
ga előzőleg Varsóban vendégszerepelt)
arra törekedett, hogy megmutassa a
felszabadulás utáni magyar képzőművé

szet legfontosabb vonulatait, prominens
mestereit, legtartalmasabb rnűalkctásaít.

A tárlat rnindössze kilencven műből

állott; ezeket a rendező átgondoltan,
logikusan csoportosítva helyezte eI. A
terjengösséget elkerülő, magas esztétikai
mércét alkalmazó válogatás eredmé
nyeképpen a kiállítás - a korábbi
hasonló jellegű összeallításokkal ellen
tétben - nem keltette vásári bazár,
koncepció és kvalitásérzék nélkül ösz
szehordott kép- és szebortömkeleg
csüggesztő benyomását.

A rendező nyilvánvalóan az avant
garde irányzatokkal rokonszenvezett, s
ennek megfelelűen a konstruktívísta,
absztrakt és s7.;;rrealista alkotásokat
áll ította reflektorfénvbe. de nem mel
lőzte az idősebb generációhoz tartozó,
a természetelvű művészetí hagyományt
követő mesterek java festményeit és
kisplasztikáit sem (Bernáth Aurél: "Ha
las csendélet" 1947, Ferenczy Béni:
"Futó nő" 1949, Medgyessy Ferenc:
"Táncosnő" 1949. Czóbel Béla: "Kan
csók rózsával" 1967.).

Mikus Sándor, Illés Arpéd, Kokas I~

nác, Orosz János, Kiss István s még
egv-két festő és szebrász munkáí nem
emelték a rangos tárlat színtjét, a csu-

Mi\X'M GORTHJ LEVELE
DUNKEL NORBERTHEZ

A századforduló és a századelő ismert
nevű zeneműkiadója és hangverseny
vállalkozója volt Dunkel (Dunkl) Nor
bert (1862-?), aki élete alkonyán em
lékiratokat is publikált. 1933-b:m jelent
meg A világ urai című kötete. ezt 1935
ben a Művészekről követte, 1936-ban pe
dig Milyen volt Liszt Ferenc? címmel
adott ki könyvet, (Dunkel Norbert
édesapja: Dunkel Nep. János zongora
művész és zenemúkiadó huzamosabb
ideig titkára volt Lisztnek, s Dunkel
Norbert az apai emlékekre támaszkod
va írta meg ez utóbbi munkáját.)

A Művészekről círnű kötetben felvillan
a Dunkellal kapcsolatban állott kiváló
művészeknek (Carnille Saínt-Saéns, Pab
10 de Sarasate, Toscanini, Gustav Mah
ler, Goldmark Károly, Reményi Ede,
Huberman Bronislaw, Jan Kubelik,
Emma Gramatica olasz színésznő, Doh
nányi Ernő, Hubay Jenő, Zathureczky
Ede stb.), valamint egyházi és politikai

pán elvétve tapasztalható rendezői en
gedményeket viszont bőségestm ellensú
lyozták az. olyan mesterrnűvek, mint
Korrusstól a "Kulcsos" (1949), Dorsos
Míklóstól az ..Erato" cimű márvány
kompozíció (196'6), Barcsay Jenő "Festő
állványv-a (1957), Martyn Ferenc ösz
sze fogott szerkezetű. tüzes színvilágú
festrnénye, az "Emlék készülő bárkáról"
(1953), Kassák Lajos "Fölkelt a nap"
című, tísztaságot, egyensúlyt es derűt

sugalló nonfiguratív munkája (1961), a
középkorú nemzedék éivonalához tarto
zó Ország Lili szuggesztív "Vizió"-ja
(1968) vagy Bálint Endre párizsi alko
tói korszakának egyik chef d'oeuvre-je,
"A csend világa" (1961), amelynek
~yengéd, leheletfinom szinakkordjaí
borongós, sejtelmés hangulatot árasz
tanak.

A tárlat pillérei azonban mindenek
előtt. Kondor Béla munkáí voltak. Úgy
véljük, az 1945 utáni időszak hazai
képzőművészetében az ő életműve a
leghatalmasabb, a legösszetettebb, a
legmagasabbra ívelő. A "Pilinszky Já
nos arcképe" (1964), a "Pléh-Krisztus"
(1964), a "Szent Antal msgkísértése"
(967) vagy a ,.Szent Péter és t'gy nő"

(1970) olyan rnűvek, amelyek magukon
viselik a klasszikus alkotások bélye
gét.

D. 1.

személyíségeknek (Raynald Lajos bíbo
ros, kalocsai érsek, Wekerle Sándor
miniszterelnök stb.) arcéle. de megje
lenik a könyv oldalain a Zlatko Ba
lotovíé hegedűművészt és Dunkel "csá
szári és királyi udvari zeneműkiadóv-t

magánkihallgatáson fogadó X. (Szent)
Pius pápa is, aki - mint Dunkel írja
(78. lap) - "köztudomásúlag szíveseb
ben fogadott rnűvészeket, mint diploma
tákat. Jóságának és egyszerűségének

ezen az audiencián is tanújelét adta."
A memoárkötet egyik legérdekesebb

része az a mindössze néhány soros
passzus (29. lap), amely Makszim Gor
kij és a nemcsak koncerteket. de iro
dalmi előadásokat, feloivasásokat is
rendező Dunkel levélváltásával foglal
kozik. E rövid bekezdés így hangzik:
"Gorkij Makszrrnrnal 1909-ben Buda
pesten felolvasást kivántam rendezni,
de meghívásomat nem fogadta el. Meg
keresésemre augusztus 8-án - Capri
szígetéről - többek között a következő

ket írta: ..Sajnálom, hogy nem tudok
Önnek más választ adni, mivel felol-
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vasásokat soha nem tartok, de főleg:

mivel személyemról soha nem beszé
lek.«"

Dunkel könyvének nincsen névmutató
ja, s minden bizonnyal ez az oka an
nak, hogy e Gorkij-levélrészlet a nagy
írú magyar kapcsolatait feldolgozó iro
dalomtörténészek fi'gyelmét - tudomá
sunk szerínt - eddig elkerülte.

Dunkel halálának évét a háromköte
tes, új magyar Zenei Lexikon sem tudja.
A magas kort megért zenei menedzser

K.(\KUKKFf:SZKEK

Ken Kesey Száll a kakukk fészkére
című regénye 1962-ben jelent meg, s
hamarosan bestseller lett, színpadi és
film változat is készült belőle. A film
(írók: Lawrance Haben és Bo Gold
mann; rendező: Milos Forman) és a
szfnpadí adaptáció (írója: Dale Wasser
mann; rendezte: Kapás Dezső a Víg
színházban) nálunk egyidőben került
bemutatásra. Ezeknek egymással, illetve
a regénnyel való egybevetése - a mű

faji sajátosságok miatt is - csak a
mondandó teljessége és árnyaltaága
szempontjából indokolt.

A történet színhelye egy elmegyógy
intézet. Egy napon új ápolt érkezik,
aki körül rnegsűrűsödik a levegő, s aki
körül a cselekmény végzetes forgásba
lendül. Mc Murphy nem beteg; kíügyes
kedte. hogy fegyhá;z. helyett a kényel
mes kórházban töltse verekedésért ki
szabott börtönbüntetését. Csodálkozva
látja, hogy betegtársai többségükben ön
ként vállalják a gyötrő terápiákat. Bár
mikor távozhatnának innen, ha volna
elég erejük és bátorságuk alkalmazkodni
a külvilág szabályaihoz, törvényei hez. A
betegek ÚI?S érzik, hogya kórház vé
delmezí őket, a kezelések egészségüket
javítják, az ő érdekükben történik min
den. Mc Murphy azonban az ellenkező

jét vélí, és elébb ösztönösen, amúgy
kedvtelésből, később egyre tudatosabban
lép fel a maga saiátosan értelmezett
szabadságáért. igazáért s fokozatosan
teszi ezt a társai érdekében, előbb-utóbb

a kórház rendje ellen.
Kesey regényének középpontjában

Bromden, az indián (az egyik ápolt) áll,
Ó a nézőpont, amit és ahogyan ö lát
és gondol - szenvedve, az objektivitás
leghalványabb igénye nélkül -, azt lát
juk mi is. Egyetlen hatalmas bels,) mo
nológ a könyv; Bromden emlékezete
idézi .fel a párbeszédeket, láttutja "az
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által gondosan összegyiijtött művész

levelek, szerzédések, megállapodások és
egyéb dokumentumok sorsa, holléte is
bizonytalan.

Ha a Dunkel-hagyaték valamikor fel
bukkanna, abban remélhetőleg ott lesz
Gorkij 1909-ben kelt levele is, amely
fényt vet Az éjjeli menedékhely, Az
Artamonovok és a Klim Számgin élete
alkotójának szerény, puritán emberi lé
nyere.

nSVSNYI IvAN

intézmény", a kórházi mechanizmus
működéset. Az olvasó nyomban hatása
alá kerül ennek a sodró rnonológnak,
de egy pillanatra sem felejti. hogy
mindez nem a valóságban, hanem az
indián tudatában tükröződik így. A
szöveg - Bartos Tibor kitűnő fordítá
sa -, a költészet nyelvéhez hasonlóan,
fokozott mértékben tart igényt az ol
vasó aktivitására. Az eléje tárt képból
kiindulva maga-magának kell képet al
kotnia és magyarázatot találnia a tör
téntekre.

Mi adható vissza ebből az ábrázolási
módszerből, mí menthetö át ennek ha
tásossáaáböl a filmre Ás li sztnoadra ?
Milos Forrrian és forzatőkönvvíró! meg
sem kísérelték az átmentést. Ezért a
rendező az ábrázolandó rendszeren kí
vülí nézőpontból fotográ fálta és értel
mezte az eseményeket. Alig akadt képei
között totál vagy naaytotál, inkább kö
zeli és félkőzeli felvételekkel dolgozott.
Arcok és ernberalakok töltik be II kép
mezőt, azt sugallva, hogy ernberek és
emberi viszonylatok állnak a figyelem
középpontjában. Bromden íg-; csak
egyik szereplője lesz a történetnek.

Színpadra még inkább ehhez az objek
tivizáló ábrázolésmód kívánkozna, ám a
színpadra alkalmazó valamilyen köz
bülső megoldást keresett. A cselekményt
természetesen kívülről láttatja, de nem
tud lemondani a regény hatásos költői

ségéről. Ez félmegoldást eredményezett.
A pergő cselekményt meg-megtörík az
indián monológjai. Bromden egyedül
marad a homályos színpadi éjszakában,
arcát fölemeli, szája mozdulatlan : és
hangszórökon át, mintha hatalmas testé
ben vísszhangozna szava, halljuk mono
lógjait, indokolatlanul, mert ebben a
formában ezek a szövegek nem értel
mezik, még kevésbé értelmezik át (ami
pedig érdekes lehetne) az eseményeket,
a látottakat. S nem is mutatják kellő

mértékben az indián átalakulását. Be-


