
S Z E M L E 

Látogatás egy szobrászműteremben. 

A magyar szobrászokra nagyon ne-
héz idő jár . Talán még nehezebb, mint 
a festőkre. A bronz, a márvány szinte 
megfizethetetlenül drága. Arcmásokat 
alig rendel ma valaki, a városoknak 
nincs pénzük monumentális szoboralko-
tásokra. Az építkezés nehezen akar 
megindulni, pang az építőszobrászat, 
a temetőkbe is alig kerül egy-egy mű-
vészies síremlék. A véső művészei szá-
mára szinte csak egyetlen terület nyu j t 
olykor-olykor teremtő a lka lmat : mikor 
egy-egy város, nagyobb község a nagy 
háború elesett hőseinek emlékét min-
t á z t a t j a meg. 

A magyar szobrászat mégsem állott 
meg lendületes, előretörő ú t ján . A bu-
dapesti műtermekben reményteljes 
munka folyik. A régibb s az új nemze-
dék ott m u t a t j a meg teremtőerejét , 
ahol arra alkalom nyílik. S mert a leg-
több alkalmat most a hősi emlékek min-
tázása adja , ezen a téren gyarapodott 
néhány olyan alkotással a magyar szob-
rászat, amit határozot t nyereségnek 
kell tekintenünk. A magyar szobrász-
művészet eleven erejét igazolja, hogy 
ezen a téren is egyre fejlettebb érté-
keket t ud teremteni, noha i t t fenyeget 
legközelebbről a sablon veszedelme. 
Alkalmunk volt arra, hogy láthassuk, 
mit produkáltak e feladat megoldása 
körül a francia, olasz és német szob-
rászok. Örömmel ál lapíthat juk meg, 
hogy a magyar szobrászok nemcsak 
hogy el nem maradtak külföldi társaik 
mellett, de sokkal több ötletet, sokkal 
melegebb invenciót vit tek az ilynemű 
alkotásokba. Kisebb vidéki városok 
köztereire is olyan alkotások kerültek, 
amelyek jólesően igazolják a magyar 
művészet nagy jövőjébe vetet t hitün-
ket. 

Egy magyar szobrászról akarunk 
ezúttal megemlékezni, aki egy kis 
hajdú-városka piacára állított egy 
olyan emlékszobrot, amely komoly 
értéke marad szobrászatunknak. 

Ezekről a vidéki szobrokról alig be-
szél valaki. Egy-egy városka megren-
deli, az emléket nagy, helyi ünnepség 

keretében felállítják, ta lán valamelyik 
fővárosi képesujságban megjelenik az 
ünnepség fényképe — de maga a mű 
legtöbbször bele nem kerül a köztu-
datba. Pedig ezek között az alkotások 
között akárhány vérbeli művészi munka 
is akad. Ilyen a nádudvari hősi emlék. 

Ezt a művet Horváth Géza alkotta. 
Nemrégiben kint j á r tunk a műter-

mében. Meg akartuk nézni újonnan 
készülő munkáit . A századosutcai mű-
vésztelep egyik szerény kis műtermé-
ben dolgozik a halkszavú, de teremtő, 
erős tekintetű művész. 

Mondom, hogy a nádudvari hősi-
emlék mintá já t szeretném látni. 

Szemem, lelkem fölmelegül, amint 
ezt a magyar szobrot nézem ! Ilyen 
szerencsésen aligha fejezték még ki a 
magyar falu gyászát a világháború vi-
harában elhulló katona fö lö t t . . . Egy 
öreg paraszt ölelő ka r jába emeli a le-
hanyatló, halálrasebzett bakafiút . Ezt 
a meleg gondolatot Horváth Géza vitte 
bele először a hősiemlékek tervébe. 

Ahogy ez a vén magyar védőleg fel-
fogja az elvágódó if jú legénytestet, ez 
a fenséges mozdulat s az arcára kiülő 
érzés megdöbbentően bensőséges ki-
fejezése : szobrászi remekmű ! Ebben 
a gesztusban benne van a f a j t a egész 
jelleme, méltósága. Benne van az apa, 
az örök apa — a magyar apa. A tölgy-
derekú öreg szántóvető nyűhetetlen 
izmai feszülnek meg előttünk. Egy 
földigember gyönyörű, magyar testét 
lá t juk. Arcáról, szeméből a magyar 
parasztnak a halállal szemben tanu-
sított csudálatos, pogány fatalizmusa 
árad és mégis valami megrázó, Krisztus-
elcirógatta megnyugvás is érzik ebből 
a feledhetetlen tekintetből, mintha a 
Hortobágy ölelné keblére haldokló fiát. 
Az eleső legény alakja is tökéletes. 
Az életet elbocsátó emberi tes t tragi-
kus semmibe hullásának, lélektelen 
tárggyá rogyásának nagy pillanata ez. 

Ezt a csoportozatot ízig-vérig való 
magyar művész alkotta. Büszke lehet 
reá a Hajdúság. Most a püspökladányi 
hősi emléken dolgozik Horváth Géza. 
Hata lmas elgondolásúnak igérkezik. 
A műterem közepén Tormay Cécile már 
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már elkészült mellszobrát lá t juk egy 
állványon. Ez az arcmás is elsőrendű 
művészi alkotás. Az írónő markáns, 
lelket sugárzó vonásait megkapó élet-
teljességgel fogta finom vonalakba 
Horváth Géza. A portrészobrok között 
kiváló alkotás még a művész édes-
anyjának megható szeretettel mintá-
zott, egy egész életet elmondó arc-
mása. 

Albrecht főherceg világos tekintetű, 
friss, duzzadó ifjúságot mosolygó, ele-
gáns fejét is szerencsésen ábrázolta 
Horváth Géza. 

Régebbi alkotásai között feltűnik 
egy Keresztelő Szent János-alak. Eb-
ben gyöngéd bá j testesül meg. Fel-
fogása Donatellora emlékeztet. Amint-
hogy Horváth Géza bensőséges művé-
szete nem is egyszer ellenállhatatlanul 
emlékünkbe h ív ja az olasz rinasci-
mento atyamesterét. Nem mintha fel-
tűnően a hatása alá került volna, ha-
nem azért, mert a Horváth munkás-
ságából is a firenzei Oz San Michele 
mesterének egyik legjellemzőbb vonása 
ötlik minduntalan szemünkbe : a lélek-
tani ábrázolásra való bensőséges törek-
vés. Az egészséges, tökéletes formalátás 
mellett ez ad művének megragadó, 
meleg értéket. 

«Ifjúság» című szép akt jában is hiány-
talan művészi gyönyörűséget lelhet a 
szemlélő. Ez a gyöngéd bá j t sugárzó, 
nagyon finom vonalakba komponált 
leányalak nemsokára a főváros vala-
melyik közterét fogja díszíteni. (Leg-
szerencsésebb megoldás lenne, ha a 
Margitsziget természeti pompájába ke-
reteznék be.) E szép szobor felállítása 
igazi művészi nyereség lesz a főváros 
számára. Szinte érthetetlen is volt, 
hogy egy ilyen ri tka magyar ta lentum 
mindeddig nem ju to t t meleg művészi 
mondanivalóival szóhoz Budapest nagy 
nyilvánossága előtt. 

A századosutcai műtermet azzal az 
érzéssel hagytuk el, hogy a Horváth 
Géza lélekből lelkedzett, magyar ihlet-
től á t já r t művészete emiékezetes, ma-
radandó értékekkel fogja még gazda-
gítani i f jú erővel előretörő küldetését, 
nehéz időkben is hittel teljesítő szobrá-
szatunkat. Mariay Ödön. 

Színházi szemle. 
I. 

A Nemzeti Szinháznak végre öt és 
félhónapi meddőség után az utóbbi he-
tekben egy-két jelentékenyebb sikere 
volt. 

Csathó Kálmánnak a Te csak pipálj, 
Ladányi ! című regényéből átdolgo-
zott darabja állandóan telt házakat 
vonz s a komolyabb bírálatot is el-
ismerő hangokra bírta. Az irodalmi köz-
vélemény körülbelül abban egyezett 
meg felőle, hogy a népszerű szerzőnek 
eleddig ez a legtartalmasabb darabja. 
E megállapítás egy bizonyos megszo-
rítással sokkal találóbb formát kap-
ha tna : Csathónak e színműve kétség-
kívül valamennyi alkotása közül a leg-
tar ta lmasabb — lehetett volna, ha . . . 
ha a szerző a témájában rejlő mondani-
valót el akar ta volna mélyíteni. 

A vidéki magyar középosztálynak, 
a tehetséges, de munkához nem szo-
kot t , a kedélyes, jómodorú, de némi 
osztálygőggel tel í tet t úri fa j tának a 
munkás életbe törődése s a többi tár-
sadalmi osztályhoz való közeledése, 
olyan vérbelien magyar, annyira nem-
zetien fontos, lélekrajzi tekintetben 
annyira kiaknázható és elmélyíthető 
probléma, hogy más stílusnyelven való 
közlést érdemel meg, mint amelyen a 
Te csak pipálj, Ladányi ! című darab 
megszólaltatta. 

Sajnos, Csathó Kálmánt túlságosan 
kötöt te eddigi színműírói modora s a — 
jórészben — az ő hatása alat t elszapo-
rodott és népszerűvé vált vidékies 
ízű vígjátékok hatás-apparátusa. Mert 
akármely oldalról is próbáljuk e dara-
bot nézni, mégis csak a töl töt t káposz-
tás, ambitusos, pipás primitívebb han-
gulat benne az uralkodó, nem pedig a 
legjelentékenyebb magyar társadalmi 
osztálynak átalakulása. 

E főhibán kívül azonban egyéb is 
akad. A regény a háború előtti idők-
ben játszik, a darab ideje pedig áttevő-
dött napjainkba. Ez némi anafchronis-
must visz a cselekménybe. Miért nem 
lehetett a tizenöt-húsz évvel ezelőtti 
kort színpadra vezetni, azt a kort, 
amelyet a regény ábrázol? 

Hogy a darab kedves, hogy mosoly-
gásában és mélabújában egyformán 
szívhez szól, azt senki sem vonj a két-
ségbe. Sajnos azonban nem azzá let t , 
amivé lehetett volna, s amivé kinálton-
kinálkozott. 

Az előadás olyan jó, aminőt a Nem-
zeti Színháztól az efféle magyaros han-
gulatú darabok megelevenítésében csak 
várni lehet. Nem mellőzés akar há t 
lenni a főszereplőkkel szemben, ha ez 
általános dicséret u tán egy epizód-
szereplőt emelünk ki, a kamaszodó 
vásott fiút játszó Vaszary Piroskát. 
E kiváló színésznő egy-két év alatt 
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