
Kivételes eseménynek számított, ha CI
~bbi koncert bármelyike felhang;wtt.
, Manapság gyökeresen megváltozott a
helyzet. A Brandenburgi versenyek SOTO
zata talán a legnépszeriibb m'4sorsz4ma
a .zenekari estéknek, tt.em szólva a
nagy világjáró kamaraegyüttesekról,
melyek olykor egész estét szánnak a
hat mű megszólaltatására. A hanq
versenyrendező szervek és a menedzse
rek: pedig - telismertJe a $OT02J(J,t nép
szeTÚSégét - szívesen ösztönzik a kü
lönböző egyiitteseket és zenekarokat
megszólaltatásukra. Igy aztán napjaink
,.Ii sokféle elöadási gyakorlatwk alakult
ki: egyfelél egy klasszikusan kiegyensv
Iyozott, melyet Otto Kle'T!tperer felvételei
képviselnek a legjobb színvcmalon, má,s
teldl egy nyugtalanabb, mozgékontJQbb,
,mode,.nebb, mely Karl Richter ,es ki
vált Nikolas Hamoncourt lemezein f'tl
gadja el a hallgatót.

A két p6lus között, sz4mtalan árnua
lat létezik. Hiszen még a legspeciali
záltabb lemezgyűjtők sem tudnak P01I.
tosan sz4mot qlini a,.,.61, hány felvétele
jelent meg a Brandenburgi versenyeknek
az utóbbi esztendők során. A Moszkvai
Kamarazenekar 'sötétebb tónusú, nyug
talanabb, olykor a kiegyensúlyozatlanság
érzését keltQ elóad4smódjának épPÚfN
megvannak a hí:»ei, mint MiJ,an MUlIlc
linger együtteséének; nem is szólva az
olyan izgalmas ritkallágoJor61, mint A
magyar Rei1Je1' FriQ1Jes feluétele vagy
August Wenzinger vezényletével a Séhola
Cantorum BasiIie1l$is együttesének kitú
nIS lemezei.

Talán elegen46 enntPt e16re 'bocsátatú
annak bizonyságául, hogy az utóbbi
évek egyikleSNOal71l(&SQ.bb, Zegnépsze:'
riWl fTUIJTIIar lemezének ígérkezett 4
B,.andénbu,.gi ver,$enyek felvétele, l me
Jvel a Liszt Ferenc lt4mar~kcl,.élén
Sá~ Frit17JU.teh6.t (AZ ~'kg14vato'-

pAHRI ZOLTAN: MAGYABOK

Vajoe ld érti meg e Héles világban
a nyakig gombolt fehér ingú, sötét
ruhás rpagyarokat, ahagy idegenül áli..,
nak a tenger partján? ~t, akUt
nem tudják, hol van :PátUs, ~ azt
aem, kivel áll háborúban' a német.
csak annyit tudnak, hogy abbaa az
idegen országban, amelybe kerültek,
megkereshetnek egy tisztességes házra
Yalót. hazaküldhetnek egy vastagyázas
bíeíklít, I a férfiakat nem hívják be
katonának. Van-e valahol fesztiválZSÜl'i,

tabb. együttes és vezetője vett' lemeZ1'e.
Ha összefoglalva a lényeget, egyetlen

szóval' jellemeznénk az új lemezt, min
denekelőtt Azt mondhatjuok eI róla: szép.
Nem kelti az· újdonsÁg döbbenetes ér~

zését, viszont mindvégig- kiegyensúlyo
zott, homogén, érezni, hogya kclrmester,
nagyon vigyázott a hangzás ~nlített
Bégére, s a sz6lamok pl4sztikvs éroénye
sítésére. Ka1'CSú hangzáskép, fi1lOfn, íz
léses tónus születik keze nyomán. A
hallgató 'UfJ1I4n' bizonyos esetekben szí
vesen venne egy Jqesit.e,Iementdrisabli.
Zá.za$4bb, dinamikusabb eIDadást. mely
ben a szenvedélyek nem ilvén kulturált
keretek között ;utnak érvényre. De nem
kétséges: ez ti korhű tolmácsolás! Ma
gunk előtt látjuk ti brandenburg1 herceg
udvarát, amint a meghívottak finom és
elegáns csevegésbe ~ kezdenek egy-egy
fogás után, miközben az udvari, zene
kar halkan, mintegy az előtérbe.,. ját
szódó .események hátterét szolqáltatva,
rövid szünetek közbeiktatásával elá,ad.
;a a hat ve,.senym'Úvet.· A hölgyek lefl1Je'
ző;ük mögé rejtik tölheviiU arcukclt, az
urak finombókokclt suttognak, a zene
pedig sz61, sz61, míg elő nem parancsQl
ják a fogatokat.

Igaz, azóta két és fél század ·telt el,
s ki tudja h4nv megrendit6 kríZis ,.áz
ta meg fl viZ4got. A n,.andenbuorgi ve7'
senllek azonbcmmegszakitás nélkül éIik
,.eneszánszukat., Aki az új magyar fel-,
vételt hallgatja, néht1ny pillanatTa el
;liuzhat azzal a gondolattAl, hOflll egy
sze1'encsés kéz oJ.ukor megálUthatja. az
idő múlását.

Bár . 1<.i tudja. Lehet, hogy éppen az
Q,Z izgalmas, ahogy G "emekml1vek s%em
besill1U!k a múló idővel. ahogy ezek a
ltlz4Jcl7i tovahömpölyg6 id61011/tlmok.ott
haQ1lják jelüket az íg(JZán fI4f1JI 711.11
vet zenei 'S%Ö'Deúben. '••

(It. L.)

amelyik eB a magyar vaill8ágot tudo
másul veszi 'l

Fábri zoltán új ffunje sok tekintetben
kötődik hagycxnáByokhOlZ. LegelsOOor'ban

. saját alkotói módszeréhez marad hű a
reJldezó: islllét irodalmi fOlTist do~oz
fel (Balázs József azonos dmi regé
nyét), az fr6i UeIlem iránti tisztelet
tel, híven .követve gondolatmenetét,
mint valamennyi korábbi munkájában.
Témaválasztása a Vihar, a Körhinta is
a Húsz óra láneolatába illeszkedik. A
megjelenités eszközei ezúttal sem ye.-'
zetnek túl a filmi realiZImIS határain;
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szilárd epikus vázra építkezik:, PQJltos
kristályszerkezetet alkot. Ebben a vég
telenül puritán megformáltságú külső

héjban a mag legalább ennyire egy
szerű: az emberség és magyarság lé
nyege van ott, a szétszakíthatatlan
struktúrában fogva tartva. A film egyet
lenújdonsága - és korszakos értéke
is - ez a lényeg, melynek megragadása
természetesen az író s a rendező közös
dicsősége.

A történet ennyi: egy magyar faluban
aémetországi uradalrnakba, a hadba hí
vott parasztok helyére vendégmunkáso
kat toboroznak. Összeáll tíz 'ember, vo
natra szállnak:, hogy esztendő múltán
gazdagabban térjenek vissza. Eltelik az
év, a vonat hazahozza őket, a férfiak
behívót kapnak. A lényeg azonban nem
a történetben, hanem sokkal inkább az
apró mozzanatokban, a gesztusokban fe
jez.ódik ki. A film szerkezetileg négyes
tagolású - az évszakok. váltakozása
'szerínt - s a gesztusoknak is négy
körét iigyelhetjük meg. E szférák szem
besítik a nézőt az e'zredév során kiala
kult vagy hiedelemmé vált nemzeti ka
rakter valamely vonásával, hogy míto
szokat romboljon, igazoljon és építsen.

Az első kör a munka, a nagy utazás
közvetlen céljának szférája. Amikor el
Indulnak, ettől félnek leginkább. Aztán
megállják a helyüket. Rájönnek, a mun
ka ugyanolyan, mint otthon: az ístál- •
16, a lovak, a föld; van gazdatiszt és
van gazda. Egységbe fogja őket a kö
ZÖS cél, az izzadságukárán megvásá
I'Olható hazai boldogság. Am a boldog
ságnak van más ára is. Mindaz, ami
nem olyan, mint otthon - az apró
mozzanatok második köre - mindaz,
amitől fölébred a honvágy: más ízd a
pálinka, a dohány, hideg á föld, nin
csenek fák a határban, s ahogy Kis
Dani mondja: "Itt még a madár se
jár". Míg az első mozzanatkör azt
sugallja, hogy nincsen különbség a ré
gi és az új környezetük között, hiszen
a munka mindenütt munka; addig a má.
sodik kör már tudatosít bennük bizo
nyos eltéréseket. Igazában mégis a har
madik motívumkör. tágítja ki horizont
jukat.

A tanyára érkezésük első napján két
részre osztják számukra a -világot, sza
bad és tiltott területre. Szabad a kas
tély, tiltott a távolban látható, beke
ritett tábor, ahol francia hadifoglyokat
őríznek. A Föld izolált, csöndes zugából
érkezett magyarokhoz aggasztó titkok so
rozataként jut el a' történelem, a rnoz
zanatok harmadik köre. Először Fábi-
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án András les rá a táborra az istálló
tetejéről, aztán fogoly lengyel asszo
nyokkal ismerkednek meg. Egy éjszaka
lövés dördül, reggelre eltűnik a német
kocsis, s kérdezősködni sem szabad fe
lőle. Más alkalommal lerongyolódott
orosz katonákat terelnek a mezőn, köz
ben egy német katona lelövi szökő baj
társát. Végül pedig - együtt a francia
foglyokkal - közeli légitámadást élnek
át. A hábórú fokozatosan, mind súlyo
sabban. telepszik rá "hétköznapjaíkra,

E három szféra, a munka, az idegen
környezet és a történelem alkotják a
hősök számára teremtett valóságközeget.
Fábti Zoltán úgy szerkeszti meg a
szférák kapcsol6dását és olyan személyek
kel népesíti be filmi míkrokoemoszát,
hogy szemünk előtt egy, a mütaíban
eddig nem volt, nálunk teljesen szo
katlan kép alakul ki á negyvenes évek
első felének valóságáról. Szokatlan, mert
hiányoznak belőle a harminc év során
agyunkba ivóclott történelmi ítéletsffiták.
Először azon csodálkozunk, hogy a né
met gazda nem fasiszta, aztán azon,
hogy nem antifasiszta ellenálló. Ehelyett
egyszeruen: német gazda, aki az ott
honinál jobb körülményeket biztosít por
táján a vendégmunkásoknak; aki lehe
tőségeihez képest emberien látja el a
nála elhelyezett francia foglyokat s a
lengyel nőket; akinek valahol az orosz
fronton elesik a fia, és aki a tüdőbaf

ban meghalt magyar Kon~or Abrisban a
saját fiát temeti; de ugyancsak ei az;
aki néma döbbenettel, a német gazda
nemzeti öntudatáva! veszi tudomásul a
hírt, hogy a háborút el fogják veszí
teni. A magyar gazdatiszt jellemformá
lása szintén finoman árnyalt, sem po
zitív, sem negatív irányban nincs elraj
zolva. Mindenütt ügyelnek a szerzők II
valóság pontos arányaira. A viszonylag
jó sorsú franciák el1enpontjaként látunk
halálosan elcsigázott orosz foglyokat, az
emberölés elől megszökö német katoná
val szemben hidegvérrel mészároló tár-
sát. - .

A legszokatlanabb azonban talán nem
is ez a patikai gondcsságú arányérzék,
hanem inkább a. film történelmi né
zőpontja, a magyarok tudati horizontja :
az alulnézetben megmutatkozó történe
lem. Az. ideológiai képzettséggel alapo
san felvértezett néző hajlamos ide
genkedve és hitetlenül fogadni azt az
elemi tájékozatlanságot, avagy - a fo
galmi ellenpontozás kedvéért - azt a
tudati manipulálatlanságot, amivel a ma
gyarok szemlélik az idegen világot. Fo-

• galrnuk sincs Hitlerről, a fasizmus osz-



tálytartalrnáról, sőt arról sem, hogy a
háborúban ki kinek az ellensége. Kö
vetkezésképpen azt sem tudhatják. mi
volna az osztá1yhovatartozásuk szerinti
kötelességük az adott szítuácíókban, te
hát azt sem; mi okozhatna bennük mo
rálís konfliktust. Ú gy gondolom, kár ar
ról vitatkozni, létezhetett-e Magyaror
szágon bárhol a világeseményektól eny
nyire érintetlenül hagyott falu, hiszen
a hangsúly nem a dolgok megtörtént-·
ségén, a tényhitelességen van. sokkal in
kAbb azokon az erkölcsi reflexeken,
amelyek gesztusaikat motiválják. Azon.
hogy Fábián Andrásné forralt tetet ad.
majd gyógyszert szerez egy lengyel
asszonr kisgyermekének, hogy a· fér
fiak .mind nyíltabban keresik az,
eltúnt német kocsist ; hogy megoszt
ják ebédjüket a francia foglyokkal; hogy
Kondor Abris temetésére papot és ko
porsót követelnek. Történelmi értéktu
dat h,eIyettaz eposzi hősök természetes
morálís igazságérzéke mozgatja cselek
..,.éseiket.

Abban látom a film legfőbbértékét,

hogy következetesen hű tudott maradni
ehhez a szemléletm6dhoz, és mégsem
engedett meg indoktalan gesztusokat.
Amikor a film elején Fábián András
az elkerített táborba szeretne belátni
akkor ebben a szándékban az 'ideg~
világba érkezett ember megismerési vá
gya (a szellemi alapkaland) jelentkezik.
Fábián Andrásné ajándékait az anya
-ösztön motiválja. A kocsis eltűnésekor

a sorsközösség tudatosulása szü! bennük
Iétbízonytalanságot, ami a bombázáskor
fenyegetettség! élménnyé' teljesedik ki.
Ezekhez az alapösztönökhöz járulnak
az asszociációként megjelenő otthoni
emlékek és beidegzódések. s az említett
természetes morális igazságérzékkel

együttesen alkotják a világban tájéko
2Ódás, a cselekvés iránytújét.

Hiba volna azonban azt gondolni,
hogy teljesen hiányzik e tíz magyar
tudatából a tanult társadalmi értékrend
minden nyoma. Legjobban talán éppen
akkor döbbennek meg az új környezet
igazságtalanságán, amikor a francia fog
~ok .között egy papot ismernek meg.
ugy érzik: ha őt fegyverrel lehet te
relni, akkor ez a világ istentelen, és
akkor ebben a vílágban rninden . meg
eshet. Másfelől viszont többször leintik
bigottságáért Kis Daninét.

Részben a tanult értékek irányítják a
mozzanatok negyedik körének számos
cesz1lusát is. E negyedik körben 
Kondor Abris történetén keresztül 
az emberlét és a. nemzeti lét élménye

fonódik egybe.· Kondor Abris temetése
keményítí meg igazán a félénk csapat
geríncét: ellentmondást nem tűrve kö
vetelik meg a halál tisztességét, tudván
tudva: az ember felebarátja sírjánál
önnön életének szerez értéket. Azáltal,
hogy a ravatalt körülállók a halandóság
gal néznek szembe, az idegen temetőben

beléjük hasít a végzetes otthontalanság
fájdalma, és a háborútól fenyegetettség
félelmével eltöltve immár úgy fejtik
meg Kondor Abris álombéli találkozását

. az utolsó magyarral, mínt hazahívó
jelt.. Mindez azonban nem ölt szavakban
teStet, csak benne van az agglegény
Gáspár Dániel mondatában, amikor vá
laszol a gazda marasztalására: ..Várnak
bennünket".' E két szóban összegeződtk

tíz parasztember minden érzése és gon
dolata: a szerzők teremtette új magyar
ság-mítosz, Ez a mítosz természetesen
nem totális igényű -:- elég csak a hősök

tudati horizontjára gondolnunk -, a
választás keretein belül azonban két
ségkívül hiteles. Egy falu ,maroknyi
magyarja kiszakad térből és időből;

túlemelkednek a mindennapok ügyeletes
Igazságain. A minden .esetlegességen túli

.magyarok. Amennyire konkrét az arcuk
verítékével művelt föld, annyira légsze
rün stilizáltak ők maguk. A szó leg
szebb értelmében stllizáltak, ahogyan a
művész csak a megfoghatatlant tudja
ábrázolni.

Am Fábri nemcsak mítoszt teremt,
de rombol is. Filmjének van egy másik
dímenzíöla, másik tudati horizontja ; az,
amellyel a hősöket mi szemléljük. együtt
a rendezővel: a külső nézőpont. Előt
tünk leleplezódnek az apáról fiúra szálló
magyarság-k.özhelyek - ..Még nem ta
nulták meg a népek, hogy a magyarok
kal nem érdemes címborální ~ ma
gyarázza Szabó János. Mert -fi
gyeld meg: mikor győztek magyarok,
melyik csatában, hol ?" - leleplezódnek,
mert Szabó János ajkán hamisan esen
genek. idegenek a film egészétól, . jól
lehet a hős őszintén mondja. Szintén
kettős hatású a zárójelenet, amelyben
a bevonul6k az átvirrasztott éjszaka al
koholgőzös kábulatában eléneklik a Szó
zatot, aztán egy fotográfus megörökíti
őket a vonat ablakában. Fábián András
előtt már talán dereng az apjától tanult
szokás hazugsága (hogy tudniillik had
bavonuláskor a Szózatot illik énekelni),
de a hazafias gesztus mégis a néző tu
datában travesztálódtk igazán, akár a
falra tűzött búcsúfelvétel, amelyen az idő

hajlamos lemosni az arcokról a részeg
séget, hogy csak bizakod6 mosolyt lás-
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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.
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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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