
alakul ki olyan műhely, mely tisztán
és érintetlen elhivatottsággal őrzi-óvja

az opera becsületét.
A lemezfelvétel szinte hiánytalan tel

jességgel őrizte meg a bemutató forró
hangulatát. . Ismét megcsodálhatjuk Me
lis György kivételesen érett, nagy mű

vészetét, Házy Erzsébet jellemábrázoló
készséqét, Palcsó Sándor kitűnő szöveg
mondását, Nagy Lajos alázatos, de ön
tudatos alkalmazkodását, s a többi sze
replők kabinetalakításait, melyek végül

Tájékozódás

Berzsei Dániel születésének kétszázéves év
fordulóján szép kötettel hódolt szellemének
és emlékezetének a kltünően szerkesztett So
mogyi Almanach. ,Takáts Gyula Hódolat Ber
zsenyi szeilemének címü, verseket és tanul
mányokat tartalmazó kötete a kései költő

utód szép tísztetgése és örökségvállaló gesz
tusa. Takáts Gyula, aki maga is Somogy
szülötte, s ugyanannak a tájnak ihletéséből

forrásozik gazdag Iírája, mint Berzsenyeié, a
versek vallomásos szavával és a tanulmányok
beleérző elemzéseivel azt a folyamatot érzé
keli, hogy a táj hátteréből kiemelkedve, a
vele való kapcsolatot soha el nem veszítve,
inkább újra meg újra belőle megterméke
nyülve egyetemessé válik a gondolat és an
nak költői kifejezése.

Berzsenyi erőtől duzzadó költészetének, Ho
ratiust és az antikvitást oly természetesen
nyelvünkbe oltó Urai Ieíeményének hatása vé
gighúzódik tizenkilencedik és huszadik szá
zadi irodalmunk történetén, s elsősorban a
Nyugat nagy nemzedékének poézisét termé
kenyítette meg, hatott Füst Milán szabadver
seire is, s innen Ilyés Gyulára. De talán

egyetlen huszadik századi költőnk se tett oly
sokae Berzsenyi emlékének ápolásáért, mint
Takáts Gyula, mínt a Berzsenyi Társa,ság el
nöke, majd a most Rippl-Rónairól elneve
zett múzeum igazgatója. Emlékét ébresztette
tanulmányaiban is, melyek egyaránt példái a
finom esszéírásnak és az elmélyült, tudós fi
lológiai munkának.

Már Kakuk a dombon címü kötete is Ber
zsenyi emlékéhez kötődik, hiszen a Berzsenyi
Irodalmi és Müvészetl Társaság a kis köny
vet a nagy költőelőd halálának századile év
fordulóján tette közzé 1937-ben. Előbb a Kút
címü kötetében jelentette meg egyik első

versét, A somogyi klasszikust, melyben így
idézte Berzsenyi emlékét: "S bár közel egy
század óta holt, - de Horáci-cédrus, meilet
ted - a legnagyobb latin - a hétszilvafás
Berzsenyi volt."

E mcstaní kötetében "Nildai koszorú" eim
mel ciklust gyüjtött egybe Berzsenyi emié-

zenetörténeti pillanat részesewe tesz
nek. Emlékezetesen szép a mű zenei
megvalósítása, mely elsősorban a ve
zénylő Kóradi András érdeme. Hason
lóan magas színvonalú volt az a mun
ka is, mellyel a Hanglemezgyártó Vál
lalat munkatársai (mindenekelőtt a ze
nei rendező: Mátyás János és a hang
mérnök: Lukács Judit) segítették az új
magyar opera megörökítését (SLPX
11738-9).

R. L.

kezetére. Jó néhány kötetben eddig kiadatlan
verse szerepel itt, melyek Urájának minden
ízét, zamatát felidézik, s jelzik, hogy a kife
jezés új útjain oly szívesen kalandozó költő

azért sosem hűtlen emlékeihez és ihletőihez,

ezek mtndíg megajándékozzák a szépség igé
zetével és az igazság kimondásának képessé-.
gével, Különlegessége a jelentős kiadványok
nak a Berzsenyi és Hörderlin közötti izgal
mas párhuzamokról szóló ragyogó tanulmány,
a Harmónia és Dlatíma, mely az első ilyen
kisérlet Irodalmurikban.

*
Néhány figyelemre méltó kiadvánnyal gya

napodott a külhoni magyar szépírodalom ter
mése. Ezt az irodalmat aligha lehet egysé
gesnek nevezni, jórészt különböző magyar
nyeívű folyóíratok, egyesületek és társaságok
körül verődnek össze képviselői, akik sokszor
évek hosszú során várnak arra, hogy gyüjte
ményük, kötetük megfelenhessék.

Hogy milyen rendkivüli nehézségekkel küzd
het egy költő az emigrációban, annak hü bi
zonysága Sári Gál Imre "Az ür beépítése";
"Tájak a légihidról", "Tüzes ikerség"; "Hor
dozható utak" és "Gépek imádása" címü
gyűjteménye, .mely egy kötetben jelent meg
összesen kilenc (l) példányban. Pedig Sári Gál
Imre valóban eredeti müvészegyéníség, aki
merész, meglepő képzettársitásokkal igyekszik
az élet minden jelenetéből, történéséből köl
tészetet kicsiholni. Nemcook a szót tekinti a
kifejezés eszközének, hanem mögöttes tarto
mányát, az asszociációkat is, malyeket ötletes
módon igyekszik manipulálni egyszerre felidé
zett vizuális és hang-éírnényekkel. Az ameri
kai élet alighanem sosem válik az Európából .
odaszakadtnak igazán otthonossá. míndíg ki
vül rekesztve érzi magát, idegen marad ebben
a furcsa kavargásban. Az idegenség, nyugta
lanság vibrál Sári Gál Imre kötetében is,
mely nemcsak izgalmas, hanem szívszorítö
híradás is: a messze szakadt, de míndíg ha
zavágyó férfi üzenete.

Szirmai Endre "A magányos óriás" eimmel
jelentette meg Szirmai Károly életének doku
mentumait. Jelek szellint ez a kötet egy na-
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gyobb vállalkozás első próbája, mely még
nem tartalmazza a "magányos órtás/', a dél
"idéki magyar irodalom e jelentékeny aLak
jának életének psszes dokumentumait, kiadat
lan műveít, alkotásainak bibliográfiáját sem,
inkább amolyan kedvcsináló mutatvány, me
Iyet az apa életének leghűbb tanuja és a do
kumentumok egyik birtokosa, a világhírű or
vos-biológus fiú (aki mallesleg költő is) állí
tott össze és gondozott. ,Természetesen nem
méltathatjuk itt Szirmai Károly költészetének
jelentőségét, e szerenesés válogatású kötet
azonban jól érzékelteti hagyatékának súlyát,
életművének meghatározó [ellegét, Bizonyos
helyeken szívesen olvasnánk többet, más do
kumentumokat pedig ismerünk (például a
lapunkban is ismertetett Kázmér-Szirmai le
velezést, mely az 11:1etjel-miniatűrökközött je
lent meg Szabadkán). Más helyütt a teljes
levél közreadása lett volna talán a helyes.
Néhány irodalomtörténeti ritkaság közlése
azonban mindenképp megkülönböztetett fi
gyelmet érdemel. Legérdekesebb az a részlet,
amelyben a szerző emlékei alapján elmeséli,
hogyan született meg a Kalangya 1936-os
Kosztolányi-száma. Gazdag képanyag egészíti
ki Szirmai Endre gyüjteményét.

Most került hozzánk Zakar András aritoló
gíája, A Sumér Hitvilág és a Biblia. A rend
kivül alapos válogatásból a szerző-szerkesztő

szándéka szerint izgalmas kép bontakozik ki
az úgynevezett őskinyilatkoztatásról, azokról
a korai vallásos tanításokról, melyek esetleg
évezredekkel később nyerték el végső rorma
jukat az ószövetségi Szentfrásban, Z8kar
András egymás mellett, párhuzamosan elemzi
a szaktudományok. a régészeti, történeti nép
rajzi, nyelvi eredményeit a hittudomány meg
látásaival. Eredményeit könyve befejezésében
így foglalja össze: "Az Oszövetség már eddig
is tanúsította, hogy Abrahám előtt is volt
isteni kinyilatkoztatás. Az ókori keleti népek,
főként legkorábban a sumérok egyre nagyobb
számban megfejtett emlékei pedig jogos ala
pot adnak annak a feltételezésére, hogy a
náluk talált és a kinyilatkoztatott igazságok
kal egybeeső tanítások főként az isteni ki
nyilatkoztatás segítségével vezették az embe
riséget a szellemi fejlődés és az Istennek való
személyes lcapesolat útján." (Komoróczy Gé
zának a Gyorsuló idő-sorozaban- megjelent
tanulmánya - ~gvető Kiadó - érdemben,
de kritikusan tárgyalja 2lakar András sumér
magyar rokonságót bizonyító megállapftásaít.)

A Magyar Műhely ízléses, szép kiállítású
kötetben, Kemenes-Géfin László forditásában
és utöszavával adta ki Ezra Pound "Canto"-it.
melyeknek epikus sorozatát nem is kevesen
a vítágtrodafom nagy műveihez mérték; a
szerző ebben a szeszélyesen továbbépülő e
poszban egy új, a mostanínáj humánusabb
civilizáció- alapjalt akarta megteremteni. Hal
Iatlariul nehéz olvasmány. hiszen Pound a
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világköltészet nagy eredményeit (még akinai
és japán liráét is) szintetízální akarta, s nem
maradt hűtlen a mara már szimbolikussá
vált eposzt hősök emlékezetéhez sem (Odüsz
szeusz is megjelenik a Cantókban), Az egész
mü tulajdonképpen a szüntelen előrehaladás

Urai megvalósulása. Végpontjában az újra
vísszaszerzett paradicsom j elképe villan föl.
"Emberek legyünk, ne rombolók" - ez Ezra
Pound személyes hitvallása, s ez a gondolat
sugárzik költészetéből. Kemenes Géfin László
- nemhiába kiváló költő - nagyszerű for
dításban adta kezünkbe e hatalmas szándékú
alkotást, utószava pedig kitűnő eligazító.

I1:rdekes számmal jelentkezett a Magyar
Műhely. ,Talán konzervatív ízlésünk az oka,
hogy a neoavantgárd "szövegek" egy részével
nem tudunk mit kezdeni, igen elgondolkód
tatóak viszont Thinsz Géza, versei, sok fi
gyelemre méltó gondolatot taralmaz Kibédi
Varga Aron tanulmánya a korszerű irodalom
kérdéséről s Albert Pál kitűnő kritikát írt
Parancs János legújabb verseskötetéről (illet
ve költészetének fejlődéséről).

J. Loew: Elmélkedések Jézus Krisztusról
(Opus Mystici Corporis Verlag 1975) című

könyve annak a lelkigyakorlatnak az anyagát
tartalmazza, melyet a szerző 1970-ben tartott
a Vatikánban, a Szeritatya felkérésére és je
lenlétében. Loew atya - akinek Beszélgetések
cimű könyvéről már szóltunk - a fribourgi
"Hit iskolája" igazgatója. Elmélkedés-soroza
tában arra az izgalmas kérdésre igyekszik
válaszolni: Ki Jézus Krisztus? Öt részben
vezet Jézus személyíségének lényegéhez. A
"Hallgassuk Istent l" címü részben azt a fo
lyamatot követi nyomon, melynek során "a
tanúk minket körülvevő nagy koszorúja"
(Zsid. 12, 1), a látható Egyház tagjai talál
kozhatnak Jézus kinyilatkoztatásával. Hallat
lanul izgalmas és időszerű az a beszéde,
melyben a szegényekkel való találkozás szük
ségszerűségéröl ír (Meghallgatni a szegényt!).
A "Krisztus előképei" sorozat az Újszövetség
Isten Bárányának vatöságáíg kalauzolja az
olvasót, majd Jézus "egész emberi ember
ségéről" szól reveláló erejű szavakkal, hogy
ebből a valóságrétegből eredeztesse az Egy
házban tovább élő Krisztus alakjának és Ti
tokzatós Testének realitását. A befejezésben
összefoglalja a keresztényi élet tanulságát.
Külön érdekessége a könyvnek. hogy a kiadó
hozzáfűzte még VI. Pál pápa zárószavait is.
A szentaeva a többi között így foglalja össze
mai küldetésünket: "Meg kell köszönnünk az
Úrnak, hogy ezekben a boldogtalan és mégis
boldog években születtünk, amelynek során
az Egyház igazán szemünk láttára változik át.
Ne legyünk vakok, hanem látók, szemtéljük
ezt, és mondjuk, amit Szent Péter ... : "Mi
lyen szép, mtlyen szép az Egyház arculatát
szemlélni, ha ilyen.'


