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tudatlanságban van, kivált a hit- és 
erkölcsi igazságok, továbbá az egyház-
és világtörténelem, sőt — ha magunk-
ról beszélünk — a magyar történelem 
tekintetében is. Ez magábanvéve még 
nem volna végzetes baj. Hiszen ilyen-
formán volt ez a multban is. A baj ott 
van, hogy míg a régi nagyközönség 
legtöbbször szerényen beismerte, hogy 
bizonyos kérdésekhez, vagy tudomá-

nyokhoz nem ért, addig mi azt hisszük, 
hogy mindent tudunk. Ezért azután 
hozzá is szólunk mindezekhez, kriti-
zálunk mindent, ítéletet mondunk 
olyan kérdésekben, amelyekről világos 
fogalmunk sincs. És ítéletünkhöz a fél-
műveltségű ember természetének meg-
felelően ragaszkodunk». 

Akinek fülei vannak a hallásra, 
hallja meg. Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 

A Nemzeti Színház halottjai. 
Stella Gyula. — Horváth Jenő. 

Mindkettejüket ötvenedik életévü-
kön innen, pályájuk derekán ragadta 
el a halál. Stella Gyula első színpadun-
kon alig töltött többet egy esztendő-
nél, férfias külsőt, teljes odaadást, jó 
képességeket állítva az együttesbe. 
A közönség egyes kiemelkedőbb szí-
nészi alakításainak emlékét inkább fő-
városi magánszínpadokról, főleg a 
Magyar Színházéról őrzi megbecsülő 
kegyelettel, de ahol Stella emléke leg-
tovább megmarad, az nyilván az Or-
szágos Színészegyesület, melynek élén 
ő a végveszedelembe jutott vidéki szí-
nészetnek ügyét meleg szívvel, fárad-
hatatlan ügyszeretettel istápolta. 

Horváth Jenő a Nemzeti Színház kö-
telékében nőtt naggyá, hová nyomban 
a színiiskolából szerződtették. Mikor 
Pethes Imre Cyranója először csinált 
rendet a «finomkodók» színielőadásán : 
a kövér «sztár»-színészt, Montfleuryt, 
az ifjú Horváth Jenő játszotta. Azóta 
negyedszázadot meghaladó időn át 
sokat láttuk a színpadon, rendezői 
kezének nyomát pedig olyankor is 
akárhányszor üdvösen tapasztaltuk, 
amikor a játékban személyesen benne 
sem volt, de benne volt nagy képzett-
sége, tiszta stílusérzéke, elmélyedő ko-
molysága. Komikumának is valami 
komoly vonás adott igazi mélységet, 
legjobb alakításaiban a tiszta humor 

rétegéig bocsátkozott alá. Vízkereszt-
beli felejthetetlen Böffen Tóbiásában 
sok volt a boroskancsó falstaffi böl-
cseségéből, a Szentivánéji álom Gyalu 
asztalosában szinte megindítóan raj-
zolta az oroszlánbőrbe kényszerített 
nyúlszívűséget. A molièrei stílusban 
meg éppen a jellemfestés legjobb szín-
vonaláig emelkedett, Arganját, Chry-
saleját színjátszásunkban előkelő hely 
illeti meg. Régi magyar alakjai (a pe-
leskei nótárius, Lombai inspektor, 
Szilvay professzor) egytől-egyig reme-
kei voltak a Szigeti József-féle jóízű 
nagybácsi-stílusnak. Tragikaibb han-
gokra is futotta képességeiből az Ár-
mány és szerelem Miller zenészében, a 
Sok hűhó Leonatójában s legutóbb a 
Krétakör Má mandarinjában. 

A Színművészeti Akadémián harma-
dik éve szívvel-lélekkel s máris érez-
hető hatással tanárkodott. Érett judi-
ciuma, a hivatás fanatikus tisztelete 
kartársai közt is nagy becsüléshez és 
tekintélyhez juttatta. 

Hűtlenné otthonához csak egyetlen 
évadra lett, amikor a Népszínház-
Vígoperában a második Nagymamá-
nak, Blaha Lujzának, játéktársaként 
aratta első nagy sikerét a leánykori 
ideál, Örkényi ezredes szerepében. E 
figurával utóbb végigszolgálta a Nem-
zetiben is Rákosi Szidi nagymamás-
kodását, néhány héttel ezelőtt pedig 
legutoljára is ezzel lépett a közönség 
elé, immár a negyedik nagymama : 
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Márkus Emilia társaságában, a mar-
ciális külső alatt pompásan éreztetve 
azt a meleg szívet, mely most — örökre 
elnémult. 

Magyar Passió. 
Voinovich Géza műve a Nemzeti 

Szinházban. 
A Zrinyiásztól a tihanyi új kál-

váriáig a magyar művészi alkotólélek 
ismételten megragadta a párhuzamot 
az Isten Fiának földi útja meg a 
magyarság szenvedése és feltámadása 
között. A vallásos érzés és nemzeti 
gondolat ez ikerforrásából támadt 
Voinovich szép színpadi költeménye 
is, mely középkori magyar keretben 
pergeti le az ó- és újszövetségi szent 
történetek egyes, példázati összefüg-
gésben álló képeit. De a példázat itt 
még egy harmadik irányban is ki-
bővül : az épülő kassai dóm előtt 
lelkipásztorai vezetésével szent játé-
kát végbevivő, dolgozó magyarság a 
maga multját is belevegyiti az Üd-
vösség földi pályájának emlékezetébe, 
a Megváltó tiszteletére rendre fel-
sorakoztatván az Árpádház magyar 
szentjeit. A játék derekán pedig, 
épen a Judás árulásának mozzana-
tánál, váratlan földindulás alapjaiban 
rendíti meg a magyar hitet jelképező, 
e haza vegyesnyelvű fiainak váll-
vetett buzgalmából emelkedő székes-
egyházat. Ez a motívum már a jövő 
felé, mifelénk fordul, csakúgy, mint a 
folytatása : az elemi csapáson győze-
delmeskedő vallási és nemzeti biza-
lom, a restauráció hatalmas lendülete. 
Látnivaló, hogy Voinovich sokágú 
feladatot tűzött maga elé, annál iga-
zabb érdeme, hogy az elemek szerves 
egybekapcsolását mindvégig finom 
arányérzékkel, nobilis mértéktartással 
és figyelemreméltó színpadi biztos-
sággal oldotta meg. Bibliai képeiben 
került minden hívságos eredeties-
kedést, e részben a szent textus tiszta 
hatástényezőire épített, ezek a képek 

nála is önmagukért szólnak, bár némi-
leg szűkszavúbban s mozaikszerűbben, 
mint a nagyheti játékrenden az utóbbi 
években szinte állandósult Greban-
féle Igazi passió szélesebb bibliai 
panneau-i. Viszont a Max Mell-féle 
trilógia-részlet harsogó naturalista ro-
mantikája helyett Voinovich mind-
abban, amit a téma alakításába a 
magáéból visz bele, inkább a naiv 
mesehang meleg költőiségét juttatja 
szóhoz. 

Ezt a hangos színpadiasságtól tar-
tózkodó költői áhítatot a szinház is 
megértő, stílustisztelő munkával szol-
gálta. A tömegek mozgatása minden 
nyugtalanító «Drill»-benyomás nélkül, 
diszkrét természetességgel sikerült, az 
élőképek beállításával pedig a ren-
dezésnek a festői hatások színpadi 
kihasználásában tudása is, tapintata 
is egyaránt megmutatkozott. A közre-
működők — élükön a Jézus fenséges 
alakját ezúttal is beszédben s moz-
gásban teljes hitelt keltően meg-
jelenítő Ódry Árpáddal — egytől-
egyig művészi képzelmük és kifejező-
eszközeik gazdag kitárulásával helyez-
kedtek el a játéknak megilletődést és 
áhítatot árasztó egészében, melynek 
hatásához a Liszt Ferenc kompo-
zicióiból Lavotta karnagy által ki-
tünően adaptált zenei aláfestés is 
nagyban hozzájárult. 

12.000 ember. 
Bruno Frank színjátéka a Kamara 

Színházban. 
Ezt a színművet a sajtó feltűnő 

ridegséggel fogadta s iránta a közön-
ség kegye sem túlságosan remélhető. 
Szent igaz, hogy a XVIII. századba 
helyezett s egy duodec német herceg-
ségben lejátszódó témája emberileg 
akármennyire felháborít is, valódi 
drámai érdeket nem igen kelt, mert 
általánosabb kihangzáshoz — ami 
felé pedig szerzője nyilván törekedik — 
a végén sem jut s az egész valami lan-
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gyos filantrópiában mosódik el. A 
szélső abszolutizmus virágkorában 
dívó gaz és lelketlen politikai ember-
vásár viharelőtti atmoszférájába he-
lyezi a paraszti származású hercegi 
szekretárius helyzeti konfliktusát, ki-
nek tulajdon testvérei is az Angliának 
«élősúlyban», lemészároltatásra eladott 
emberszállítmányba kerülnek. Nyak-
törő cselfogással — s egyszersmind 
a kisiparos családból hatalomra jutott 
hercegi metresznek öntudatlan közre-
működésével — a titkár a porosz 
király, Nagy Frigyes hatalmi közbe-
lépése útján meghiusítja a véres és 
cinikus «üzlet»-et, — a maga életét 
pedig szinte csak valami nem várt 
ráadásképen sikerül megtartania. 

A darab «nép fia»- és «nép leánya»-
motivumai eléggé ismeretesek, drá-
mailag is jócskán kiaknázottak, a 
schilleri Ármány és szerelem-ből csak-
úgy kihangzanak, mint teszem a ná-
lunk nemrég bemutatott Brachvogel-
féle Narcisse-ból. Lady Mylford ko-
mornyikja ugyanazon a tiborci han-
gon beszél, mint itt a Piderit szekre-
tárius bátyja s az órás lányából lett 
kegyencnő is emlékeztet a Narcisse-
beli Pompadour marquisera — en 
miniature. 

Mindez a színpadon különösebb 
újság ingerével nem hat. De valamit 
azért a darabban igenis illik elösmer-
nünk, ha csak azt nem akarjuk állí-
tani, hogy az utóbbi évek újdonságai 
ebben a tekintetben túlságosan el-
kényeztettek : ez a szerzőnek írói 
komolysága és gondossága, a téma 
endogén kezelése s a jellemeknek 
következetes, határozott körvonalú 
rajza. A mű egész színpadi megépí-
tésében van valami puritán becsü-
letesség s noha a fantázia lángja le-
nyügözően éppen nem csapkod, a 
figyelmet az író biztossága mégis 
állandóan a színpadra irányítja, pedig 
szerelmi szálakkal a darab komor 
szőttesét még csak ki sem hímezi. 

Az előadás is jó egyes színészi mun-

kákkal tűnt ki, az egybeillesztésben 
hellyel-közzel némi lazaságot tapasz-
taltunk. Kiss Ferenc jól érzékítette 
meg a titkár veszedelmes szimultán 
játszmáját, Gál régi metszetek raffi-
nált vonaltechnikájával rajzolta meg 
a herceg figuráját, Kürti igaz porosz 
keménységgel Nagy Frigyes rend-
csináló ezredesét. Hajdú és Mihályfi 
Béla ravasz «üzleti» ellenfelei épúgy 
megállták helyüket, mint Bartos és 
Harasztos markáns parasztjai. Aczél 
Ilona pedig megint olyan feladathoz 
jutott, melyben legsajátosabb hang-
jait : az asszonyi okosságot, diplo-
matikus kacérságot és éberséget szó-
laltathatta meg. Valóban élővé ezen 
az estén leginkább az ő produkciója 
melegedett át. 

Gavallérok. 
George Farquhar vígjátéka a Kamara 

Színházban. 
Londoni és párizsi siker nyomán ke-

rült elénk a Stuart-restauráció víg-
játékirodalmának e kései terméke. 
Angliában talán a nemzeti mult ér-
dekli benne a nézőt (mint minket 
Kisfaludy figuráiban), a párizsiak pedig 
esetleg a nagy, moliérei francia komé-
diának angol tükröződését, ezt az 
ugyancsak torzító tükröt szemlélgetik 
kedvteléssel. Mi legfeljebb a száz év-
vel korábbi shakespearei vígjátékhoz 
mérjük s ez a hasonlítgatás az «újdon-
ság»-nak javára nem szolgál. A kép-
zelem szabad csapongását itt a raffi-
néria váltja fel, a Puck «össze-vissza-
ság«-át a belső komponálatlanság. Van 
ebben a játékban szellem is, a vaskos-
ságok mellett akárhány finom fordulat, 
de az egész darab a mesevezetés biz-
tos tengelye s a karakterek rajzának 
klasszikai biztossága híján ide-oda 
billeg, hatása miránk már csak egy-
két «gáláns» jelenet ügyes megépí-
tésében aprózódik el, egyetemes be-
nyomása részben fárasztó, részben 
széteső, mint valami régi stílusú ka-
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landregényé. Szerzőjét a színházi kom-
münikék «ír-angol klasszikus»-sá avat-
ták, de a klasszicitás talán mégis in-
kább a tökéletesség fokától függ, mint 
a korbeli távolságtól. Farquhar «klasz-
szikai» tekintélye a színrevitelben is 
bízvást több szabadságot engedett 
volna, mint amennyivel a színház élt. 
Gyökeres átdolgozás, a motívumok 
túltengésének bátor lefaragása csak 
előmozdította volna a vígjáték élet-
képességét, mint ahogy hasonló be-
avatkozás Ben Jonson Volponejának is 
hasznára vált. Most a Szerb Antal szép 
és ízes fordításából csak némi óvatos-
sággal töröltek egyet-mást s a papi 
ténykedéseket perszifláló egyik figurá-
nak szerepét írták át, minden egyéb 
maradt a maga zsúfoltságában. Ennyi 
kegyeletet a nagykultúrájú színpadi 
félzseni munkája nem érdemel, külö-
nösen mivel «hiteles» teljessége a ha-
tást más közönségre nézve nemhogy 
fokozná, inkább gyengíti s még az 
üdítőbb jelenetektől is elvonja. 

A rendezés sem volt biztos a dol-
gában, nagyon is a közreműködőkre 
bízta, hogy jelenéseiket a maguk pil-
lanatnyi érvényesülésére igyekezzenek 
kihasználni. Közülök négyen érezték 
meg jól az egész darab stílusát, főleg 
Váradi Aranka, kinek szellemes be-
széd- és mozdulatárnyalása a játék 
minden fordulatát, mely az ő alakján 
fordult meg, szinte felszárnyazta. 
Mihályfi Béla pompásan intonálta a 
tuskó férj baljós kedélytelenségét, a 
folytatásban már egy kissé a színpadi 
részegek konvencióiba csapott át. Su-
gár vendégfogadósa meg Juhász ro-
mantikus «kapitány»-a jeles charge-
alakítások. De már a «gavallérok»: 
Petheő és Lehotay híján voltak a 
bursikóz könnyedségnek s a Mátray 
Erzsi falusi kisasszonyában sem lük-
tetett eléggé a vér. Somogyi Erzsi 
kedves volt a fogadóslány hálás sze-
relmi leckejelenetében. A «franciák»-at 
Abonyi és Pethes kissé rikító külső-
ségekkel karikírozták. 

Jim és Jill. 
Grey és Newman operettje Ellis és Myers 

zenéjével a Vígszínházban. 

A színház szellemi s méginkább 
anyagi lélekzetvételéül közbeiktatott 
efféle leszállított igényű újdonságok-
hoz hozzászólni nekünk tisztünk nem 
lehet. Jegyezzünk fel annyit, hogy 
külsőségekben, kiállításban s minden 
egyéb, operetthez tartozó «karokban 
és rendekben» a Vígszínház ilyenkor 
is gondos és bőkezű felszolgálást nyujt, 
a szerepekre természetesen a maga 
együtteséből hiánytalanul nem futja, 
a két vezető helyre most is vendéget 
állított: a kétlaki Gaál Franciskát 
meg az operett terén is inkább az 
artistaság felé húzó Latabár Kálmánt. 
Amaz talált néhány pompás mozza-
natot, kivált a groteszk hangnemben, 
emez szédületes táncbravurjaival fe-
ledtette színjátszói kezdetlegességét. 
Fejes Teri az operettben professzio-
nista s még Jávor Pál is szerzett már 
ott némi gyakorlatot. De már a 
«kebelbeliek» közül ez az alkalmi 
mimikri igazában legfeljebb Gárdonyi-
nak sikerült, a többiek inkább csak 
úgy szertenéztek, nem lelvén hon-
jukat a hazában. E «többiek» között, 
a színház némi kíméletlenségéből, ez-
úttal — sajnos — egy Hegedűs Gyula 
nevű, nem egészen ismeretlen tag is 
«előfordult». Mi úgy érezzük ilyesféle 
előfordulásnak mégsem illenék elő-
fordulnia. 

Viharos nászéjszaka. 
Albert Acremant bohózata a Magyar 

Színházban. 
Miután egy nászéjszakás operettel, 

a Lámpaláz-zal a végvonaglásba jutott 
évadot úgy-ahogy megmentették, 
most egy nászéjszakás bohózatot kerí-
tettek, Vaszary Jánossal átgyuratták 
s operaáriák belespékelésével ál-ope-
rettet rögtönöztek belőle. Hogy az 
eredeti francia nászéjszaka franciásabb 
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volt-e, mint «viharos» magyar vál-
tozata, nem tudhatjuk. Arról, ami 
elibénk került, boldogult Riedl Frigyes 
professzorom, szokása szerint, bízvást 
elmondhatta volna : «Ezt érdemes jól 
megnézni: ízléstelenségi versenyben 
első díjat nyert.» S miért, miért nem: 
ebbe a zavaros dekoktumba valahogy 
a Törzs Jenő és Vaszary Piroska elő-
kelő művészete is belecsöppent. Törzs 
a szerepébe belesülés kockázata nélkül 
aligha mer arra gondolni, hogy ezeken 
a deszkákon egykor Peer Gyntöt, meg 
a reichstadti herceget játszotta, 
Vaszary Piroskának pedig a közönség 
egyszerűen nem fogja elhinni, hogy 
valóban «azonos» a Nemzeti Színház 
csupa-lélek kis Nyilas Misijével. Hogy 
énekhangjuk nincs, azt a most szol-
gáltatott bizonyíték nélkül is mind-
kettejüknek készséggel elhittük volna, 
hogy pedig színészi tehetségük kiváló, 
arról most sem feledkezünk meg, 
annak ellenére, hogy ebből a vállal-
kozásukból igazán szólva még csak 
ez sem derül ki. 

Simonffy Margot előadóestje. 

A pódiumról elhangzó versnek ná-
lunk nem nagy a becsülete, jobbára 
még azok részéről sem, kik ott meg-
szólaltatják. A «szavalás»-tól éppen 
legerősebb olvasmányélményeinket 
csakugyan minden okunk megvan 
félteni. Helyükbe vagy kínos értel-
mezgetést vagy «színészi» kisajátítást 
kapunk, csontvázat vagy kosztümöt, 
csak éppen élő organizmust nem: 
lélek és forma izgalmas kölcsönhatását. 

R. Simonffy Margot előkelő művé-
szetének az a titka, hogy hallgatóit 
egyszerre részelteti az előadott dara-
bok megismerésének és átélésének 
örömében. Mindig hibátlan szöveget 
ad s ezen nemcsak a memória kifogás-
talan munkáját értem, hanem a költői 
szándékok tökéletes megértését is : 
intellektusbeli botláson még nehéz, 
bensőleg szövevényes műveknél sem 

lehet rajtakapni. De ez magában még 
nem előadóművészet, legfeljebb ka-
tedrai érdem. Puszta megértetés fogal-
mat is alig adhat a versről, melynek a 
gondolatközlés vagy az érthetőség 
nem feltétlen s főleg nem egyedüli 
hatáseleme. Megszólaltatásában a köl-
tői emóciót is érezni akarjuk, az előadó 
ezt vagy magáévá bírja tenni vagy 
nem, munkája is eszerint közvetít 
művészi élményt vagy pusztán — 
textust. A jó versmondó a költeményre 
maga is erős művészegyéniséggel reagál 
(erre bízza már a darabok megválasz-
tását is), a lényegből, a versmagból 
indul ki, magában a részleteket is 
tisztázza, de előadás közben ezekben 
el nem aprózódik: a rendelkezésére 
álló pillanatokat nem szétszedésre, 
hanem a sorra megvillanó részletek 
biztos egybemarkolására és magasba-
lendítésére fordítja. Ebből támad az 
a valódi páthosz, melyet nem kulisz-
szák vernek vissza, hanem az emberi 
lélek tiszta ráfelelése. 

Ennek a versmondásnak nálunk 
Jászai Mari volt legnagyobb mestere 
s neki Simonffy Margot a legértőbb s 
legönállóbb tanítványa : Jászaitól nem 
modort sajátított el, hanem a köl-
tőkkel szemben való áhítatnak s a 
tulajdon egyénisége bátor kivallásának 
kettős hatástitkát tanulta meg. 

Mostani műsorán régi darabok is 
helyet találtak: Szkárosi Horváth 
Feddő éneke, Balassa Búcsúja s a «Mit 
búsulsz kenyeres . . . » — s úgy mondta 
ezeket is, mint ahogy teszem az Ady 
lelkében verhettek visszhangot, mikor 
bennük rokonaira döbbent rá (Ady-
műsorából aztán egyenest frappánsan 
világlott ki ez a gyökérközösség a 
Bujdosó kuruc rigmusában). A té-
kozló fiúról szóló evangéliumi rész 
bemutatásának nemes stílustisztasága 
is épen a theatralitás fölényes elvetésé-
vel éreztette meg a szent könyv benső 
drámaiságát. Poe Harangjaiban — 
finom érzékkel — az akusztikai su-
gallóerőt ragadta meg, Andersen 
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Borsóhercegnőjében pedig a mese-
mondás naiv bájával hódított. 

Egyik nagy színészünk szerint vers-
mondások után vagy azt kérdezzük: 
mi hatott leginkább a műsorból, vagy 
azt: mivel hatott legjobban az előadó. 

Hogy költői mű és tolmácsoló mű-
vészet érvényesülése egymással nem-
csak megfér, hanem egymást meg is 
gazdagíthatja : arra Simonffy Margót 
előadásmódja az élő bizonyság. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
A tavasz első hónapjaiban, mikor 

a kiállítások legjava kerül rendszerint 
a közönség elé, ebben az évben szám 
és minőség tekintetében egyaránt 
gyenge a termés. Oka, mint annyi 
mindennek, a rossz gazdasági helyzet, 
mely hovatovább megbénítja az ecse-
teket és vésőket. A kiállítóhelységek 
nehezen szánják rá magukat újabb és 
újabb vernissage-ok megtartására, 
mert költségeik ritkán térülnek meg. 
Ott pedig, ahok a kiállítóktól anyagi 
garanciát követelnek, aligha találnak 
igazi művészre, legfeljebb pénzes di-
lettánsokra. 

A Műcsarnokban különböző művész-
csoportok együttesen állítottak ki. 
Közrefogott a Benczúr-Társaság, Céh-
beliek, Cennini-Társaság, Képzőművé-
szek Uj Társasága, Kupeczky-Társa-
ság, Magyar Képzőművészek Egyesü-
lete, Magyar Képzőművésznők Egye-
sülete és az Uj Művészek Egyesülete, 
szóval pártállásra való tekintet nélkül 
csaknem valamennyi csoport s az 
óriási épületet szinültig megtöltötte 
képekkel és szobrokkal. Az ember azt 
hinné, hogy ebből a nagy tömörülés-
ből gazdag anyag kerekedik elő, oly-
féle, amely keresztmetszetét mutatja 
minden rendű és rangú magyar képző-
művészeti törekvésnek. Sajnos, nincs 
így. A kiállítás meglehetősen gyenge, 
még a jónevű művészek sem mind sze-
repelnek kiváló alkotásokkal. 

Kivétel Medgyessy Ferenc, aki a 
debreceni Déry-múzeum elé készített 
monumentális szobrai közül kettőt be-
mutatott. Összesen négy szobor került 
a múzeum elé s mindenkit örömmel 

tölthet el, hogy mind a négy a kitűnő 
művész valóban nagyszabású alkotása. 
A szobrok ülő férfi- és nőalakokat áb-
rázolnak. Legszebb közöttük a «Régé-
szet» című tagbaszakadt női akt, ame-
lyet hatalmas mérete, nyugalmas for-
mavilága, tömegeinek rendkívül sze-
rencsés elosztása a legsikerültebb sza-
badtéri szobrok közé emel. Debrecen 
jól járt szülöttének, Medgyessynek al-
kotásaival, sőt a fővárost is megelőzte, 
ami a szobrok korszerűségét illeti. 

Medgyessy szűkszavú és robusztus 
művész. Formanyelvére leginkább a 
Kr. e. V. század görög szobrászat s 
korunk egyik legjobb művésze, a fran-
cia Aristide Maillol hatott. A nagy gö-
rög névteleneket követi, mint Maillol, 
az ősi plasztikai formák elsődleges vol-
tának kidomborításával, masszív tö-
megszerűségével, monumentális páto-
szával. Ez a keveset szereplő, csendben 
dolgozó, kiváló művész végre képessé-
geinek megfelelő feladathoz jutott. 

A kiállítás másik kiemelkedő alko-
tása Mészáros László Tékozló fiú című 
szobra. Mészáros egyike a legnagyobb 
reményekre jogosító fiatal szobrá-
szainknak. Ösztönös plasztikus, aki 
mondanivalóját a plasztikai hatás leg-
mélyén fogja meg. A tékozló fiú ezer-
szer variált témáját szerencsésen fogal-
mazza újra, teljes kontaktust talál a 
nézővel. A világgá indult siheder lelki 
és testi szenvedését megkapóan ábrá-
zolja. Az ideges, szikár szoboralak 
tanácstalan testtartásával és fényeit 
szájával szinte élni látszik. Szugge-
rálja a valóságot, bár megoldása min-
den ízében szobrászi. 

L 
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