
Kallós Ede : Bar tha Miklós s íremléke a kerepesi temetőben 

küzdelmeit, egykoron elkerülünk az élők sorából, Bartha 
müvei is elporladtak már. A fából készült, rotációs nyo-
másra preparált ujságpapiros hamar elmállik s egy-két 
emberöltő múlva már senki sem lesz képes elolvasni a 
könyvtárakban Bartha izzó cikkeit. Csak foszladékot 
találnak majd a kötés táblái közt. A két plasztikai mii, 
amelyet tisztelői emeltek, lesz az egyetlen maradandó 
nyom. Az egyikre nemsokára kiírják 3 pályázatot. A 
másik készen van, s a temetőben, Deák mauzóleumával 
szemben díszíti a sírt. 

Az elhullott küzdőt adja elő tiszta szobrászati 
nyelven e sírmüvön Kallós. Érdesen kinagyolt kőlapon, 
amely a sírt borítja, fekszik Bartha Miklós alakja, a 
háromszínű zászló, amelyért viaskodott, szelíden borítja 
tetemét. Jobbjából — melynek ujjait egy nemzeti ügy-
ben vívott párbaj még éltében merevvé tette, — ki-
hullott a toll. Szemét örök pihenőre zárta a halál. Nyu-
godt béke ül az arcán, amely a megszólalásig hü. Ennyi 
volna a sírmü leírása, amelyet kiegészít az idecsatolt 
kép. 

Mindezt azonban jól is, rosszul is lehet megmin-
tázni s a mű sikere nemcsak éppen azon múlik, hogy 
mily beállításba kerül az alak, hasonlít-e, vagy szim-
bolizál-e valamit. A művészi érték ezeken az elemeken 
túl kezdődik, mert a vérbeli szobrász itt, e szint felett 
kezdi a maga értékeit adni. 

Bizonyos nervózus előadás vonul végig az egész 
bronzalakon: egy müvésztemperamentum személyes bé-
lyege, jele a hévnek, amelvlvel a mintázás munkája 
folyt. Nézzük a kéztő, az ujjak formáit, mint keresi a 
mintázó kéz a csontok erős konstrukcióját, a szilárd 
fixpontokat s mint köti össze azokat szinte egyetlen kéz-
mozdulattal. Amit az élő modellen frissen felfedezett 
a szem, azt egy pillanat alatt anyagba ülteti át a kéz. 
Valóban af ormák azért hatnak itt oly eleven-gazdag-
nak, mert mindegyike egy világosan megértett, funk-
ciójában átérzett tanulmány. Ily tömören előadva vilá-
gosabban megértjük mi is, mintha valaki anatomiailag 
részletezné. 

Mindezt ismételhetjük a fejről. Nem találkozunk 
Budapesten oly sürün az eféle plasztika mintáival, 
hogy elszalaszthatnók az alkalmat a művészet barátai-
nak ily irányú figyelmeztetésére. A koponya keménv 
csontja, a járomcsont, az orr csont- és porcogó-rend-
szere, ami együttvéve oly remek konstrukciót mutat a 
természetben, itt minden mellékholmi alól fölmentve, 
evidensen kerül elénk. Minden aprólékosság nélkül köti 
össze e szilárd formákat a rájuk nőtt izom, a bőr. Ez 
is úgy hat, mintha frissen előttünk alakult volna és 
sok néző bizonyára nem is fogja sejteni, mennyi tanul-
mány van ebbe az egyszerűségbe temetve. Mint mond-
hatja el valaki oly kevés eszközzel a természeten szer-
zett forma-élményeit, arra az alak többi része is jó 
példa. Mennyi alkalom csábíthatja a gyenge szobrászt 
arra, hogy szépen lemintázza a gallért, a kabát haj té-
kát és a gomblyukak varratát, a ráncok esését, a ruha 
szabását. Mint lehetett volna itt a zászló szövetével 
játszadozni. Az eféle komoly mintázás azonban, mint 
amilyen Kallósé, nem is kísérli meg ezt a gyermekes 
babrálást. Igaz, hogy a publikum majd rámondja: nincs 
kidolgozva. De hisz a nézők jó része úgy sem szokott 
ilyenkor egyebet konstatálni a szobormű előtt, mint 
amit a szabójától eltanult. Az igazi szobrász tehát jól 
teszi, ha így a publikum ellenére mintáz és szélnek 
ereszti az efajta kifogásokat. Sőt jól eshetnek neki az 
ily megjegyzések, mert hisz voltaképpen erényt vetnek 
a szemére. Akiben azonban talentum van a megtérésre, 
e munkán kitapasztalhatja, hogy mennyivel több, meny-
nyivel férfiasabb és tehát művészibb, ha valaki a férc-
és gomblyuk-kutatás helyett a marék széles mintázó 
gesztusával egyetlen formába tudja tömöríteni az egész 
szövet-tömeget s meg tudja éreztetni az alája temetett 
testet. A Bartha-siremlék jó tanulmány-tárgyul kínál-
kozik a plasztika kedvelőinek. 

* 

Míg a temető ezúttal plasztikai életre fio-velmez-
tetett minket, az élők számára épített Nemzeti Szalon 
kiállítása csöndes és részvét nélkül való kimúlás képét 
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