
SOD az emlékeZet. Mi azenban egyszerre
látjuk a pillanatot és születő emlékét.
Igy aztán, visszamenőleg, a többí almá
riumi kegytárgy hitelére is következte
tünk: egycsallld, egy nemzet történel
mének rekvízítumaira, A befejező kép
sorban végleg szétfoszlanak a hősiesség

mítoszai, hogy helyet adjanak a bombá
zási jelenet záró tablójára való emlé
kezésnek, ahol - repülők és robbanások
zajában - a magyárok árokban mene
kültek, a franciák örömtáncot - jártak,
"egyedül Lyon, á pap ült továbbra is
a ládán. Maga elé bámult, a kereszt
előrecsüngött a nyakából. a haja a hom
lokába, a szemébe hullott." Csak nekünk
van, nekünk lehet, kell hogy legyen rá
látásunk e hármas freskóra; kell egy
szerre értenünk a félelmet, a hozsannát
és a hallgatást. Ezt az egyszerre lét
-mítoszt, magyarság-mítoszt teremtő-

-romboló filmet. Nem közelíthetünk hoz-
zá korlátozott érvényességű kategóriák
kal. nemkényszeríthetjiik bevált sablo
nokba. Fábri Zoltán munkája alighanem
új korszakot nyit a nem-zeti önvizsgálat
Jegyében fogant művek történetében.

Nem tartoZik szorosan a filmkritikai
tárgy~oz, de érdemes néhány összeha
sonlító gondolat erejéig Balázs József
regényéról is szólni. Fábri híven követi
a cselekmény fő vonalát. csupán silrítő

dramaturgiai össsevonásokkal él olykor,

KURTAG-PILlNSZKY·

Hosszú ideig úgy látszott, hO{11l a
század zenéjének meghatározó, egyben
jolytq.thatatlan pillanata volt Bartók
Béla" fellépése és művészi kiteljesedé
se. Halála után jó néhány évig sem a
Kodályt, sem az őt követő islcqla nem
tudott igaz'Íf& nllgy el17/énúéget felmu
tatni, olyat, aki kitereli medréb6l a
~gszokott, egyhangú zenei fol'llamot.

Ma már világosan lát;uk, hogy ezek
nem a stagnálás, hanem az eró(lJIÚj
tés évei voltak. Aztán a fejlődés egy
bizonyos pontján új nemzedékek ;öt
tek, melyek ugvanolyan magától érte
tődő természetességgel váltak eu1'Ópai
vá, mint annak idején Bartók, s ugyan
úgv maguk mögött tud;áka magvar
zene hagvomcíl1yait, mint Kodály. A
legtehetségesebbeknek közös ;ellemző;e,

hogv átérezték: a második világháború
után nem lehet úgv szólni, mint ~nnak

A film szígorűbban, tagoltabban szer
kesztett- az évszakváltozások kiemelése,
illetve a keretes szerkezet által. Kame
rája hitelesebb miliőt teremt: az ábrá
zolás részletrealizmusa pontosabb, -tisz- .
tább Balázs József esetenként modoros
népiségénél. _Lényegesebb különbség,
hogy a rendező kevesebb információt
ad a nézőnek, s így az epikus folyto
n06sághézagai valamiféle homályt te
remtenek (innen az a hiedelem,hogy
a Magyarok fílmballada), ebből eredően
a regény inkább az egyedi konkrétság,
a film a szímbolíkus általánosság hatá
sát kflti. Talán a legfontosabb eltérés:

.a regény túlvezeti a történetet önmaga
keretein, amikor a 16. fejezetben életsor
sokat kerekít le. A film ebben követke
zetesebb, ugyanakkor hiányzik belőle

Fábián András, a kis életeket nyerő,

minden tragikus helyzetet túlélő hős

sorsrajzának lezárása. Balázs József vég
szava azt sugallja, Fábián Andrásban
ölt testet az összetörhetetlen magyarság;
ahogy Gáspár Dániel gondolja: "Ez a
Fábián András, ez sohasem fog meg
halni. .." Osszetörhetetlen, ugyanakkor
kisszerű is ez a lét. Fábri Zoltán 
úgy tűnik - nem akart eljutni a de
mítizálás e fokáig.

BALOGH TIBOR

előtte. Á kifejezésnek új eszközeit ke
resték hát s ami igazán i;zgalmas'cí
teszi váLLatkozáswkat: nemcsak kijeje
zetten zenei inspirációkat vallanak ma
gukénak, hanem szívesen és ered~
nyesen terméken1/Ülnek meg a társmu-

. vészetekből is.
KUTtág György kiemelkedő jelentc5sé

gú. képviselője. ezeknek az új törekvé
seknek. Művésii pályájának jontos ál
lomása a Pilinszky János' verseiTe kom
ponált Négy dal (Op. ll.), mert a
maga szuverén zenei világa ezúttal
ugvanolyan öntörvén1/Ú, hasonló indít
tatású költői képv~lággal találkozott,
melyben nemcsak a szavaknak van
meg a ;elentéstartomcínyuk, hanem
mögöttes, asszocicíciós1"endszerilknek
is. Az Alkohol címu vers például ma
ga is a társművészet, a film eszközeivel
él, amikor az emlékek birodalmából /I

tudat falára fényképezi az egymástól
látszólag független, valójában azonba1l
szervesen összetartozó mozq,ikképeket:

.Xurtág György: Négy dal Pilinszky János verseke. Op. 11. - Bornemissza Péter mon
dasaí. Op. 7. - Hungaroton (SLPX 11845)
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Előhívom a lehetetlent,
egy ház áll rajta s egy bokor,
egy némá, néma állat és
egy nadrágszár a szürkületben,

Az alkoholista képzelgése lenne ez csu
pán? A zene sem egyértelmúen ezt
sugallja. Sokkal inkább _hihetjük a ma
gányos, a lét peremén- álló ember me
ditációjlÍnak, melynek reménytelenségét
enyhíti az utolsó sor groteszk látomá
sa, melynek furcsa vibrálását meste
rien emelik ki a zene eszközei.

Az a végtelen egyszerűség, mely a·
Négy dalt áthatja, ugyanakkor nem
jelent' zenei $zárazságot: Kurtágnak
egyetlen kitartott hang is elég, hogy
az emberlét wagikumát ábrázolni tud
ja. Ez alatt a tragikusan kietlen hang
alatt csúsznak a fúvós és vonós hangsze
rek elnyújtott sikoltásai. Olykor azonban
ezek veszik át a főszerepet, mint az
In. memoriam F. M. Dosztojevszkij cí
mú versre írott dalban. E nyolc sor
ban az énekes· jóformán prózai szerep

-re van kárhoztatva, mégis az az im
pressziOja a hallgatónak, hogy egy nagy
passió evangélistájának szerepét hall
hatja, ez a passió valahol az első ke
resztényü1.dözéseknél kezdődik, s vég
pontja alighanem a. második viláfJhá
ború_ sárga lángqkat kilövellő. haláltá
boraiban keresendő. Ez a nyolcsornyí

A . GyOm LEANYKAR KONCERTJE
.~ CIIDIER

A Muzsika cimú folyóirat a múlt
évben közölte Szabó Miklósnak. a Győri

Leánykar dírigensének cikksorozatát
(Reneszánsz polifónia - egykor és ma).
Az alábbi sorok - az első tanulmányból
- olyan szempontokra világitanak rá,
amelyek régi mesterek műveinek tolmá
csolásában immár alapvetóen fontossá
váltak: "Régi zene elóadásában három
lehett5ség adódik: 1. pontosan követni
a szerző szándékait, 2.' a legkorszerűbb

eszközökkel újjáformálni a művet, 3. az
előadó korát megeIózt5 valamelyik stílus
eszközeivel. interpretálni a kompozíciót
mai hallgató szdmá,.a. E há,.om út kö
zül az utolsó - kettt5s közvetítettsége
miatt - ef11l1'e inkább elfogadhatatlan
nak tűnik, bá,. a koncertéletben • (a
mienkben is) még mindig umlkodik. A
második megoldás megviZágosít6 erejű

előGdást eredményezhet (főleg alkotó
.muuikusok vállalkozásában), de ilyenkor
inkább azt tudjuk meg. hoavan hallotta

."dal", melynek zenei eszközei szinte
zéróra redukáltak, az embe'l'iség "szé
gyenének" döbbenetes erejű megszólal
tatása:

Hajoljon le. (Földig hajol.)
Alljon ,föl. (Fölemelkedik.)
Vegye le' az ingét, gatyáját.
(Mindkettőt leveszI.)
Nézzen szembe.
(Elfordul. szembenéz.)
öltözzön föl.
(Fölöltözik.)

"Csak te meg én" ez a végkicse1U1ése
a Négy dalnak, .. amelyben Ku:rtág
Györgyn~k sikeTÜlt teljesen egyértelmű
vé tenme, hogy a zene nem szükség
képpen mond le hagyománya eszköztá
ráról, ha netán tanul is. az elektroniká
tól, s a humánumot .sem csupasz!tjuk
le, ha elszakitjuk egyfajta romantiku!
hevülettől, s a kifejezésmód végérvénye!
tömörítésével igyekszünk a lényege kö-
zelébe hatolni. .

A Négy dalt Gáti István adja elő, né
hol torkot szorító erővel, átéltséggel. A
kitűnő .mű1,észekből álló együttest Mi
hály András' vezényli. Rendkívül szép a
borító kivitelezése és az ismertető szö
veghez illesztett fényképválogatás. A le
mez technikai kivitelezése viszont néhol
igefJ gyenge.

(R. L.)

Sztravinszkij Gesualdót, Webern Bachot,
milyen az "én Bach fugám«, mi az,
ami a mai komponista~előadót a régi
pályatárs zenéjéből inspiráIta - s nem
azt, amit az egykori szerzt5 stílusának
teljességével reprezentálni akart. Az
utóbbi egy-két évtizedben azonban egy
re szaporodik azoknak az előadóknak és
euyütteseknek a száma, akik és amelyek
a régi zenét eredeti hangzásban pró
bálják felidézni, gondosan utánit járva
a legapróbb részleteknek is. Esetünk
ben zenetudományi kutatómunka és elő

adói fantázia kéz a kézben, előadásTól

előadásra hitelesebb és élőbb produkciót
eredményez. Nálunk ezek a tÖTekvések
kevéssé éreztetik hatásukat. Ebben a te
kintetben főleg k6ruséletünk marad el.
a legújabb külföldi eredményektól. ..

A Győri Leánykar estjén a Zeneaka
démián ÍZelítőt kaptunk ebMI a hiteles
előadási stílusból Monteverdf Sacrae
Cantiunculae (Kis vallásos énekek) cimű,
26 motettából álló művének hallgatása
kor. A mester tizenöt esztendós volt,
amikor ez a kompozíciója megjelent, ~
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