
lódása volt,' amikor -egyíkük megbántotta -, s ezt a napot sérthetetlennek tar
totta. Bármikor felmehettem hozzá, de aznap 'délben soha. Rohant ebédelni, pedig
nyelni már alig tudott, a falatokat kefirbe mártogatva erőltette le, de a társaság
örömétől és varázsától ekkor sem akarta megfosztani magát.

Nagyon nagy csalódások érték életében. Tulajdonképpen egész léte, életformája
egyetlen, megoldás nélküli dráma volt. De ha' a megoldást nem találta is, kat
harzisai mindig voltak. Egy elismerő ffzó. Egy kézfogás. Egyelveszitettnek hitt
baráttal való kibékülés. Es nem szűnő, nem fakuló emlékek. Pedig az élet nagyon
próbára tette. Súlyos, halálos kórral küzdve ott állott Birkás Endre, Toldalagi
Pál és Rónay György temetésén. Mindegyikkel magából is eltemetett egy részt.
f<~s várta a halált. Menekült volna előle, kereste remegve, riadtan a kiutat, de
amikor bezárult a kör, rezzenéstelenül, bátran várta végzetét, és úgy, hogy rendbe
tett magában is, maga körül is mindent.

Illetlenség volna, ha hozzám írott leveleiből idéznék, de a legutolsóból mégis
hadd illesszek ide néhány mondatot. Ugyanolyan kíírt biztos kézírással rótt sorok
ezek is, mint a régebbiek. A tartalma azonban' - akkor, 1978. december 4-én -
iszonyú volt. . .

"Megbízom Rónay Lászlót, hogyatemetésemmel kapcsolatos teendőketintézze el.
Egyházi temetést kérek."
Ha lehetséges, az Irószövetség és a barátok nevében a hajdani "Ezüstkor"

utolsó élő tagja, Sőtér István búcsúztasson. .. Thurzó Gábor."
Ez volt az egyetlen levele, amelyet nem így írt alá: "Keresztapád".
Sokan tekinthetnék saját halottjuknak. A Vigilia is. De ő akkor is csak az

Ezüstkorra gondolt. A "lap"-ra. Amelybe beleölték vágyaikat, illúzióikat és
a pénzük egy részét is.

Ugyanaz a betegség végzett vele, ami Kosztolányival. Es ez így volt igazságos.
Annak az irodalmi irányzatnak, ábrázolásmódnak, melyet Kosztolányi fejlesztett
tökélyre, Márai folytatott, ő volt az utolsó mohikánja. Vállalta a "városi író"
szerepét, s olyan emléket állított szűkebb otthonának, amilyet kevesen. Azt hi
szem, megérdemelné, hogyaBelvárosban utcát nevezzenek el róla.

Az óbudai temetőben helyezték végső nyugovóra. Ott temették el az édes
anyját is, "anyát", akinek oly hű gyermeke volt, s akinek oly sok írásában adó
zott szeretettel.

Bűnbeesés és kegyelem. Reménytelenség és reménykedés. Harc az emberi
boldogságért. Ezek a motívurnok szövík át minden alkotását. A műveket mérlegre
kell tennie majd az irodalomtörténetírásnak. Most csak a friss fájdalom tépett
szava marad, s az a tudat, hogy megint elveszítettünk valakit, aki nagyon kedves
volt nekünk.

RÖNAY LAsZLÖ

LISZT - KODALY - BRITTEN

A Zeneműkiadó új termésében bőven

akadnak olyan könyvek, melyek megkü
lönböztetett figyelmet, méltánylást érde
melnek.' László Zsigmond és Mátéka
Béla vállalkozása, a Liszt Ferenc élete
képekben és dokumentumokban akár az
"év' legszebb könyvkiadványa" címet is
megpályázhatná. Liszt élete kétségtele
nül a tizenkilencedik század szinte miJ!-
den ellentmondását, romantikus heviUe
tét és forradalmiságát, depresszióját és
kiútkeresését magába sűríti, akí hát az
ő életének krónikáját igyekszik nyomon
követni, voltaképpen e.'7Y történeti kor
szak krónikásává kell hogy váljék. Lász
ló Zsigmond, aki Liszt Ferenc életének
és korának kítűnő szakértője, nagyszerű

kalauzunknak . bizonyul, s műve nem
csak egyetlen életút, hanem egy történeti
periódusnak ís kivételes értékű doku-
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mentuma, me ly az iroda.lmár számára
éppúgy izgalmas fogódzó kat ad, mint
a történésznek, vagy a képzőművészet

történetével foglalkozónak.
A Zenetörténeti tanulmányok Kodály

Zoltán emlékére a kiadónak ugyancsak
példamutató vállalkozása, s ismét nagy
szerű példája a művészetek szimulta
neizmusának. Nemcsak zenetörténeti és
szakmai becsű munkákat olvashatunk
ugyanis benne, hanem két rendkívül
érdekes, értékes emlékezést is, melyek
a kor szellemi törekvéseiről rajzolnak
vonzó, jellemző képet. Lukácsné, Popper
Mici. és Gyergyai Albert is Lukács
György családi környezetéről, egy szá
zadeleji nagypolgári házról rajzol tab
lót, sok érdekes vonással" adalékkal
gazdagítva a Bartókról, Dohnányiról és
Kodályról eddig ismert képet.

A könyv egyébként három, szoros egy
séget alkotó részből áll. Az elsőben a



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.
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