
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«

, ,
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-
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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



~özt tartja ma i~ trisseu. érdekes
nek BS izgalmasnak 8ophokles tra
gédiáit. Míndaz, ami elborzasztó
benne és amit keresztény morálunk
nem tud elfogadni, Oedipus önttél
kezesének pillanatában megközelíti
modern és keresztény elképzelé
sünket. A jóslat parancsát önkény
telenül beteljesítő Oedipus idegen
marad, rokonunkká, egy ismerős

lélektani folyamat hordozój ává itt
válik. Ezért találunk többet 80
phokles remekébe n, mint csak a
remeket, ahogy Babits mondja: a
jég íorróségát. Mert hogy remek
mű, arról beszélni éppannyira fö
lösleges, mint vitatkozni fölötte: a
formai tökély mondanivalóiról és
általában a görög tragédia színpadi
és konstrukciós lényegéről már
Aristoteles szögezte le megingat
hatatlan és az európai dráma két
ezer éves fejlődésére döntő néze
teit. Érdekes azonban egy újabb
észrevételt felemlítenünk, ami a
görög tragédiák - és ig~ az "Oe
dípus király" - belső és tartalmi
felépítését új színben nnitatja
meg. 8taud Géza érdekes és logi
kus gondolatvezetése új és hiteles
világnásban mutatja mez a kóru
sok szerepét: észrevette azt, hogy
a kórusok nem magyarázó, hanem
tagoíó értelműek, a mai függönyt
helyettesítették a görög nyilt szín
padon. Ha a kórusok betéteit így
lekintjük, a két Oedipus-dráma
szerkezete kristályosan áttetsző

lesz, a IJiírai elemek mellözésével
kiemelkedik maga a dráma. Ha az
újabb görög klasszikus-rendezések
hgyelembeveszik Stand Géza elmé-
letét, elérkezhetünk oda, hogy
Sophokles, Aischylos, Euripides
drámái szinte a detektivtörténetek
Izgalmasségéval fognak hatni a
mai, kevéssé iskolázott közönségre
is. - A Nemzeti Szinház előadá

sáröl a legkülönfélébb vélemények
hangzottak el. Nekünk az az érzé
sünk, hogy az eszményi, a hiteles
előadást megvalósítani szinte lehe
letlen. Egyetlen amit a modern
színház tehet: hangsúlyozni az
egyetemesen érdekes drámát, a me
sét, amely épp az Oedipus király
ban annyira érdekes, lekötő, izgal
mas. Ilyesféle kísérlet történt ez
alkalommal is, és a színház mun
kája különösen az Oedipus király
ban sikerült. Kiss Ferenc kitünően

bozta ki a végzet sujtása alatt ösz-

szeomló embert, és alakítása olt
voll a legjobb. ahol a befejző rész
ben az idegdrámát hangsúlyozta ki.
Hogy a második darabban megelé
gedett a törődött, megpróbált ag
gastyán siránkozásával. az nemcsak
az ő hibája, hanem Oedipus jelle
mének erre a siránkozó tehetetlen
ségre való szűküléséhől is követ
kezett. Körülötte többé-kevésbbé
jól monclták a verseket, s ha ez
megtörtént és a színész Babits Mi
hály csodálatosan pregnáns, költői,

sophokJesí fordítását a lehetőségek

hez mérten érvényre juUatták,
megtették kötelességüket. Az együt
tesből egyedül Abonyi Géza meg
szállott, igazi tragikus hévtől átha
tott Tiresiasa volt nagyszabású ala
kítás.

*

Az életünk emlékezés és nem fo
lyamat, a lélek él és nem a test,
és a léleknek nincsenek korlátai
sem időben, sem térben. Ha éle
tünk látványa merül fel bennünk,
egyszerre megrohannak az emlé
kek, úgy ahogy fontosak voltak
számunkra, belső és nem időrendi

logika szerínt. Aki modern felfo
gás szerint gondolkodík az életről,

az regényben éppúgy mint színpa
don, előbb-utóbb elérkezik ehhez
az ábrázoláshoz. Hogy mit rejt egy
pillanat, megmutatta már Joyce és
WooIf, s hogy ezt a pillanatot szín
padon is megteremthetjük, mégpe
dig drámai és nem epikai hiteles
séggel, arról O'Neill győzött meg.
A magyar kísérletek eddig műked

velők kezén sikkadtak el. drámagyá
rosok próbálkoztak meg ezzel is, a
siker és nem a meggyőződés kény
szeréből. Remenyik Zsigmond, aki
Az atyai ház"-at írta belülről ér

'kezett el ehhez az ábrázolásméd
hoz. Hogy a legvakmeröbb színpa
di formát is el tudjuk fogadni, ah
hoz éreznünk kell azt, hogy más
ként nem lehetett volna megcsinál
ni, a forma szükségszerűségből kö
vetkezik, a mondanivaló csak igy
bontakozhatik ki. Remenyik Zsig
mond darabjában ezt érezzük. S
míndaz, ami forma és nem mecha
nizmus, remekül is sikerűlt, Egy
tékozló fiút végigvezet az elhagyott
atyai ház szobáin és a szobákból
egyszerre elénk lép a rég letünt
mult, mindig egy forró és döntő
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pillanatában, úgy és abban II sor
rendben, ahogy az emlékezés idézi
föl. Nines tehát időrend, aki egyik
képben roskadt aggastyán volt, a
következőben bizakodó ifjú, - a
képek sora ellenpontszerűségével

kerekedik egységbe, kerekedik bel
ső - és hiteles - időrendbe. Ez
a forma, s ezt hibátlannak tartjuk.
A mechanizmus, mellyel az író hő

sét a szobákon átvezeti, már ke
vésbbé biztos és fölényes, a drá
mai következetességet gyakran meg
zavarja. A keret és a képek nin
csenek abban a biztos kapcsolat
ban, mint Remenyik amerikai ősei

nél. Emlékezzünk csak Osborne bá
mulatosan szép "A világ közepe"
címü művére, ahol az irreális ala
kok és szítuáciök olyan biztonság
gal olvadtak a kispolgári, naiv és
érzelmes keretbe, míntha egy
Bernstein-dráma külsőséges hatásai
fogták volna egybe. De ez végered
ményben csak szeplö és nem hiba.
Remenyik el tudja fogadtatni szín
padi elképzelését, meg tud rázni,
el tud hitetni dolgokat és elképze
lése sodrába tud állítani művet és
közönséget, És ez a fontos, ez a
döntő, - a regényben is, és még
inkább a színpadon, Ami zavart,
az a bőre méretezett, gyakran fö
löslegesen ismétlődő dialógus, bár
ennek is megvan a szerepe és logi
kája: az emlékek áradnak, maka
csul vetik fel újra és újra a dol
gokat, az emlékezés ismétlődik és
anyagát szélesíti, nem pedig az új
és új problémákat. Ezt az emlé
kező makacsságot tudja elfogadtat
nl velünk Remenyik olykor bőbe

szédűnek tetsző dialógusa. Mindent
egybevetve: a magyar drámaírás
egyik legfontosabb értéke és legna-

gyobb meglepetése ez II munka.
csalódnánk, ha nem lenne hatással
drámaírásunkra. A VígSzínház elő

adása jó és kiemelkedő a formá
ban, kevéssé jó a mechanizmus
ban. Az emlékképek a maguk reá
lis-irrealitásával kitűnöe, itt ját
szanak a legjobb színészek is.
Bulla Elma, aki annyi várakozást
igazolt már be, az anya alakjában
meglep átélésének. logikai és ér
zelmi munkájának sokrétűségével.

Nincs akadály előtte: ahogyan az
emlékképekben fellép ő egyszer
öreg, máskor fiatal asszonyt, majd
ugyanennek a figurának esetenkint
való különbözö lelkiállapotait .meg
játszani tudja, páratlan teljesít
mény. És amellett egység van ab
ban, amit csinál: az időrendi szét
ziláltságban, az egymást megelőző

epizódok belső rajzában míndíg
éreztetni tudja az alak egységét.
Rendkívüli színészi és alkotói mun
ka ez. Somlay Artur ugyancsak
ennek az egységnek művésze, apa
figurája mélló párja Bulla Elmá
nak. Mellettük csak epizódok van
nak. MihóJlyi Ern{j bőlcs barátja
szép munka; tetszett Bihary József
inasa, Orsolya Erzsi kitűnően meg
mintázott cselédje. És tetszett 
bár nem lepett meg - az operetti
Kiss Manyi a megejtett kis cseléd
illazi drámát és igazi végzete! érez
tető alakítása. Ez a színésznő egyi
ke legjobb alakváltoztatéinknak.
kár operettre pazarolni, csalódnánk,
ha a Pygmalion Elisaját nem tud
ná nagyszerűen eljátszani. Hege
tliis Tibor rendezése gondos, apró
lékos, a művet szolgáló munka, és
Neogrády MiklóS forgószínpadának
ezúttal fontos szerepe van a darab
hangulati elemeiben. '1'hurzó Gábor.

A cIJfkszent/amási székely gyermekek gimnáziumi o'ctat(j,~ára Lá9Zli

István, Budapest 20.54 peng6t, dr, Possonyi LáSzló, Budapest 7.9.46 peng ti!

adomdnyozott.

160



• A FRANKLlN TARSULAT TAVASZI KÖNYVEI.

TöRöK GYULA:

A PORBAN
Harsányi ZSolt beoezeiö lIJ,nulmúnpúva{,
A magyar középesztály, a gentry életének hatalmas eposza
ez a regény. A nagyorosz regényeket juttatja eszünkbe s az,
ahogy a magyar vidék embereit, problémáit ábrázolja, ma
mindennél időszerűbb. Két kiiie; fűzve 16.60, kötve 1Y.RO

8W/FT:

GULLIVER UTAZÁSAI
A világirodalolll legnépszerűbb regénye, az emberi társada
lom halhatatlan szarirájának teljes kiadása, KM/Je kb. 8,81!

A SZERELEM I<ALANDJAI
A francia lélekrajzi regény három klasszikus remeke: Mm!'
de La Fayette: CLEVES HERCEGNŐ-je, Precosi Abbé:
MANON LESCAUT-ja és Benjamin Constant: ADOLPHE-ja
egy kötetben. Kötve kb. 8,80

E. 1'. A. /lOPFMANN:

AZ ÖRDÖG BÁlITALA
A német romantika legjellegzetesebb írójának remekműve.

Kölve kh, /O/iO

A NU/Ut GIDE

A VATIKÁN PINCEI
Bűnügyi regény'? Az: a legkalandosabb történet, de írója a
mai világirodalom legnagyobb alakja. Fűzve 7.40, kötve 9.40

HANS CAIWSSA:

ELVARÁZSOLT VILÁG
A Goethe-díjas nagy német iró első magyarul megjelenő

regénye a gyermeki lélekről, a gyermekélet szépségeiről.

PÜZ1Je RAO, kMve 10.40
l1fAS8IMO I!ONr/'EMf'ELLI:

A NAP UTJÁN
Három ragyogóau szellemes kisregény: Európa elrablásáról,
Kolurnbusról és II napimádók csodálatos életéről.

Füzve7.--'-. köl/Je !J.-
ZOLNAI UnA:

II. RÁKÓCZI FERENC
A kolozsvár i egyetem kiváló professzorának kitűnő könyve
megrendítő lelki arcképét rajzolja meg Rákóczinak.
Szekfű Gyula monográfiája óta ez az új életrajz a Iegjelentö
sebb lépés a Rákóczi-irodalomban. Kötve 7.60

SZENT ÁGOSTON VALlOMÁSAI
A Parthenon kétnyelvű klasszikusai.
A világirodalom egyik leghiresebb önéletrajzi műve, a
kereszténység egyik klasszikusa. Két kötet kötve kb. 24.-



KöhJe: 14.80 pen(1ii

• RÉV A·l TA V ASZI Kf)NYVEI •

BARTA[,fS JANOS:

A MEZŐK ALDÁS,\
A kiváló erdélyi Iirikus teljes költői műve, Felejthetetleu
versek, föld, erdő, természet himnuszai.

Kii/oe: UJif) pengö

I V.~N BUNIN:

A SZI~HELE1U SZE~TSl~~(; E
A Nobel-díjas orosz író halhatatlan regénye, a mi niatű r
viIágirodalom fölülmulhatatlan remeke. Bókay .Iános szép
fordítása.

Antilopkötésben : 6.90 {Jengő

HONORÉ DE BALZAC:

A VÖLf1Y I",ILIOlHA
A francia regényírás óriásának egyik különös, mísztikus
alkotása; Balzac, aki hatalmas oeuvreiében a valóságot hódí
totta meg, ebben a regényében meghódítja azt a világot,
amely az anyagi és a testi valóság fölött van. Benedek
Marcell fordítása.

su-«. 10.60 pengő

UN YVTANG:

Nr"É~Z ÉS BOilS
Új könyvében az Író a mindennapi élet fínom megfigyelő.ié

nek mutatkozik j szellemeeen, csúfondárosan figurázza ld a
modern civilizáció nagyképüségét, hogy megismertesse olva
sóit ezy szebb, tisztább és emberibb valósággal. Lin Yutang
okossága meggyőz és megenyhít, szórakoztat. A fordítás
Hertelendy István munkája.

Kiitne : 12.;50 pengő

RACHEL FIELD:

AZ "É~LET Ü.IIL\ SZ]~~P
A huszas-harmincas évek látszat-békéjél idézi föl a népszeri
írónő Pulitzer-díjas ú] regénye. Mesteri módon szövi hősnője

sorsába az amerikai társadalmi osztályok roppant küzdel
meit. Székely Tibor fordítása.

ETTORE COZZANI:

FC)I",D ÉS lHÁHV ANY
A mai olasz írodalom egyik jelentős alakja lángoló roman
tikával, izgalmas mese sodrában ábrázolja 87. új. hősi világ
alakjait. A fordítás Füsi .József munkája.

Kötve: 18.- lJengii

MOLTER KAROLY:

BOLONDI{ISV Anos
Az erdélyi irodalom egyik verető alakjának UJ műve .ielleg
zetes alakokat állít elénk. Friss, üde humorral ábrázolja az
író a kisváros sajátos légkörét.

Kötve: 11.50 pengő


