
Kének egyetlen belyes útját: a ~:aö.

vetkezeti megoldás gondolatát.
E mű megirásához a "falusi ta

nulmány" csupán gyakorlati lefek
tetését j elentette a szerző már
meglévő elméleti megoldásainak.
Főbb problémái, melyen a mű fel
épül, a helyes földbirtok reform
kérdése, a föld felaprézásának
meggátlása, a belyes termelés, a
termelő eszközök szövetkezeti meg
szervezése, az értékesítés szövetke
zeti megoldása, a valódi szövetke
zeti zondolat,

Mindezek biztosítéka: "hogy a
keresztény erkölcsi alapon álló szö
vetkezeti elveink, olyan gazdasági
elvek, amelyeknek lényege az em
beriség nagy részének lelkében él".

A központ és a tagszövetkezetek
reális és helyes viszonyára is ki
tér a szerzö, mert mint mondja, ez
egyik sarkpontja a szövetkezeti
kérdésnek. A tagszövetkezeteknek
tisztában kell lenniök azzal, hogy
a központot ők tartiák fenn, nélkü
lük élettelen keret" de tisztában

vannak azzal is, hogy II ltözpont
nélkül tik sem boldogulnának. Ko
operációjukat ez a szempont kell,
hogy belyes úton tartsa.

A szerző nem tér ki a jövő

problémái elől sem. Hangsúlyoiza
az egyenrangúságot a tőke vállal
kozásai mellett, nevesen a keres
kedelmi és az ipari tőkére értve,
kiemeli a hitelkérdés végleges
megoldásának fontosságát. Mint
végső eredményt állapítja meg:
ho~ a kisember számára a szövet
kezés nélkülözhetetlen. Mert ami
gazdasági életének prosperitásáboz
szükséges: berendezések, nagybani
beszerzés, biztonság, eredményes
értékesítés, a gazdasági ismeretek
fokozása, politikai nevelés, számára
csak a reális tényezőknek megfe
lelő úton kialakult szövetkezeti
rendszer bztosíthatja.

Wünscber doktor könyve alapvető

munka a magyar szövetkezeti élet
kibontakozóban lévi! történetében.

Kaklay Pál.
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MEDNYÁNSZKY. Az Ernst múze
um helyiségeiben a mult hónapban
lezárult Mednyánszky kiállítás és
Kállaí Ernő Mednyánszky könyve
(Singer és Wolfner kiadása, Buda
pest, 1943.) teszi megint aktuálissá
báró Mednyánszky László nevét.

Semmi sem történik véletlenül.
Szinte törvényszerű az. hogy száza
dunk második nagy katasztrőfájá

nak kellős közepén az a magyar
festő lett aktuális, aki művészi,

emberi fejlődése csúcsára az első

világháború éveiben jutott el. A
kiállítás világháborús képeit és raj
zai! nézve igazat kell adnunk Kál
lai Ernőnek, aki azt írja ezekről a
képekről, hogy itt magasztosul
Mednyánszky human izmusa a leg
mélyebb és legnagyszerűbb láto
mássá.

A művész magatartása az a kibo
gozhatatlan esztétikai elem, ami
minden alkotásban, - ha az őszin

te és müvészi - ellenállhatatlan
bóbeszédűséggel érvényesül. Ebből

a sokból keveset a laikus is meg
érez. A magatartásnak ez a nemes

és emberi volta a kiállítás sikeré
nek titka és teljes feltárása Kállai
Ernő könyvének legnagyobb érde
me.

Az ismeretlen Mednyánszky lép
mind a kettőben a közönség elé.
A köztudatban Mednyánszky Úln'
él, mint végtelen poétikus század
végi rezignációval telített lehellet
finom tájképfestő. A kiállítás és a

.könyv egy kevéssé ismert. de a tá]-
képfestőnél sokkal izgalmasabb
ruűvészt mutat be. Bemutatja Med
nyánszkyt nemcsak a természethez
való viszonyában. hanem Med
nvánszkvt társadalmi vonatkozásai
ban is: Szinte meseszerű Med
nvánszkvnak ez a kettős vonzódás a
az erdőhöz és a szegény emberhez.
Az élet nagy kérdéseinek szünte
len feszegetése, ez a tragikus szí
nezetű keresés "az általános jelen
tőség spírttualizált világába való
emelkedés" mint ahogy ezt
Mednyánszky Kállai Ernő által kö
zölt egyik naplójegvzetében irja,
tör felénk a kiállítás minden képé
hől és ezt a nyugtalanságot, mely

157



It kóborlállban, az életmódban. a
festési modorban nyilvánul, ir.ia
me~, - valljuk be, mesterien 
Kállai Ernő.

A könyv kettős felosztása. - az
ember. a művész - csak kettős

módszert leplez, hisz nem is lehet
és Kállai nem is akarja a művészt

az ,embertől szétválasztani. Nagy
érdeme a könyvnek, hogy a lehe
tőség határain belül gondos vizsgá-,
lat tárgyává teszi Mednyánszky vi
szonvát a képek élményanyagához.

Vannak művészek, akik a kere
sés lázában a félúton megállnak.
Mednyánszky nem állott meg élete
végéig. Viszont célhoz sem ért. Az
öreg Mednyánszky is tele volt fia
talos gyötrődéssel és ez a kereső

láz, ez a nyughatatlanság az oka
talán annak, hogy nehéz érzéssel
hagyjuk el a kiállítást és tesszük
le Kállai Ernő könyvét.

FARKAS ISTVÁN KIALLI'l'ASA.
A Tamás galéria Intírnebb környe
zetében láttuk viszont Farkas Ist
ván régebbi képeinek egy jelentős

THURZÓ GÁBOR:

kollekciöját é!'. ismerkedtünk Illeg
újabb termésének néhány darabjá
val. Látomásai vannak Farkas Ist.
vánnak és ezeket a látomásokat
mesterien adja vissza. Fanyar. em
berkerülő festői magatartása, a fes
tői kifejezéseszközökkel való öko
nomikus bánásmód egyik legérde
kesebb festői egyéniségünkké avat
ják. Ez a szükszavúság azonban
csak látszólagos. A fantázia, mint
a látomás kiegészítő eleme szaba
don működik a festőben és azt a
fantáziát kívánja meg a nézőtől is.
Hogya néző gyakran képtelen fan
táztáját a festővel azonos irányban
működtetni az oka annak, hogy
Farkas István nem tartozik az úgy
nevezett népszerű festők közé.
Egyik birálója helyesen iezvezte
meg: Farkas a festők festője. A ki
állítás szép sikere azonban azt bi
zonyítja, hogy a közönség épúgy
mint a müvész Iejlődik és a sok
külíöldí elismerés és siker után a
festő saját hazájában is válhatik
prófétává.

Szentmihttl-"i Jéno«
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SZINHAZI KRONIKA

"Senki hát halandó embert, ki e
fölcjön várja még Yégs(J napját, ne
neve::;zen boldognak, míg élete Ki
kött'Jjét el nem érte bánat nélkül,
biziosan" - mondja a kórus az
"Oedipus király" végén, egy maga
bízó, öntelt és boldog ember össze
omlása fölött Ami addig lejátszó
dik, ma már közkincs. A klasszikus
témák között alig van ismertebb,
mint Oedipus tragédiája, aki aka
ratán kívül lesz atyja gyilkosa,
anyja ágyasa és gyermekeinek test
vére. Sorsa eleve elrendelt, nem
tehet ellene semmit, hiába menekül
előle, a Jóslat utóléri és hatalma.
magabiztossága tetőpontján egy
szerre sujt rá a kivédhetetlen vég
zet. összeomlása tökéletes és hiány
talan. de ami utána következik.
az igazán fölemelő. az az igazi
katharsis. Kitépi szemeit, száműzi

magát a megszentségtelenített kad-

158

mosi földről és két leányára tá
maszkodva elindul bujdoklásra. Ez
a cselekedete folyik csak saját el
határozásáböl, végzetéről nem te
het. botlása nincsen, a tragédia
nem - vagy csak részben - ön
hibája miatt éri. Amikor kitépi
szemeit és elindul. akkor cselek
szik először úgy, ahogy belső tör
vényei és nem az istenek baljós
parancsa rendeli. Itt emelkedik ki
egyéniséggé, itt legforróbb a drá
ma. Az .,Oedipus Kotonasbun" is
mét az isteni rendelés rabszolgá
ját mutatia, sorsa itt már újra füg
gésbe kerül a [öslatokkal, az tör
ténik vele, amit élete utolsó évei
re az istenek írtak elő s amit a
[óslat éppolyan pontosan megmon
dott, mint tragédiáját. Ez a kettős

ség a tehetetlen és kiszolgáltatott
ember mitikus végzete és a "mo
dern" lélektani belső megoldás




