ferenc festőművész és ~ szobrászművész kiállítása. Szolnok Megyei Néplap 

1967. május 28. 
1967  A hét végi kulturális programból. Népszabadság 1967. június 10.
1967  H. Gy.: Három kiállítás. Magyar Nemzet 1967. június 17.
1967  Pogány Ö. Gábor: Berényi Ferenc és ~ kiállítása a budapesti Ernst Múzeumban. 

Jászkunság 1967(6)73-76.
1967  Hódmezővásárhelyen felavatták Zalka Máté domborművét. Csongrád Megyei Hírlap 

1967. június 18.
1967  ~ kiállítása. Népszava 1967. július 19.
1967  Hová kerülnek? Népszabadság 1967. augusztus 8.
1967  Napló. (Ivókutat tervezett a sajószentpéteri általános iskola kertjébe.) Magyar 

Nemzet 1967. augusztus 8.
1967  Egri Mária: Hagyomány és korszerűség Berényi Ferenc festészetében. Művészet 

1967(9)42-44.
1967  Losonci Miklós: ~ szobrászművész kiállítása. Művészet 1967(9)44.
1967  Szíj Rezső: ~. Az Alföld képcsarnoka. Alföld 1967(10)100.
1967  Perneczky Géza: Kisplasztikai Biennálé Pécsett. Magyar Nemzet 1967. október 14.
1967  Napló. ~ kiállítása a Tornyai János Múzeumban. Magyar Nemzet 1967. november 10.

Emlékkiállítások | Gedenkausstellungen | Commemorative exhibitions
2017  Nyíregyháza, Városi Galéria
2018  Budapest, Csepel Galéria (művészbarátai, tisztelői műveivel)
2018  Együtt, Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum (Gádor Magda műveivel)

Művek közgyűjteményekben | Werke in öffentlichen Sammlungen | Works in 
public collections

Balassagyarmat, Városi Képtár
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
Budapest, Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum
Debrecen, Déri Múzeum
Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria
Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum
Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum
Ibrány, Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum
Kisvárda, Vármúzeum
Nyíregyháza, Jósa András Múzeum
Pásztó, Pásztói Gyűjtemény
Pécs, Janus Pannonius Múzeum 
Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum
Sopron, Soproni Múzeum
Szolnok, Damjanich János Múzeum
Vác, Tragor Ignác Múzeum,
Vaja, Vay Ádám Múzeum

Közösségi megbízásra és magánmegrendelésre készített monumentális művek | 
Monumentale Werke im Auftrag der Gemeinde und privat in Auftrag gegeben | 
Publically-commissioned and privately-commissioned monumental works
1955  Megyaszó, Hősök útja 15., Református templom, Háborús emlékmű – mészkő, 80x40 

cm
1959  Tát, Szent István út 27., III. Béla Általános Iskola, Sárkányeregetők – terrakotta 

dombormű, 200x200 cm (2011-ben lebontva)
1961  Fót, Vörösmarty tér 2., Gyermekváros, Ülő lány – mészkő, 120 cm
1962  Győr, Káptalandomb, Eörsy Péter hajdúkapitány – mászkő dombormű, 220x120 cm
1962  Budapest XI., Bartók Béla út 152., Munkásszálló, Ülő férfi – mészkő, 150 cm
1964  Fót, Vörösmarty tér 2., Gyermekváros, Gyerekek – mészkő, 120 cm
1965  Budapest XIV., Kerepesi úti lakótelep, Két erkélydombormű –mészkő (lebontva, 

sorsuk ismeretlen)
1966  Kecskemét, Kodály Zoltán tér, Szoborsétány, Szilády Károly – mészkő, 50 cm
1966  Szeged, Temesvári körút 38., Diáklány – mészkő, 140 cm (1991-ben áthelyezve)
1966  Nyíregyháza-Sóstó, Park, Álló nő – mészkő, 220 cm
1967  Hódmezővásárhely, Holló utca 36., Zalka Máté Általános Iskola, Zalka Máté-

emléksztélé – mészkő, 200x220 cm (1991-ben lebontva)
1968  Mosonmagyaróvár, Háromalakos dombormű – mészkő, 120x120 cm
1970  Békéscsaba, Kórház utca, Szabadtéri Színpad parkja, Kendős asszony – mészkő, 220 

cm
1970  Tata, Váralja utca, Megyei Művelődési Központ, Domborművek – márvány

1972  Ibafa, Arany János utca 2., Pipamúzeum, Parasztfej – mészkő, 50 cm
1972  Budapest XII., Farkasréti temető, Váci Mihály-síremlék – mészkő, 200x40x40 cm
1973  Sajószentpéter, Harica utca 1., Pécsi Sándor Általános Iskola, Női figura – mészkő, 

140 cm
1975  Nyíregyháza, Kossuth tér, Örökváltság emlékoszlop – mészkő, 240x60x60 cm
1975  Szolnok, Városmajor utca 34., Zagyva-part, Gyerekek – mészkő, 100 cm
1976  Vyšné Ruzbachy (Csehszlovákia), Alkotótelep, Beszélgetők – mészkő
1977  Debrecen, Nagyerdei Művészsétány, Medgyessy Ferenc – mészkő, 200 cm
1977  Budapest, Margitsziget, Lechner Ödön – mészkő, 45 cm
1978  Reinhardtsdorft (Német Demokratikus Köztársaság), Park, Öregek Otthona, 

Kőbánya, Kucsmás fej, Nemzedékek, Nagymama, Kétalakos szobor – homokkő
1978  Berlin (Német Demokratikus Köztársaság), Ülő asszony – homokkő, 120 cm
1980  Budapest III., Kunigunda utcai lakótelep, Hévízi út 8/c., Bábjátékos – mészkő, 230 

cm
1981  Budapest XV., Czabán Samu tér 13., Nemzedékek – mészkő, 124 cm
1982  Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Megyei Könyvtár parkja, Integető – mészkő, 200 cm
1989  Buj, Rákóczi utca 35., A világháború áldozatainak emlékműve – mészkő, 120x120x60 

cm
1995  Nyíregyháza, Nyár utca 2-4., Centrál Hotel, Nőiség – mészkő
1995  Nyíregyháza, Nyár utca 2-4., Centrál Hotel, Álló nő – mészkő
1995  Nyíregyháza, Nyár utca 2-4., Centrál Hotel, Álló férfi – mészkő
1998  Nyíregyháza, Sóstói út 30/a, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Álló lány – 

mészkő, 180 cm
1998  Nyíregyháza, Sóstói út 30/a, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Álló asszony – 

mészkő, 135 cm
1998  Nyíregyháza, Sóstói út 30/a, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Vénusz – 

márvány, 100x100 cm
1998  Nyíregyháza, Selyem utca 12., Városi Galéria, Kompozíció 1-3. – mészkő dombormű
1998  Nyíregyháza, Selyem utca 12., Városi Galéria, Kuporgó nő – márvány dombormű
1998  Nyíregyháza, Selyem utca 12., Városi Galéria, Női akt – márvány dombormű
1998  Ibrány, Millecentenáriumi emlékpark, Paraszt férfi – mészkő, 220 cm
1999  Kisvárda, Csillag utca 5., Zsinagóga kertje, Holocaust emlékmű – mészkő, 80 cm
2005  Sopron, Templom utca 18., Körmendi Galéria, Fejek (45 db), Gúla (27 db), Idolok (8 

db) – mészkő, változó méretek
2013  Vác, Köztársaság utca 19., Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, 

Kenyérszeletelő – márvány, 80 cm
2013  Vác, Köztársaság utca 19., Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Magány – 

márvány, 90 cm
2014  Ibrány, Hősök tere 1., Járási Hivatal előtti park, Várakozó – mészkő, 300x75x30 cm
2014  Ibrány, Ady Endre utca 30., Idősek Otthona előtti park, Öregek – mészkő, 215x95x50 

cm 
2014  Ibrány, Görög katolikus templom előtti tér, Férfi és asszony – mészkő, 165x65x30 cm
2014  Ibrány, Nagyhalászi út 1., Dr. Béres József Egészségügyi Centrum, Anya – mészkő, 

190x45x50 cm
2014  Ibrány, Lehel utca, Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Gyerekek – mészkő, 136x55x20 cm
2014  Ibrány, Kossuth utcai park, Ülő asszony – mészkő, 135x38x60 cm 
2014  Ibrány, Temetőkert, Nemzedékek – mészkő, 30x90x22 cm
2014  Ibrány, Temetőkert, Gondolkodó – mészkő, 90x45x45 cm
2014  Ibrány, Temetőkert, Ülő asszony – mészkő, 50x25x25 cm
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1982  Losonci Miklós: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Hatvan, Hatvani Galéria. 
(Katalógus)

1982  Fecske András: ~ szobrai. Új Tükör 1985(35)3.
1982  Fecske András: ~. Népújság 1982. június 26.
1982  Ember Mária: Két szabadtéri tárlat. ~ szobrai a Vas utcai kertben, Bors István 

kiállítása a Zichy-kastély udvarán. Magyar Nemzet 1982. június 30. 
1982  Á. Sz. J.: Szobrok szabad térben. Fejér Megyei Hírlap 1982. július 8.
1983  Gállos, Orsolya: VIII. Ungarische Kleinplastik-Biennále. Budapester Rundschau 1983. 

augusztus 15.
1983  Moldvay Győző: „A Föld születése.” Népújság 1983. szeptember 3.
1984  Speidl Zoltán: A szobrászművész. Kelet-Magyarország 1984. november 10. 
1985  Művész életrajzok. Kortárs magyar képzőművészek. Budapest, Képcsarnok. 370. 
1985  Hadházy Levente-Szilágyi András-Szöllőssy Ágnes: Negyven év köztéri szobrai 

Budapesten 1945-1985. (Bev. Farkasinszky Lajos, Zsigmond Attila.) Budapest, 
Budapest Galéria. 173, 419, 456, 494. 

1985  Bauer György: Bevezető. ~ szobrászművész és Hegyi Gábor fotóművész kiállítása. 
Budapest, Csepel, Iskola Galéria. (Katalógus)

1985  Speidl Zoltán: A szobrászművész. In. Szülőhelyünk Szabolcs-Szatmár. (Szerk. Kopka 
János.) Nyíregyháza,Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács. 329-334.

1985  Rideg Gábor: Hídépítés Szolnokon. Beszélgetés Berényi Ferenccel. Művészet 
1985(2)47. 

1985  Heitler László: Jegyzetek a 40 alkotó év című kiállításról. Művészet 1985(7)7.
1986  Dömötör János: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Nyíregyháza, Váci Mihály 

Megyei és Városi Művelődési Központ. (Katalógus)
1987  Fecske András: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Budapest, Hollósy Galéria. 

(Katalógus)
1988  Monumart. Budapest, Budapest Galéria. (Katalógus) 
1988  Tasnádi Attila: Példázatok humanizmusra. ~ szobrairól. Népszava 1988. január 15.
1988  Fábián Gyula: Faluja vele jött. Képes Újság 1988. július 18.
1989  Rajna György: Budapest köztéri szobrainak katalógusa. (Bev. Dalmy Tibor.) Budapest, 

Budapesti Városszépítő Egyesület.
1992  Horváth György: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Budapest, Vigadó Galéria. 

(Katalógus)
1992  Kótai József: Kőszilánkok, önarcképek és akvarellek. Magyar Nemzet 1992. december 

21.
1992  Kovásznai, Viktória L.: The eighth national biennial of medallic art at Sopron. The 

Medal No. 20. Spring 1992. 77-82.
1993  Kitüntetések. Új Magyarország 1993. június 8.
1993  Illés: Egy szobrász születése. Magyar Nemzet 1993. július 12.
1994  Papp D. Tibor: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Nyíregyháza, Jósa András 

Múzeum. (Katalógus)
1994  FIDEM ’94 XXIV. Kongresszus és nemzetközi éremművészeti kiállítás. Budapest, Magyar 

Nemzeti Galéria (Katalógus, bev. Fekete György, Lars O. Lagerqvist, L. Kovásznai 
Viktória.) 

1994  Papp D. Tibor: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Nyíregyháza, Jósa András 
Múzeum. (Katalógus)

1994  Mai magyar érem. Budapest, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 
Érem Szakosztálya. (Katalógus, bev. Baranyi Judit.)

1994  Koroknay Gyula: Háromdimenziós grafikák. A Munkácsy-díjas ~ szobrász kiállítása 
a Jósa András Múzeumban. Kelet-Magyarország 1994. december 29.

1995  Helyzetkép. Magyar szobrászat. Budapest, Műcsarnok. (Katalógus, bev. Pilaszanovich 
Irén, Wehner Tibor.)

1995  Papp D. Tibor-Bene János: Legyen a város kincse. ~ szobrai és Nyíregyháza. Kelet-
Magyarország 1995. január 5.

1997  Berki Antal: Hétvégi beszélgetés Gádor Magda és ~ szobrászművészekkel. Új Kelet 
1997. május 3. 

1998  Horváth György: Bevezető. Kőből szabadult.~ szobrászművész kiállítása. Budapest, 
Vigadó Galéria. (Katalógus)

1998  Wehner Tibor: Kerek a csönd. Belülről szabadult. Nikmond Beáta és ~ szobrai. Magyar 
Művészeti Fórum 1998(2)41-44. 

1999  A Százados úti művésztelep. Budapest, Százados úti Művésztelep Egyesület. 
(Katalógus, bev. Feledy Balázs.)

2000  Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, II. kötet. H-Ö. Budapest, Enciklopédia Kiadó. 895-
896.

2001  Wehner Tibor: A hazugság és a hiány emlékművei. Előadások, tanulmányok, cikkek, 
röpiratok, feljegyzések a magyar szobrászatról 1986-1999. Budapest, Új Művészet 
Kiadó. 134, 219-220.

2001  Körmendi Anna (szerk.): Kortárs Magyar Művészet. Körmendi Csák Gyűjtemény. 
Válogatás 1945-2001. Budapest, Körmendi Galéria. 240-247.

2001  Pristyák Irén: A nyíregyházi Városi Galéria és gyűjteménye. In. Kortárs művészet 
múzeumi gyűjteményekben. Budapest, Képző- és Iparművészeti Lektorátus. 79-
80.

2001  Feledy Balázs: ~-kert. Demokrata 2001. június 21.
2001  Szobrászaton innen és túl. Budapest, Műcsarnok. (Katalógus, bev. Nagy Zoltán.)
2002  Wehner Tibor: ~. Budapest, Körmendi Galéria.
2002  Csutkai Csaba-Papp D. Tibor: Nyíregyháza köztéri szobrai és plasztikái. Nyíregyháza. 

33, 45, 73.
2002  Dömötör János: Vásárhely szobrai. 2. bővített kiadás. Hódmezővásárhely, 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. 60.
2002  Wehner Tibor: ~. In. Kortárs Magyar Művészet. Körmendi-Csák Gyűjtemény. Válogatás 

1945-2001. Budapest. 240.
2002  Mai magyar érem. Budapest, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 

Érem Szakosztály. (Katalógus, bev. Ligeti Erika.) 
2002  Szabó Júlia: Kő kövön. ~ szobrai a Körmendi Galériában. Új Művészet 2002(2)34.
2002  Wehner Tibor: Kőből szabadult szobrok. ~ szobrászművész alkotásai. Új Művészet 

2002(3)35-36.
2002  Simonffy Zsuzsanna: „Szép, különleges kiállítást láttam” – Rozi. Koszorús 

szobrászok bemutatkozása Zalaegerszegen. Új Művészet 2002(12)41-42.
2003  Don Péter-Pogány Gábor: Magyar szoborkészítők jelzéstára. Budapest, Auktor 

Könyvkiadó. 88. 
2003  Fábián László: Kőmester. ~ (Buj, 1923.) Életünk 2003(műmelléklet)
2003  Wehner Tibor: A kőből kibontott szellem. A nyolcvan esztendős ~ szobrászművész 

kiállításáról. Új Forrás 2003(8)87-89.
2004  Révai Új Lexikona, XIV. kötet. Szekszárd, Babits Kiadó. 852.
2005  Szabó Gábor: ~. Tájékoztató 2005(1)8.
2005  Zsigmond Attila: „80 körül”. In. Skoda Éva Műterem Galéria 2004. évi kiállítási 

katalógusa. Budapest. (Katalógus)
2006  Nagy Ildikó (szerk.): Kortárs művészet. Szoborpályázatok 1950-2000. Budapest, 

Képző- és Iparművészeti Lektorátus. 006, 030, 037, 050, 097, 119, 186, 188, 190, 
311, 500.

1967  Romváry Ferenc: Az I. Országos Kisplasztikai Biennále. Jelenkor 1967(12)1151.
1967  Demeter Imre. Két színházi este. Film Színház Muzsika 1967. december 8. 
1968  Németh Lajos: Modern magyar művészet. Budapest, Corvina Kiadó. 148.
1968  Németh Lajos: Modern magyar művészet. Budapest, Corvina Kiadó. 148.
1968  ~ kiállítása. Szolnok Megyei Néplap 1968. február 8.
1968  Egri Mária: Berényi Ferenc és ~ kiállítása a Damjanich Múzeumban. Szolnok Megyei 

Néplap 1968. február 4.
1968  ~ kiállítása. Népszabadság 1968. február 9.
1968  Egri Mária: Berényi Ferenc és ~ kiállítása Szolnokon. Népszabadság 1968. február 9. 
1968  Egri Mária: A Munkácsy-díjas. (Ahogy a művészettörténész látja.) Szolnok Megyei 

Néplap 1968. április 18. 
1968  Csap Erzsébet: Kisplasztikák a XI. Képzőművészeti Kiállításon. Művészet 1968(5)16-

19.
1968  Pogány Ö. Gábor: „Dolgozó emberek között”. Művészet 1968(5)33-39.
1968  Kovács Gyula: Dolgozó emberek között. Kortárs 1968(6)992-994.
1968  Soós Klára: „50 év a nagy október útján.” Művészet 1968(8)39-40.
1968  Ridy Gábor: Szegedi Nyári Tárlat 1968. Magyar Hírlap 1968. augusztus 10.
1968  Szabadtéri szoborkiállítás. Esti Hírlap 1968. augusztus 13.
1968  Losonci Miklós: Három kiállítás. Művészet 1968(10)46-47.
1968  Megnyílt az Őszi Tárlat. Hajdú-Bihar Megyei Népújság 1968. november 26.
1968  Kovács Gyula: IV. Balatoni Nyári Tárlat. Művészet 1968(11)45.
1968  Romváry Ferenc: A Modern Magyar Képtár története. Új szerzemények I. In. A Janus 

Pannonius Múzeum Évkönyve 1967. Pécs. 219.
1969  Horváth György: A X. Miskolci Országos Képzőművészeti Kiállítás. Magyar Nemzet 

1969. január 8.
1969  Bajkay Éva: XV. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Művészet 1969(2)46.
1969  Kovács Gyula: Stúdió 1958-1968. Művészet 1969(4)6.
1969  Szabó Endre: A X. Szegedi Nyári Tárlatról. Csongrád Megyei Hírlap 1969. augusztus 17.
1969  Vidos Zoltán: A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának jubileumi kiállítása. (Vázlatos és 

töredékes emlék-jegyezgetés.) Művészet 1969(10)19.
1969  Telepy Katalin: Szabolcs-Szatmár megye múltja és jelene képzőművészetünkben. 

Művészet 1969(10)45.
1969  Szabó Endre: A XVI. Vásárhelyi Őszi Tárlatról. Csongrád Megyei Hírlap 1969. 10. 19.
1969  Dömötör János: A XVI. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Békés Megyei Népújság 1969. november 

23.
1969  Rozványi Márta: A X. Szegedi Nyári Tárlatról. Tiszatáj 1969(11)1018.
1970  Losonci Miklós: Weinacht Péter készülődése. Művészet 1970(1)33.
1970  Kovács Gyula: Az Országos Kisplasztikai Biennále. Művészet 1970(2)36.
1970  Dömötör János: Berlini napló. Csongrád Megyei Hírlap 1970. április 8.
1970  L. Gy.: „Vakvágány.” Népszabadság 1970. június 30.
1970  Kürti László: „Vakvágány.” Film Színház Muzsika 1970. július 4.
1970  Nemzetközi képzőművészeti kiállítás Nyíregyházán. Kelet-Magyarország 1970. 

szeptember 25. 
1970  Magyari Vilmos: A hajdúsági művésztelep és tárlata. Alföld 1970(10)56-58.
1970  Akácz László: A XVII. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Dél-Magyarország 1970. október 13.
1970  Megnyílt a XVII. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Csongrád Megyei Hírlap 1970. október 13.
1970  Szabó Endre: Mélyülő párbeszéd. Csongrád Megyei Hírlap 1970. október 23.
1970  Dömötör János: A Vásárhelyi Őszi Tárlat. Népszabadság 1970. november 11.
1970  Tóth Evin: Szabolcs-szatmári képzőművészek ungvári kiállításáról. Szabolcs-

Szatmári Szemle 1970(11)33.

1971  Ambrus Tibor: A XVII. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Alföld 1971(1)73-75.
1971  Telepy Katalin: Mezőgazdaság a képzőművészetben. Művészet 1971(1)26.
1971  Bodnár Éva: Hajdúsági művésztelep 1970. Művészet 1971(1)27.
1971  Koroknay Gyula: A nyíregyházi képzőművészeti élet 1971 első felében. Szabolcs-Szatmári 

Szemle 1971(4)93-104.
1971  Kovács Gyula: A 17. Vásárhelyi Tárlat. Művészet 1971(5)37 . 
1971  Erdős György: Száz művész küzdelme a maradandóságért. Kamarakiállítás a 

Százados úti művésztelepről. Művészet 1971(5)39.
1971  P. G.: Parasztsors kőben, vásznon. Pál Gyula festőművész és ~ szobrászművész 

tárlata Nyíregyházán. Kelet-Magyarország 1971. június 13.
1971  Szabó Endre: Ígéret és számonkérés. Csongrád Megyei Hírlap 1971. július 25.
1971  Losonci Miklós: Képzőművészetünk időszerű kérdései. Művészet 1971(7)32-38.
1971  (~ a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepen alkot.) Hajdú-Bihari Napló 1971. augusztus 

11.
1971  Kovács Gyula: ~ szobrai Nyíregyházán. Művészet 1971(12)47.
1972  Losonci Miklós: Pest megyei alkotások. Örök fiatalság. Pest Megyei Hírlap 1972. 

január 23.
1972  Losonci Miklós: Pest megyei alkotások. Fóti fiúk. Pest Megyei Hírlap 1972. február 6.
1972  Makay László: ~. Szabolcs-Szatmári Szemle 1972(2)92-95. 
1974  Székelyhidi Ágoston: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Hajdúböszörmény, 

Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep. (Katalógus)
1974  Lakatos József: Örökváltság-emlékmű. Szabolcs-Szatmári Szemle 1974(4)114-115.
1974  Salamon Nándor: Szabolcsi művészek Győrött. Kelet-Magyarország 1974. július 28.
1974  ~ szobrászművész kiállítása. Kelet-Magyarország 1974. augusztus 4. 
1974  Koroknay Gyula: Az örökváltság emlékoszlopa. Kelet-Magyarország 1974. november 

3.
1974  Lakatos József: Az Örökváltság emlékműve. Művészet 1974(12)46.
1975  Ungarische Gegenwarts-kunst. Malerei. Graphik. Plastik. Magdeburg, Kulturhistorisches 

Museum. (Katalógus)
1975  Koroknay Gyula: Számadás a megye képzőművészetéről. Szabolcs-Szatmári Szemle 

1975(1)
1976  Kanczel L.: Utak és irányok. Irodalmi Szemle 1976(9)
1977  Sz. Kürti Katalin: Köztéri szobrok és épületdíszítő alkotások Debrecenben és Hajdú-

Biharban. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály. 113, 
180.

1977  Solymár István: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Kisvárda, Vár; Nyíregyháza, 
Jósa András Múzeum. (Katalógus)

1977  Koroknai Gyula: Képzőművészet Szabolcs-Szatmárban. Művészet 1977(9)18-22.
1977  Kovács Gyula: Két emlékmű Nyíregyháza főterén. Művészet 1977(9)24-25
1978  Művész életrajzok. Budapest, Képcsarnok. 336-337.
1978  Magyar szobrászati kiállítás. Budapest, Műcsarnok. (Katalógus)
1978  Lázár Imre: Gádor Magda és ~ szobrairól. Hajdú-Bihari Napló 1978. november 29. 
1979  Losonci Miklós: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Budapest, Vas utcai Szabadtéri 

Galéria. (Katalógus)
1980  Salamon Nándor: Szobornézőben: ~: Eörsy Péter hajdúkapitány. Győri Műsor 

1980(8)4.
1981  Tarczy Péter: „Az emberről mondunk véleményt.” Látogatóban Gádor Magdánál és 

~-nál. Kelet-Magyarország 1981. július 19. 
1982  Losonci Miklós: Bevezető. ~ szobrászművész kiállítása. Budapest, Vas utcai Szabadtéri 

Galéria. (Katalógus)
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2006   Tóth Vilmos: Síremlékművészet. Budapest, Városháza. 66.
2006   Nagy T. Katalin: Gádor Magda és ~. Egy aranydiplomás szobrászművész-házaspár.  ART-

magazin 2006(4)71-74.
2007   Wehner  Tibor:  Szövetség.  249  szobrász.  Budapest,  Magyar  Képzőművészek  és  

Iparművészek Szövetsége Szobrász Szakosztálya. 294-298.
2008   Fábián Sándor: A világ szobrászainak lexikona. Budapest, Magyarkerámia Kft. 564.
2008   Wehner  Tibor:  Bevezető.  ~  szobrászművész  kiállítása.  Sopron,  Anna  Átrium  

Rendezvényház (Körmendi Galéria). (Katalógus)
2008   Papp Tibor: ~. A Jósa András Múzeum Évkönyve 2008. 581-591. 
2009   Wehner  Tibor:  A  formátlanságból  formálódó  forma.  ~  szobrászművész  soproni  

műegyüttese. Várhely 2009(3-4)96-99.
2009   Fából született alkotások. Nyíregyházi Napló 2009. október 29. 
2010   Wehner Tibor: Modern magyar szobrászat 1945-2010. Budapest, Corvina Kiadó. 215. 
2012   Salamon Nándor: Kisalföldi művészeti lexikon. Festők, szobrászok, építészek, műgyűjtők, 

művészeti írók, művészeti csoportok, egyesületek, galériák. XVI-XXI. század. Vasszilvágy, 
Magyar Nyugat Könyvkiadó. 253. 

2013   Wehner  Tibor:  Tapló.  Kíméletlen  Művészeti  Napló  1996-2006.  Budapest,  Enciklopédia  
Kiadó. 127, 172, 183, 190, 231, 269, 292, 364, 365, 373, 381, 399, 413, 432, 433, 442, 
451, 452, 459, 465, 467, 476, 498, 521, 535, 557, 606. 

2014   Pusztai József (szerk.):  Múltból  a  jelenbe.  Ibrány  régen és  most.  Az  épített  környezet  
változásai. Ibrány, Ibrányi Nyugdíjasok Egyesülete. 

2015   Ladányi András: „Származás”. Budapest, Váci Mihály Baráti Társaság. 
2015   Szakolczay  Lajos:  Nagybányától  Picassóig.  Válogatott  művészeti  írások.  Budapest, 

Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó. 254.
2016   Kálmán  Attila-Kövesdi  Mónika-Varga  Edit:  Emlék-könyv.  Tatai  emlékművek  

emléktáblák, köztéri alkotások, feliratos és faragott kövek adattára. Tata, Kuny Domokos 
Múzeum. 288, 289.

2016   Wehner  Tibor:  Bevezető.  Idol,  portré,  torzó.  ~ szobrászművész  kiállítása.  Pécs,  Janus  
Pannonius Múzeum, Múzeum Galéria. (Katalógus)

2016   Bevezető. Őrzők.  Gádor  Magda  és  ~  szobrászművész  kiállítása.  Budapest,  Fővárosi  
Képtár-Kiscelli Múzeum, Oratórium. (Katalógus)

2016   Wehner  Tibor:  A  műteremtés  csillapíthatatlan  indíttatása.  A  Gádor  Magda-~  
szobrászházaspár. Art Limes (Kép-tár III.) 2016(1)73-79.

2016   Sárközi  Erzsébet:  Emberpár.  Gádor  Magda  és  ~  szobrászművészekkel  Sárközi  Erzsébet  
beszélget. Hét Hárs 2016(3)92-101. 

2016   Feledy  Balázs:  A  művészet  szárnyalása.  Gádor  Magda  és  ~  szobrászművész  
kiállítása. Magyar Krónika 2016(8)96-103.

2016   Nagy T. Katalin: Őrzők. Gádor Magda és ~ kiállítása. Oratórium, Fővárosi Képtár-Kiscelli 
Múzeum, 2016. VI. 10 – VIII. 28. Új Művészet 2016(8)50-51. 

2016   Nádas  Sándor:  Őrzők.  Kiscelli  Múzeum,  június  9  –  szeptember  25.  168  Óra  2016.  
augusztus 4.

2017   Körmendi  Anna:  Egy  szenvedély  története.  Utam a  kortárs  művészethez.  I.  kötet  1989–
2000. II. kötet 2000–2010. Budapest, Körmendi Galéria. 7, 8, 9, 148, 179, 211, 255; 
15, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 42, 57, 58, 59, 65, 69, 70, 72, 77, 111, 133, 143, 242, 258, 
260, 261, 263, 269, 275, 280, 285.

2017   Puskás Gyula: Ebben a munkában jelen van a kő is! Ibrányi Hírlap 2017(5)9.
2017   Elhunyt ~ szobrászművész. Zuglói Lapok 2017. szeptember 5. 
2017   Wehner Tibor: ~ szobrászművész 1923–2017. Ibrányi Hírlap 2017(9)18.
2018   Lóska  Lajos:  Tárlatról  tárlatra.  Válogatás  az  elmúlt  másfél  évtized  képzőművészeti  

írásaiból. Budapest, Kalota Művészeti Alapítvány-Napkút Kiadó. 87.

2018   Tóth  Attila:  Szeged  szobrai.  2.  jav.  kiad.  Szeged,  Szeged  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzata. 210, 353.

2018   Wehner  Tibor:  Tapló  2.  Kíméletlen  Művészeti  Napló  2007–2016.  Budapest,  Cédrus  
Művészeti Alapítvány-Napkút Kiadó. 86, 111, 218, 315, 325, 326, 356, 413, 414, 416, 
457, 466, 482, 491, 494, 498, 601, 692, 698, 707, 764, 778, 779, 781, 786, 792, 793..

2019   Csák Ferenc (szerk): ~ – kőből szabadult. A Körmendi Galéria egyedi művészkönyv-
sorozata. Budapest, Körmendi Kiadó-Virtual Market Kft. 

2019   Csák Ferenc (szerk): ~. Faszobrok. A Körmendi Galéria egyedi művészkönyv-sorozata. 
Budapest, Körmendi Kiadó-Virtual Market Kft. 

2019   Csák  Ferenc  (szerk):  ~ Idolok.  A  Körmendi  Galéria  egyedi  művészkönyv-sorozata.  
Budapest, Körmendi Kiadó-Virtual Market Kft. 

2019   Csák Ferenc (szerk): ~. Szobrok a kertben. A Körmendi Galéria egyedi művészkönyv-
sorozata. Budapest, Körmendi Kiadó-Virtual Market Kft. 

2019   Csák  Ferenc  (szerk):  ~.  Fejek.  A  Körmendi  Galéria  egyedi  művészkönyv-sorozata.  
Budapest, Körmendi Kiadó-Virtual Market Kft. 

2019   Wehner  Tibor:  Cizellőr.  Dolgozatok  a  „magyar  szobrászatról”  2000–2016.  Budapest, 
Kalota Művészeti Alapítvány-Napkút Kiadó. 269, 271, 272, 274, 275, 320, 436, 506. 

2019   Parthenón-fríz terem, Körösényi Terem 2018. szeptember 18 – 2018. május 21. Budapest, 
Magyar Képzőművészeti Egyetem. (Katalógus, bev. Polgár Botond, Nagy T. Katalin, 
Farkas  Ádám,  LeitnerLevente,  Mélyi  József,  Előd  Ágnes,  Verebes  György,  Szántai  
Lajos,  Zsikla  Mónika,  Kovács  Kristóf,  Perniller,  Spence,  Zoe,  Irvine,  Bán  András,  
Cserhalmi Luca.)

2019   Wehner Tibor: Bevezető. ~ szobrászművész váci szoborparkja. Vác, Ady Endre sétány. 
(Katalógus)

2019   Wehner Tibor: Formátlanságból formálódó forma. ~ szoborparkja Vácon. Lyukasóra 
2019(5)40-41. 

2020   Sághy Ildikó: A Gádor-dinasztia. Gádor István – Gádor Magda – ~. Lyukasóra 2020(2)
melléklet3.

2020   Gádor  Magda:  „Együtt  indulhattunk  ~-ral  az  életben.  Lyukasóra  2020(2)
melléklet10-14. 

2020   Sillabusz ~ művészetéhez. Lyukasóra 2020(2)melléklet16.
2020   Wehner Tibor: ~. Lyukasóra 2020(2)melléklet16-22. 
2020   Wehner Tibor: „Formátlanságból formálódó forma…” Lyukasóra 2020(2)melléklet24. 
2020   Szabó Júlia: Kő kövön… Lyukasóra 2020(2)melléklet19. 
2020   ~ szoborparkja Vácon. Lyukasóra 2020(2)melléklet23. 
2020   Sárközi  Erzsébet:  Emberpár.  Gádor  Magda  és  ~  műtermében.  Lyukasóra  2020(2)

melléklet25. 
2020   Nagy  T.  Katalin:  Őrzők.  ~  és  Gádor  Magda  kiállítása.  Lyukasóra  2020(2)

melléklet26-27.
2021   Wehner  Tibor:  A  turul  diszkrét  váza.  Újabb  dolgozatok  a  „magyar  szobrászat”-ról. 

Budapest, Kalota Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó. 51, 58, 78, 104, 118-120, 
123, 238-240.

Filmek | Filmografie | Filmography
2001   Kőbölcsőben születtem. ~ kiállítása a Körmendi Galériában. Rend. Sulyok Gabriella. 15’
2005   Bekezdések. Szerk. Nagy T. Katalin. Duna Televízió.
2005   ~-portréfilm. Művészvilág. Rend. Erős Péter. BTTV Bt.
2006   Szoborkertek  kiállítása a Körmendi Galériában, Sopronban. Rend. Sulyok Gabriella. 15’ 
2013   90 éves ~, kiállítás a Magyar Építészek Szövetségében. Rend. Sulyok Gabriella. 42’.  
2016   Őrzők kiállítás Gádor Magdával a Kiscelli Múzeumban. Rend. Sulyok Gabriella. 14’.  
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60  Fej női – márvány, 14x21 cm (alul)
61  Fej XXVIII. – vörös márvány, 51x16x23 cm (részlet)
62  Fej dombormű – márvány, 37x30x15 cm
63  Fej dombormű – márvány, 36x29x18 cm
64  Kucsmás fej – márvány, 16x36 cm
64  Férfi fej kefebajusszal – márvány, 18x41 cm
65  Férfi fej – márvány, 19x38 cm
66 Fej – gránit, 24x16x18 cm
67  Fej I. – 1971, bazalt, 30x17x27 cm
68  Kőből szabadult, Fej VIII. – 1974, bazalt, 27x19x25 cm
68  Fekete fej – bazalt, 24x17x18 cm
69  Fej (nő) – 1980, gránit, 39x24x28 cm
70  Fej – mészkő, 20x24x22 cm
71  Fej – kő, 21x18x13 cm
72  Női fej – vörös márvány, 20x23x31 cm
75 Fej – márvány, 25x20,5 cm
76  Fej – 1990, mészkő, 25x23x31 cm
78  Fej/kendős – mészkő, 24x17x25 cm
79  Fej – márvány, 24x17x25 cm
80 Fej (afrikai) – vörös márvány, 34x17x20 cm
81 Fej – mészkő, 35x28x13 cm
82  Fej – márvány, 27x17x17 cm
83  Kőből szabadult, Fej XII. – 1970, vörös márvány, 36x31x14 cm
84 Fej – márvány, 31x15x25 cm (oldalról, szemből)
86 Fej – márvány, 35x25x15 cm
87  Fej – mészkő, 32x16x23 cm
88 Fej – mészkő, 32x21x28 cm
89 Fej – márvány, 34x21x28 cm
90 Medgyessy-fej – vörös márvány, 28x15x21 cm
93  Fej – kő, 22x18x28 cm
94  Cím nélkül – vörös márvány, 20x17x27 cm (szemből, jobbról)
96  Fejek – mészkő, 50x35x20 cm
96 Fejek – mészkő, 52x52x19 cm
97  Fejek – mészkő, 49x40x20 cm
100  Fábol született – 2004, fa, 71x19x19 cm
102  Faszobor, feltartott karú (plusz részlet)
104 Cím nélkül – fa, m.: 199; 229, 217 cm
106  Fábol született – fa, 95x20,3x16 cm (plusz részlet)
108   Fából  született  –  2004,  fa,  faragás,  138x20x20  cm  (plusz  

részlet jobbról)
109  Vénusz – fa, 12x50x7 cm
109  Vénusz – fa, 14x60x12 cm
111 Fából született 12. – 2004., 
111 Fából született 10. – 2004., 
112 Fából született 17. – 2004., (részlet szemből)
112 Fából született 16. – 2004., 
114 Hajlított – fa
115 Fából született – 2008, m.: 105, 115, 114 (3 db)
116  Gúla szobrokkal – fa, márvány, mészkő, 39x47 cm
119 Fából szabadult – 2016–2017., szoborcsoport

Kötetünk képei | Liste der Bilder | List of pictures

Oldal  Képaláírás
2 Nagy Sándor szobrászművész – 2012, március
5 Budapest, XIV. ker., Thököly út 41., – 2001
8  Vénusz V. – 2000, kő, 95x19x8 cm
8  Vénusz kezekkel – 2000, mészkő, 121x28x13 cm
11  Kőből szabadult – márvány, 96x20x3 cm (eleje–hátulja)
12  Kőből szabadult – márvány, 29x4x8 cm (eleje–hátulja)
14  Idol – márvány, 12x36 cm
15  Idol – márvány, 13x60 cm
15  Idol – márvány, 12x77 cm
15  Idol – márvány, 10x59 cm
16  Vénusz II. – 2000, kő, 139x30x14 cm (eleje–hátulja)
16  Előre hajolva – (eleje–hátulja)
19  Kőből szabadult – kő, 170x40x17 cm (eleje–hátulja)
20 Fekvő Vénusz – márvány, 31x100x14 cm (eleje–hátulja)
23  Barbár Vénusz – riolit tufa, 46x37x40 cm (szemből, oldalról)
25  Ülő figura – 2002, márvány, 24,7x7,5x16,6 cm
26  Kőből szabadult – márvány, 57x13x7 cm
27  Vénusz – 2001, márvány, 148x25x17 cm (szemből, részlet)
28  Vénusz – 2000, márvány, 158x30x16 cm
29  Idol – 2001, kő, m.: 105 cm
30 Akt kezekkel – mészkő, 63x18,5x7 cm
30  Akt kezekkel – mészkő, 51x5,5x8 cm
30 Idol – márvány, 49x13x7 cm
31  Cím nélkül – márvány, 92x38x9 cm
31  Kőből szabadult – márvány, 92x38x9 cm
32 Idol – márvány, 148x27x22 cm
33  Kőből szabadult – márvány, 2x35x20 cm
34  Vénusz kézzel – 1965, mészkő, 63x33x10 cm
35 Idol kezekkel – mészkő, 66x17x13 cm
35 Idol gyermekekkel – mészkő, 66x17x13 cm
36   Torzó – 47x45x15 cm
38  Kőből szabadult – márvány, 52x10x10 cm (szemből, oldalról)
39  Vénusz kezekkel I. – 2001, vörös márvány, 65x22x12 cm
40  Cím nélkül – mészkő, 89x25x16 cm (szemből, hátulról)
42   Vénusz torzó – mészkő, 90x32x18 cm
44  Cím nélkül – vörös márvány, 21x19,5x11 cm (részlet, szemből)
46 Cím nélkül – márvány, 14x10x7 cm
47 Cím nélkül – 52x70x10 cm
48   Biciklizők – márvány, 18x41x8,5 cm
50  Kőből szabadult (3 figura) – márvány, 9x29x4 cm (felül)
50  Kőből (3 figura) – márvány, 9x17x5 cm (alul)
52  Kőből szabadult – márvány, 15x23x14 cm
54  Asszonyok – márvány, 44x66x12 cm
56  Kőből szabadult, Fejek – 2001, mészkő, 50x35x20 cm
58  Kőből szabadult, Fej IV. – 1982, mészkő, 32x21x26 cm 

Sopron, Artner Palota, Nagy Sándor kertje, 2002
60  Fej női – márvány, 15x22 cm (felül)

121 Zugló, Gvadányi út, Nagy Sándor műterem – 2010
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„…A jelben megpróbálunk felülemelkedni önmagunkon, 
miközben öröklétünk illúzióját akarjuk kelteni. Nem elvonatkoztatunk 
benne, hanem létet teremtünk, meghalunk benne, miközben feltámadni 
akarunk. A jel a kép meggyilkolása, a látvány mumifikálása, 
a természet folyékonyságának felfüggesztése az ember nevében, 
rítus az istenség végtelenének imitálására. 
A jel behatárolás, a határtalanság háziasításának terrénuma. 
A jelből hiányzik a játék, mert abban elillanna. 
A jellel nem lehet tréfálkozni. A jel a kollektívum kötöttsége 
– szabadsága az egyén biztonságérzetének érdekében. 
Érzékisége csak látszat, valójában besűrített absztrakció….”

Tagai Imre

Várnagy Ildikó művészeti tevékenységéhez hozzátartoznak könyvei, 
tanulmányai, vegyes műfajú publikációi, szóbeli megnyilvánulásai.
Érdeklődik a mozgásművészetek, a zene, a film, az irodalom iránt, 
a talált tárgyakhoz fűződő vonzalma pedig arra utal, 
hogy a köznapi tárgyak leválogatása és művészivé rámutatással történő 
emelése sem idegen tőle. Ha pedig a plasztikus tárgyművészetek 
oldaláról, azaz nagyobb és konzervatívabb tisztelettel ismertetik 
kiterjedt életművét, akkor biztosan elhangzik sokkírozóan változatos 
anyagválasztása, anyagmegmunkálása, a hagyományos szobrászati 
eljárások szorgalmas felülírása, és szó kerül a műfajátlépések, 
valamint a szobrászat határaira való rá-rákérdezései, akciói, 
gesztusai, formavilágának átalakuló mintázatai kapcsán a tradícióhoz 
való viszonyáról. Várnagy autonóm módon építette fel tárgyi 
és szellemi világát – a valóságból elorzott és az általa megteremtett 
dolgok veszik körül. 

Géczi János

Válogatás a Körmendi–Csák Gyűjteményből

Várnagy Ildikó
GRAFIKÁK
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