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Hegedűs 

László 
terraKottái 

HEGEDŰS LÁSZLÓ TERRAKOTTÁI, 
Művészetünk futó csillagai között, értvén ezek alatt időnekelőtte elhunyt fiatal 

mestereinket, alig volt egy is, aki több diadallal, tündöklőbb ragyogással járta volna meg 
rövidre szabott pályáját, mint Hegedűs László. Az egyénileg is oly rokonszenves, sok-
oldalú művész, akit Pállik Béla fedezett fel és avatott be a művészi ábrázolás elemi 
titkaiba, a képírás minden fajában való jártasságának és rátermettségének annyi fényes 
jelét adta, hogy sokoldalúság tekintetében csak kevés mester vetekedhetík vele. Soha sem 
láttuk művészetünk harcos elemei sorában, legkevésbbé ezek élén ; viszont sohasem tágított 
a maga erős művészeti meggyőződése mellől sem. 

Amikor mindenfelé azt hirdették, hogy a vallásos és történelmi képek ideje lejárt, 
Hegedűs László vallásostárgyú festményeível keresett és aratott ís babért. Erős forma-
készséggel párosuló históriai érzéke, vérbeli történelmi festővé avatta, fölülmulhatatlanul 
biztos rajztudása elsőrangú grafikussá. Mint ilyen nyerte el két országnak száztízenhét 
túlnyomóan grafikus versenyzője közül a ÍOO koronás bankjegy rajzára kitűzött pályázat 
első díját s tervének némi módosítása után, a kivitelre való megbízást ís. A nyíltszívű 
s szinte még idegeit megtámadó betegsége idején ís szüntelenül derüskedvű művész 
voltaképpen töprengő lélek volt. Ennek dokumentumai nagyszabású allegorikus képei, mint 
aminő a Rabíga, amellyel, mint Zichy Mihály, a mult század e Michel Angelója, szinte 
a gondolatfestés szédítő régiójáig emelkedett. 

Hegedűs László egész oeuvre-jét a plasztikus felfogás teszi jellegzetessé, amely azon-
ban nem zárta ki, hogy a modern festészet szín- és fényproblémái iránt ne érdeklődjék. 
Egész sor tájképe, minden ízében festői és modern ínteriőr-képeí tanúskodnak erről, 
amelyeket különösen a külföldi műkíállítások közönsége becsült meg. De ha nem ís kereste 
az abszolút festőíséget, oly intenzív módon örökítette meg egy-egy vidék, évszak, est vagy 
reggel hangulatát, mint legjobb impresszionista festőink sem különben. 

Amíg Hegedűs László élt, jóbarátaí körén kívül mindenfelé csak mint festőt ismer-
ték, holott szinte egész művészi pályája folyamán sok kedvvel foglalkozott iparművészeti 
feladatokkal, ha mindjárt csak a maga gyönyörűségére ís. Amikor alig egy évvel beteg-
sége előtt a Nemzeti Szalon Szentesen kiállítást rendezett, s ezen, mint a város fiát, nagyban 
ünnepelték, Hegedűs több napot töltött ott. Megfordult néhány fazekasműhelyben ís, ahol 
azok az érdekes ősi formájú fekete, szentesi terrakottakorsók készülnek, amelyeket az 
etnográfusok és a keramíka kedvelői, nálunk már régen ismernek, Hegedűs a lelkében 
szunnyadó szobrászérzékével hamarosan tisztába jött azzal, hogy ez a sötéttónusú, tompa-
fényű agyag milyen alkalmas plasztikus művészi hatások fölkeltésére. Egy fazekast magá-
val hozott kíssvábhegyí villájába s üres óráiban élete utolsó két esztendejében egész oda-
adással mintázott apró szobrocskákat, gyümölcstálakat és egyéb iparművészeti tárgyakat 
a szülőföldjéről fölhozott agyagból s ezeket a fazekassal házilag égettette kí. 

Hagyatékának kiállításán, mely március havában nyílt meg a Műcsarnokban, ezek 
a terrakották, merőben újszerű hatásukkal, minden ízükben plasztikus felfogásukkal, 
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Hegedűs finoman stilizált formájukkal általános föltűnést és meglepetést keltettek, pedig itt csak 
teT a'h ttái kísérletekről volt szó, amelyekbe a zseniális fiatal mester már megrendült egészséggel s 

csak a pihenés óráiban elsősorban alighanem fölzaklatott lelkének megnyugtatása kedvé-
ért fogott hozzá, amikor a szakadatlanul nagyszabású feladatokkal birkózó, sokáig fárad-
hatatlannak látszó ecsete már-már erőtlenül hullott ki kezéből. 

Kétségtelen, hogy Hegedűs korai végét, orvul rátámadó betegség okozta ; de az is 
bizonyos, hogy ha nem dolgozott volna oly sokat szakadatlanul, minden erejét megfeszítve, 
betegsége sem végzett volna egyhamar vele. Ám fejletlen művészeti életünk az oka annak, 
hogy legderekabb művészeinknek ís szinte ötször annyit kell dolgozniok, mint amennyit 
művészi téren], haladottabb országokban a közepes tehetség ís érvényesülése és anyagi 
boldogulása érdekében végez. A festő vagy szobrász így nálunk nem ís ér rá kisebb-
igényű, de nagy alkotásoknál nem kevésbbé művészi munkákkal foglalkozni, aminek 
ismét íparművészetünk látja mérhetetlen kárát . 

Hogy művészeinkben nem hiányzik az érdeklődés ez utóbbi iránt, azt örvendetes 
módon egyre több jel mutat ja . Á m eredménnyé ez az érdeklődés csak vajmi ritkán 
érik meg. Hegedűs László terrakottái sorában nem egy a mintaszerű iparművészeti munka. 
A maga egészében azonban a gyűjtemény, mégis inkább csak egy szép ígéret, amelynek 
megvalósítását az alig negyven éves korában elhunyt jeles mester halála akasztotta meg. 
H a nem kellett volna festenie olyan sokat, ha a művészet és a közönség közti kapcsolat 
nagyobb bensősége és őszintesége esetén, nem nyűgözte volna le minden erejét a szün-
telen keresés, bizonyára több időt szentelt volna iparművészeti terveinek is. S terrakottái 
révén, amelyek anyaga nálunk legalább a plasztikában merőben ú j s hatása ís ugyancsak 
újszerű, alighanem új fejezetet nyit Íparművészetünk történetében. így azonban elmúlt, 
mielőtt festői rátermettségével egyazon szabású erejét ezen a téren ís kifejthette volna. 
Kísérleteí mindazonáltal így ís sokkal értékesebbek és érdekesebbek, sem minthogy bemu-
tatásukat a Magyar Iparművészetben mellőzhetnők. S bízvást remélhetjük, hogy a szuggesztív 
erőnél fogva, amely az igazi művész minden alkotásában ott rejlik, a csapás, amelyet 
terrakottáival Hegedűs László tört íparművészetünknek, nem végződik parlagon. 

DIVALD KORNÉL. 
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