
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-



pillanthatunk ugyan belsó világába, de
ez reménytelenül statikusnak hat, 
pedig a történet legmélyebb mondan
dója. lényege éppen az Ó, az eddig
néma megszólalása, a mozdulatlan moz
dulása volna. A monológok látványosan
a középpontba állítják őt. holott rejtve
kellene maradnia. A cselekménynek
ugyanis Mc Murphy· a középpontja, az
6 vonzásaban kezdődik meg és gyorsul
fel az indián belső fejlődése. Az adap
tációnak ezekből a következetlenségei
ből adódtak a színpadi változat egyéb
írói gyengeségei is.

A színhely, az elmegyógyintézet töb
bet és kevesebbet is jelent önmagánál.
Kesey és nyomában az átdolgozók nem
a pszlchiátriáról értekeznek. és aligha
kívánják e bolondokházával a világot
ábrázolni. A kórház zárt keretei között
a három kulcs-szereplő - Mc Murphy,
a nóvér és az indián - magatartása,
kapcsolatuk a való élet helyzetelben vi
lágosabban ábrázolható és értelmezhető.

Ennek síkere azon múlik, hogy meny
nyire hajlandók és képesek az alkoték
és a szeraplők reálisan bemutatni a vá
lasztott környezetet. A túlrajzolás vulga
rizálást, durva és hamisító leegyszerűsí

tést eredményez - ezt persze csak a
darabra és a filmre értjük, hiszen a
regénynek a végletes szubjektívitásban
való sajátos következetessége ad hitelt.
A filmen olyan terápiákat, kezelési me
tódusokat látunk, amelyek ha a
laikus számára idegenek vagy hátbor
zongatóak is a kórházi gyógyító
gyakorlatban - ha nem is ilyen össze
függésben. mint a film tárgyalja - be
váltak és szokásosak. Bármilyen furcsa
is, a vásznon j6 darabig egy "normális"
elmeosztály rnindennap jai peregnek,
ezzel a realizmussal megrendítő hatást
vált ki a film. De az éjszakai rnula
tozást követő reggelen, amikor a főnó

vér rátalál mámortól elszenderedett
ápolt[aíra, végzetesen megfordul a koc
ka. Ez az éjszaka a kisebbrendűségi

érzéstől halálosan szorongö Billy számá
ra olyan élményt jelentett, amely meg
szabadította szorongásaítól, önmagát be
csülni kezdte és talán feltámadt benne
az egészséges élet utáni vágy. váltv a
világ, az otthon, a család után. ts
ekkor a nővér, egyetlen gesztussal, visz
szataszítja ót kínjai közé, a pusztulásba.
Itt döbben rá a néző, hogy ez nem az
a kórház. ahol valójában "gyógyítás"

folyik, hogy a színhely végül is jeIké
pesnek vehető, amely minden megme-
revedett intézményre, embertelen konst
rukcióra, szélsőséges hatalmi eszközök
kel dolgozó mechanízrnusra érvényes. A
kórházi színtér, a gyógyítási procedúra
csak ürügy a film alkotóinak, hogy a
társadalmi drillről, a bigottan felfogott
és gyakorolt eszmékról elmondják a
maguk véleményét.

Ez a jelenet színpadon is kitűnő: a
színészek félelmetes légkört teremtenek
- hatása mégis kisebb, mint a fílmé,
A színpadi változat írója ugyanis keve-
sebb gondot fordított a korábbiakban
a kórházi környezet minél hitdesebb
ábrázolására; a néző előtt kezdettől fogva
nyilvánvaló, hogy nem valódi kórházat
lát és így már eleve az író által sugallma
zott ellenszenvvel viseltetik az elme
osztály személyzete és rendje iránt. A
dráma szegényebb egy megrázó effek
tussal. Dale Wassermann és Kapás De-
zső színpadán a nővér rendkívül ellen
szenves és ravasz, sőt szadista hajla
mokkal megvert valaki, aki a rábízot
tak előtt jóságos anyaként tünteti fel
magát. A film Ratched nővérében ta
lán ugyanígy hatnak belső motívumok,
de ezek nem tudatosodtak, színpadl al
teregójával szemben ó jóságos anyának
hiszi magát Az első esetben visszafo
gott, mosollyal jól-rosszul leplezett go
noszsággal, a másodikban kritikátlan fa
natizmussal van dolgunk, A film fil
nővérének legsúlyosabb vétke az ft

semmi kritikát nem ismerő és nem
igénylő magatartás, mellyel ő maga
akar mindennek a mértéke lenni. Min
den áron az általa. rendnek vélt Ren
det képviseli az anarchiával szemben,
a kórház életében és a betegek lelkü
letében egyaránt,

Mc Murphy, a verekedős csavargó az,
aki tulajdonképpen gyógyít ebben a
kórházban. A regényben az indián, meg
jelenésének pillanatától. megbűvölten

bámulja ót. Ahová belép, maga köré
vonz míndent, középpontja lesz az ese
ményeknek, Mac az az ember, aki va
lami belső kényszertől hajtva míndíg
"az ár ellenében él". A nővérrel vívott
harcában az önzésből az önzetlenségíg
emelkedik; ó az, al{i mindenkit a maga
nyelvén tud measzólítaní, aki katalizáto
ra lesz a meginduló átalakulási folya
matoknak.
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Mac Murphy meghal. Bromden, a "ta
nítvány" segíti át a halálba kirabolt
testét és ő az, aki elmenekül innen,
amint ezt neki Mac tanította. Bromden,
az indián, a remény embere. a remény
hordozója a történetben - annak mínd
három változatában. A nővér és Me
Murphy párharca, Me Murphy példája
oldotta meg némaságát. rázta fel kata
tóníájából, :lts a film végén, a kelló

Tájékozódás

TORTeNEL!\I1 IRODALOM A MAGYAR KA
TOLIKUS EMIGRACIOBAN

A történetíró Bogyai Tamás hozzáértését
és gazdag ismeretanyagát dicséri az a két
történet! könyv, mely az elmúlt évben je
lent meg, s bizonyára újabb érdeklődőket

hódít meg a magyar törlénelem ügyének. A
gráci Styria Könyvkiadónál az Igen előkelő

..Történetírók" sorozatban Bogyai Tamás
szerkesztéséhen jelent meg az "Ungarns
Geschíchtsschreíbor-' sorozat első darabjaként
a Die heiligen Rönlge címu válogatás. A
fo!"dítlis. válogatás és magyarázat munká
jában rajta kívül Bak JálJos és SzlIágyi
Gábriel vettek részt. A kötetben a követ
kező forrásértéku szövegek oh ashatók ala
pos, kitünően tájékoztató, a külföldön is
jól eligazító bevezetésekkel és magyarázó
jegyzetekkel kísérve: Hartwíck püspök élet
rajza ts a Szent István életértil szóló Le
genda minor; Gellért püspök két legendája,
részletek kr6nikákból, mégpedig elsősorban a
Szent István életére és a trónviszályokra
vonatkozó érzékletes leírások és a Szent
Lászl6 legenda.

Mondanunk sem kell, hogy llyen népszerű

kiadvány 'megj,~lenése magyar nyelven is
érdekes és jelentős esemény volna, hogyne
üdvözölnénk hát kétszeres örömrnel e válo
lilatás német kiadását. 1l.. jelek szerint a ki
adó felismerve azt az érdektödést, mely nyu
gati n~ elvterületen történelmünk iránt mu
tatkozik, további kötetek megjelentetését
tervezi. A szent kiráiyokr61 szóló könyvet
azza! ajánlja a német olvasó fig:\-elmébe,
hogy belőle fény derül a messzí múltba
VESZŐ történelmi kezderekre. s megísmertietní
azokat a kitűnő "embereket", akik a ke
resztény Magyarországot épitették. (A soro
zat következő kötete egyébként Mikes Ke
lemen leveleinek német nyelvü forC:ítását

_ tartalmazza majd.) Es azt kelt mondanunk,
hogy ez az ajantás nem üzleti fogás: va
lóban kitűnő válogatásban. élvezetes, néhol
költőien emelkedett fordításban ismerhetik
meg , a német nyeívű 01\ asök múltunk tör
ténetének jelentékeny periódusát.
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pillanatban már c's zúzza szét arácsot,
hogy szabaddá tegyE magát az élet, a,
világ, az emberek számára. Nyitott a
kérdés: szükségszerű-eMac pusztulása, és
mí fog történni az indiánnal, ha kilép'
a világba? De Brómden kitörésével a
történetnek egy szakasza lezárult 8

nyomban egy újabb is kezdődik.

KIPICE TAMAs

Bogya! Tamás Stephanus Rex círnű, kivé
telesen szép kiállítású, sok képmellékletet
tartalmazó magyar nyelvú könyve a Herold
Kiadónál jelent meg. A szerzö első szerit ki
rályunk születésének ezeréves évfordulójára
írta müvét, mely némi késessel Jelent meg.
A történelrní forráskritika módszerével dol
gozik: számba veszi mínuazokat az írásos
értesüléseket, melyek Szent Istvánról fenn
maradtaIt, ezeket rostálja, s igyekszik be
lIllük kihámoznl azokat az adatokat. melyek
alapján érzékletes portrét rajzolhat hösé
röt, Nem állítja be Ilt a történelmi háttérbe,
hanem személyí ségére és műveire koncentrál,
s a különbözII kútfIlk - közöttük jó néhány
külföldi oklevél adatait mozaikszerűea

egymás mellé helyezve, eísösorban a pszi
chológia meglátásaira támaszkodva, meglepő

en modern képet tud alkotni róla.

Bogyay Tamás - a modern történetírók
hoz hasonlóan - kívéteíesen jelentősnek ér-'
zi Géza fejedelem nagy felismerését, meiv
nek eredményeképpen megkezdödött az edo.
dig félig-meddig nomád magyarság megke
resztelése. E művet tetözt be majd Szent
István. Az II lelki és emberi fejlődésében

nagy szerepe lehetett Szent Adalbert prágai
püspöknek, aki több i7.b011 ls járt a magyar
udvarban, és István életének fordulópontjain
míndíg feltűnik. Bogyay Tamás érezhető.

gonddal elemzi tanulmányában e fontos kap
csolatot, mínt ahogy arrol is részletes elem
zést ad, milyen volt István, a törvénytevő.

s hogyan sikerült a német szomszédságban
mcgörrzm .az ország vallasi függetlenségét
azáltal. "hogy a birodalmi egyháztól függet
len esztergomi érsekség me.lett Székesfehér
várott. ahol apja el volt temetve, a hazai
uralkodóházzal legszorosabb kapcsolatban
levő szakrátts központot teremtett".

Különös megértessel és melegséggal mutatja
be a bevezet 5 tanutrnány Szerit István király
meglehetosen tragikus utolsó éveit. s azt a
megőrzönek ls szánt gesztusát, hogy halála
előtt országát és népét Máriának ajánlotta
fel. A mü második részében kítűriö kép
anyagót szemtéinetünk (Szóts István válo-'
gatása) ,


