
vagy valamennyi együtt. Ebben a rideg lakásban (otthonnak nem nevezhetjük) az
apa hatalmaskodásban, gáncsoskodásban keres kárpótlást elrontott, hiábavaló életéért.
Az anya minden egyébről lemondott, csak etetni akarja a rábizott családot. A fiatalok
kivágyakoznak az értelmetlen, céltalan életből, de vagy elindulni sincs erejük, vagy
szárnyszegetten térnek vissza. Az igazi szabadságot csak a szociális forradalomért
küzdö legkisebbik leány találja meg.

Kassák művész módjára alkotta meg alakjait, de mondanivalója, ismétlem, meg
győzőbb él; általánosabb értelmű lett volna, ha a környezetrajzot elavult naturalista
módszerrel nem teszi ennyire sötétté. A család válsága, lelki válság, s nem lehet
teljes képet adni róla úgy, mintha azt hinné a szerző, hogy lélek már - nincs is.

A darab felépítése - bár a naturalista módszer bizonyos vontatottságot elkerül
hetellenné tesz -, drámai és hatásos. Az előadás eltalálta a szerző-megadta hangot.
Ki kell emelnünk a szülőket játszó Bihari József és Ladomerszky Margit nevét, de
általában mindegyik színész jól állta meg a helyét. Az összjáték sikere egyben a
rendező, Fábry Zoltán sikere is. Benedek Marcell
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a XX .század nagy magyar festői.

Nincs érdekesebb festői téma az önarc
képnél. Minden alkotásban voltaképen ön
magát fejezi ki a művész, de ha saját
arcvonásaiban keresi énjének titkos ér
telmét, előbb le kell küzdenie elfogódott
ságát, hogy szükségszerűen tudatosan és
mégis őszintén nézzen önmagába. Hiszen,
miközben magát festi, nemcsak tükörmása.
hanem az ítélkező Idő is visszanéz reá.

Mednyánszky kitér a vallatás elől.

Igénytelenül, kopottan, öregesen, zárt
szemhéjjal áll az utókor elé, rejtélyesen
és befelé talán mosollyal gondolva: "ime,
ez a testi miv oltom. Ám lelkemet, szép
ségivó szememet. igazi őnarcképem, a táj
képeim őrzik". - Nagy Balogh János kí
méletlen nyiltsággal számol be önmagáról.
Mintha az üdvössége forogna kockán,
szenvedéyes tárgyilagossággal úgy szem
lélí az arcát, mint egy idegen tárgyat,
ahogyan az orvos boncol egy hullát. 
Kernstock Károly csak könnyed tartásá
ban, a kemény vállal és a felszegett fej
jel, tereli el a figyelmet arról, hogy most
halálos komolyan vall. És kételyektől ve
rejtékező arccal, már túl a hatvanon, első

sorban önmaga előtt tisztázza a döntő

fontosságú kérdést: kicsoda voltaképen?
Miért élt? Mit ad örökül?

Hollósy Simon és Ferenczy Károly festői

mivoltában jelenik meg, hangulati környe
zettel együtt. Hollósy a műtermében áll,
munka közben néz felénk, szerényen, ked
vesen, mintha azt mondaná: "számomra ez

a pillanat, mert dolgozom és érzem, hogy
élek, örök. Hogy mi lesz azután, nem tu
dom és nem is bánt". Ferenczy réveteg
szemmel a messzeségbe tekint és balját
egy próféta megszállottságával emeli,
mintha nagy sokasághoz beszélne, holott
egymaga ül, jobbját nyomatékosan palet
táján tartva. Nem annyira önvallomás ez
az önarckép, mint beleringatás egy őszinte,

de még csak félig hitt meggyőződésbe,

hogy jó s követésreméltó a magaválasz
totta út.

Vaszary merészen hevenyészett, sötét
színű krétavonással, mintha mértani ido
mot rajzolna, adja képmását, néhány vas
tag, egyenes csíkkal jelezve a szemet.
Látszólag, hogy eltakarja, ki se kelljen
nyitnia, jóllehet élesen néz és áthatóan
figyel vele, a maga módján. Az önábrá
zolásnak ez a fintoros játékossága a fér
fias szemérem gőgje, hogy leplezze vég
zetes komolyságát a számonkérés órájá
ban. - Derkovitsnál a rejtekezés, oldalt
tartott tükrével fedi el félarcát, kihivó
visszavonulás a félreismerés és közőny

elől a magányába, erőtől feszülő izmai
val inaszakadtáig küzdve a biztos győ

zelemig. Mintha igy vallana csillogó
tükrének: "előbbrevaló, hogy én már egé
szen látom magam. Meg fog ismerni a ví
lág is".

Mészöly, Nagy István, Dési-Huber ön
arcképeit földöntúli báj ragyogja be: a ke
resetlen egyszerűség, a tisztaság és az áhi
tat. Istenre kellett gondolniok, amikor ma
radéktalan őszinteséggel, meztelenül nyi-
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tották fel a lelküket: Mészöly mélázó ön
feledtséggel, Nagy izzó szeretettel, Dési
Huber egy ártatlan kisfiú megtalált hité
vel. - Gulácsy gyermekded őszinteségére

jellemző, hogy önvallomása sem illeszke
dik be a valóság kereteibe. Számára az
élet az álomnál, a mese káprázatánál kez
dődik. Mi sem természetesebb, hogy ma
gát álcázva és éppen a pap mezében áll
önbiráskodó ecsetje elé, hiszen az életé
nél is jobban sóvárogta a hitet, a békét
osztó vallás uralmát. És egy őszi hajnal
derengésében, egy kis középkori város
csendjében rajtakapja magát, hogy JÓ
volna, szeretne, még tán sikerülne neki
is - élni.

Az idős Lotz is, az ifjú Székely is, met
szőn éles értelemmel, de fagyos szívvel
vizsgálja a környező világ ellenállásán
győzedelmeskedő arcmását. Nem befelé
vallanak, hanem kifelé foglalnak állást.
Nem hajolnak meg a kordivat előtt, sőt,

erős akaratuknak szereznek irányitó szel
lemükkel érvényt. Már Barabás és Kovács
Mihály: kiszolgálják a közvéleményt. Nem
önmagukkal törődnek, hanem koruknak
kívánnak tetszeni. Még festői tehetségük
kel is főleg társadalmi helyezésük igényét
hangsúlyozzák.

Réti István görnyedő habozással, mint
egy eleven kérdőjel, áll az Idő értékelő

rejtélye előtt. Nemes magatartása, becsü
letes nyiJtsága szívhezszóló. - Szinnyei-

KÖNYVEK
GARREN-TRILOGIA. (Márai Sándor há

rom könyve.)
Igy kezdődött: négy fiú bandába verő

dik, valamire vállalkoznak, ami Márai sza
vával - játék, varázslat, átköltés, kaland,
körülöttük lélekzik a nyolcszáz éves város
"hegyek között, mélyen bevattázva. há
rom tornya az égbe mutat", A bűvszavak

már kisegítenek a "Zendülőknél", enélkül
elakadnánk a totemisztikus sárga frakk
birodalmában. A fiúk mindazt, ami törté
nik, a céltalanság kultuszának jegyében
hajtják végre, eleinte csak sínylik a há
ború kozmikus remegéseit, majd szembe
fordulnak a felnőttek világával, melynek
gyanús valóságát igyekeznek elnyomni a
banda betegesen művészi játékai között,
Eredendőbűnüketviseli a "Féltékenyek"
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Merse sötétbibor hátterű, puha, ápolt arca
megnyerő, mint egy szivélyes magyar is
merős, és titokzatos, előkelően idegen,
mint egy velencei doge. Taszit és vonz
egyszerre. Kifejezése kettős. Külsőleg: egy
nyugodt, közömbös, tán kissé élveteg, ma"
gáról semmit el nem áruló, tökéletes gent
leman. Befelé: egy robbanó nyiltsággal ki
tárulkozó, dúsképzeletű, féktelenül vidám,
forrón rajongó költő. És ha jól megnéz
zük, még a homálybavesző háttér is kacag,
mint tenyérrellefogott napözön.
Megdöbbentő, lenyűgöző Munkácsy ön

arcképe. Szeméből süt a lángész tudat
alatti megfejthetetlen, természetfölötti va
rázsa. - És elbűvöl, megszédít Rippl
Rónai vallomása a tükör előtt. A behúzott,
néma száj vádol: "Nem értettetek meg!"
De a múlandóságon túlnan néző szem ki
olthatatlan, égő szikrákat ontó fény.

Búcsúzóban a szerencsésötletű tárlattól,
szenteljünk néhány gyönyörködő pillan
tást Aba-Novák magabiztos, erélyes ar
cának. Ha jobbfelől, néhány méterre ál
lunk az egész képet betöltő fejtől: a nagy
karimájú kakp, mint háttér, elfödi a viIá7

got, a zöld-kék folt, mint felhőtlen égbclt
kéklik, és a megelsvenedő, életerős férfi
arc, villogó, nyílt szemmel, úgy szemléli
korát és a rohanó időt, míntha egy dü
börgő vonat ablakából hajolna ki.

Hayls Géza

két testvérbőse is: évtizedek óta szeret
tek volna menekülni - Perúba s Kar
nakba - az emlékektő l, megpróbálták a
"gúnyos, deduktív módszereket", de a fer
tőzést nem tudták kiheverni, megmaradt,
mint a mélyen megbántott lélek írtózáaa
a valóság feltörő rémképeitől. A tapasz
talatlan olvasó értetlenül áll szemben egy
fejezetnél Ábellel, a varázslóval. Míns'ia
az író valamilyen oda-nem-illő közjátékot
iktatott volna hősei sorsába, lélektani tré
fát, mely csak arra jó, hogy próbára tegye
az "írói hitelt" kereső olvasót. A hazatérő

két Garren - Péter és Tamás - régi, bű

vös szót kérdez az ittfelejtett kövér, meg
kopaszodott bandatársától: varázsolsz-e
még, Ábel? "... de csak egyideje
mondja mentegetőzve-, azelőtt írtam. De


