
Kodály Zoltán életével és műveivel fog
lalkozó' írások olvashatók, közöttük Sza
bolcsí Bence gyönyörű esszéje, s ~óniS

Ferencnék három forrásértékű köz'lemé
nye. Újfalussy József azt a hatásrend
szert elemzi, mely Kodályt Debussy út
ján termékenyítette meg. Breuer János
pedíg a húszas évek nemzetközí sajtó
publikációínak értékelése és elemzése
nyomán rajzolja meg Kodály hírnevének
és elismertségének növekedését. A könyv
bevezetését Bónis Ferenc írta, s [acsi
mile olvasható ugyanítt Illyés Gyula
"Bevezető egy Kodály-hangversen'yhez"
című verse.

Századunk zenéjének egyík legizgal
masabb alakja Benjamín Britten, Erik
Walter White könyvének címe (Benjamin
-Brítten élete és opéráí) azt sugallja, hogy
elsősorbat! operaszerző volt, a valóság
azonban - akárcsak Britten egész habi
tusa, a hagyományhoz való viszonya és
újításainak iránya - sokkal bonyolul
tabb, ezért az operák részletes elemzése
elé bevezető fejezetet írt, melyben át
tekinti a zeneköltő nagyszerű pályáját.
Nagyszerűnek moruituk, hiszen kevesele
nek adatott meg hasonló méltánylás és
elismerés. Brittent már életében klasszi
kusnak tartotta minden hozzáértő, pá
lyájának utolsó évei .a világ érdeklődé

sének fényében teltek, műveit a leg
kitűnőbb előadók tolmácsolták, feszti
válján a legrangosabb művészek fordul
tak meg s tértek víssza évről évre.

A szerző. --'- kínek stílusa jó angol
hagyomány szerint nem nélkülözi a
humort sem, melyet jól ad vissza Ger
gely Pál fordítása - pontosan és hite
lesen érzékelteti az ember ellentmondá
sait és a zeneszerző következetességét.
Britten nem akart minden áron újítani
inkább a hagyománynak és modernség~
nek· olyan óvatos szintézisét teremtette
meg, mely elfogadható volt a konzerva
tív Angliánal!: is. Zeneművei között szép
számmal akadnak spirituális ihletésű

darabok is, köztük a Karácsonyi kóru
SOK és a remek, szellemes Szent Mík
13s kantáta. A szerző jó érzékkel, az
anyag fölényes ismeretében helyezi el
ezeket is az életmű egészében. .

White figyeImét elsősorban Britten
operái kötik le, s ez természetes, hisz
abban a korban, amikor az opera vál
ságáról írnak, s neves zeneművészek

adják ki a jelszót, hogy a műfajt fel
kell robbantani, jól' esik egy ízig-vérig
drámai vénájú, a színpad hatástörvényeit
remekül ismerő szerző műhelyébe láto
gatnunk, ahol az is bebizonyosul, hogy
az operának és operajátszásnak igenis
van jövdje, mégpedig beláthatatlan.

(R. L.)

. AZ ARS RENATA EGYűTTESRÖL

"Ars renata", azaz: újjászületett zene.
Ennek az együttesnek különleges célja
van: kitűnően képzett muzsikus tagjai
újra akarják álmodni a művészetek tör
ténetének azt a nagy korszakát, amikor
az egyes ágak között még nem húzó
dott éles határvonal, még nem vált el
egymástól ai ének, színház és a vers,
s az volt az igazi, a hatásos előadás,

amikor a sokféle megszólaltatási mód
egymást kiegészítve keltett emóciókat.
A hang, általában, majd az emberi han{J,
mint mérték gondolata. fel-felbukkan a
filozófia történetében, s talán soha nem
oly erősen, mint az antikvitásban és a
reneszánsz idéjén. Ezt a mértéket vá
lasztotta vezérelvévé a Virágh László
vezetésével működő Ars Reruita együt
tes, me ly rendkívül sikerrel tartott hang
versenysorozatot a budai várban. Soro
zatuk címe: "Zene és költészet az ókor
tól' a reneszánszig" volt, hatalmas anya
got markoltak tehát, s bepillantást en
gedtek a zenetörténet, a zene fejlődésé

nek egyik legizgalmasabb korszakába.

Az utóbbi esztendőkben - részben a
középískolai tanteTt'ek szerencsétlen
szűkkebZűsége miatt - rendkívüli mér
tékben megnövekedett a régi magyar
irodalom -' s ezzel párhuzamosan a
zene iránt való érdeklődés. Ezen
az árhuZZámon több együttes is a si
ker révébe evezett. Az Ars Renata
azonban nem a sikert kereste, hanem a
fokozatos zenei kiteljesedést. A tízéves
együttes most érkezett el arra a pontra,
amely az első összegezést ígéri. Sikerült
kialakítaniuk ~ységes műsorukat, végér
vényesen kiformálódott fellépteik szerke
zete és egységes felépítése, mely a kö
zönség számára a legvonzóbbnak, a mű

vészek számára pedig a legszebbnek
és legnehezebbnek látszik. Majdnem
mindegyik számukat előbb prózában
is előadják. A művészek szavalnak
is. S kivétel nélkül valamennyi mű

sorszámuk lelki hatását előre meg
tervezik. Nehogy azt gondolja hát va
laki, hogy előbb hall egy többé-kevésbé
jó szavaZatot, majd egy énekszámot, me
lyet különleges hangszerek kísérnek
(blockflöte, lant, spanyol lant, viola da
gamba). Eppen nem! Az egész meg
van tervezve, mint egy .színielőadás.

283



Minden kornak megvolt a maga színhá
za s Virágh László arra törekszik, hogy
ezt a művészeti ágat is mozgósitsa a
siker és a hatás érdekében. Egészen ki
vét~les élményt jelentett például az
ókeri részben Szeikülosz sokat emlege
tett sírfeliratának előadása, mely egy
szerre idézte az elmúlás töprengő fáj
dalmát, ám ugyanakkor azt a boldog
örömöt is, melyről Kerényi Károly szólt
oly bűvöletesen az etruszk temetési
szertartások kapcsán.

Ahhoz, hog,y ezek a művek magyarul
is érthetőek, a magyar hallgat6k számá
ra is élvezhetőek legyenek, j6 néhányat
le kell fordítani. Csak az elmélyült
munka közben ébredhet rá a kutató,
mily kevés igazán művészi fordításunk
van a reneszánsz idejéből. S még ezek
sem énekelhetők természetesen. Minden
képpen helyes tehát, hogy a magyar
szavalat vagy előadás után a művek

eredeti nyelven sz6lalnak meg. Hiszen
a fordítás önmagában is egy kicsit pa
radoxia, hát még az énekszöveg, a dal
lam alá való fordítás... Az' Ars Renata
együttes vezetője igy egyszemélyben
koreográfus, műfordító, zenemezter
egyszóval reneszánsz ember.

A hallgatót ming,enekelőtt az éneke
sek nagyszerű zenei képzettsége ragad
ja meg. Valamennyien nagyszerűen bán
nak a hangjukkal. A társas éne/dés
egyszeri, csodálatos öröme vibrál min
den gesztusukban, és egyetlen egyszer
sem lehetett érezni azt a felületességet,
rutint, amely sok sikeres együttes mű

sorát fak6vá, bágyadttá teszi. Nem akar
nak kibújni a b6rükb6l: szavalat közben
sem lesznek szinészek, nem ripacskod
nak (ahogy bizony még neves színészek
is tesznek p6diumon szerepelve), magá
tól értetődő természetességgel kalandoz
nak az emberiség kultúrtörténetének kü-'
Zőnböző korszakaiban, anélkül, hogy ál
arcokat vennének, vagy mutatványossá
válnának.-

S közben ígazi örömöt okoznak a ma
gyar múlt iránt érdeklődő művészet'

barátnak is. Ki ne hallotta volna meg
rendülten az Ómagyar Mária-siralom
előadási kísérletét vagy Balassi Bálint
költeményeinek énekhanggal és kíséret-
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tel előadott változatát? Bizonyosak le
hetünk benne, hogy ezek nemcsak
alkalmi kirándulások, hanem megalapo
zott filológiai tudás, sőt új fölfedezések
lehetősége is rejlik mögöttük.

A középkor zenéjéről nem sokat hal
lottunk. Ez a hangverseny számtalan
értékes perceel, a felfedezés gyakori
örömével ajándékozott meg. Hadd emlé
keztessek az Oroszlánszívű Richard
panasza fogságában címú darab remek
előadására, a Trisztán siralma kitűnő

megszólaltatására, vagy éppen az Iglói
töredék néhány részletére.

Ahogy fejlődött az emberi megismerés,
ahogy növekedett a világr61 való élő és
holt ismeretanyag, fokozatosan terjesz
kedett, gazdagodott új meg új hajtások
kal a. művészetek története is. Az ének
hang maga is egyre bonyolultabb uta
kat választ: kialakul a polif6nia, s az
is osztódik, mintegy elégedetlenül a
már meghódított lehetőségekkel új és új
irányokba terjeszti csápjait: a zeneköltők

egyre több sz6lamra komponálnak . ~s
az együttesek versengve sz6laltatJak
meg a bravúros tudást kíván6 darabo
kat. Az Ars Renata együttes kitűnő

felkészültségének az a legnagyobb dicsé
rete, hogy ezeket a föladatokat is állta:
hallottunk natszólamú darabot is, még
pedig' remek előadásban!

Alígha véletlen, hogy az együttes him
nusza Pindarosz Apollón-ódája. Az Ars
Renatti ugyanis mindénestől a apo1l6ni
ideált vallhatja magáénak: a kiegyen
súlyozott, szelíden. hullámzó szépség
énekesei ők, akiket olykor megkísért a
dionüszoszi féktelenség, de egy-kettŐTe

visszatérnek a maguk világába, me ly
telve van tündéri káprázattal és betel
jesülni kész varázsos ígérettel. Minden
egyes fellépésüknek az kölcsönöz külö
nös izgalmat, feszültséget, hogy kivét.er
les lelkesedésük és sosem múló szomjú
ságuk előbb-utóbb a hallgatót is meg
érinti, aztán magával ragadja, s észre
vétlenül visszaszállunk velük a régi
korokba, melyek,. íme, nem silllyedtek el
jóvátehetetlenül, hanem feltárják kin
cseiket a fogékony lélek előtt.

(S. G.)


