
esés tömörsége, világos szerkezete
miatt, amely kerüli a bonyodalmas mese
szövést. Bellini alkatának jól megfelelt
ez a történet, s ha valamire a puritán
jelzőt használhat juk ebben az időben, a
Normára feltétlenül.

Van ebben a műben valami a nép
drámai sűrítményekből, s bárha melódiái
véget nem érő áradattal törnek fel, egyik
/J másik után, színte türelmetlen gyorsa
sággal, mégis egyszerűek ezek a dalla
mok. Nem arról van szó: a frazeálás
már-már énekelhetetlen cikornyái ko
moly gondot okoznak-e az énekesnek.
Dehát Bellini mindig is a legkegyetle
nebb próbák elé állítja sztárjait. Hatás
vadászat helyett ezekbe az egyenletes bel
.cantókba rejti el a dráma magját, álta
Zuk válik az opera a szó szoros értelmé
ben zenedrámává. Gondoljunk csak a
nyító és a zárókép Oroveso-szerepére:
hogyan tudja érces orgánumával (fe
szes áriákkal) végig felszínen tartani
a "témát": Gallia népének harcra szánt
ságát, amely rendkívül finom szállal
függ egyetlen személynek, Normának ér
zelmi fonalán. De nem szeszélyes 1'0

mantizálásról van szó, hanem a szaba
dítás-operák divatos kadenciájáról: ami
kor Norma főpapnő önmagát is feladja
az áldozatok listáján, önvádja gyötri: el
árulta népét, ősi hitét, amely a tölgy
erősségével védi őket, valamiféle ős

-kelta életfának aranyágain. A hűség és
a heroikus szabadságimádat így válik
eggyé, s a kigyulladó máglyára lépő

Norma és Pollione, a római vezér elleng
nek a messzeségbe tanulságui és
elégtételül.

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADÓ újdonságai közül
kiemeljük az Etikai Gondolkodó),-sorozat
ban megjelent Vagy-vagy címü Sören Kierke
gaard művet, melyet korunk filozófusai "a
vallásos tudat renomenotöatajanak" tekinte
nek; a szubjektumnak a trnnszoendenciúhoz
való viszonyát írja le: a transzcendens meg
hódításának az Istenre való tudatos ranagyat
kozási folyamatát. Az utószó szerz ö]e, Heller
Agnes a művet Hegd munkájávuí. A szel
lem fenomenológiájával veti össze, s bár
..Kierkegaard ugyanoda jut, ahova Hegel:
a valósággal történt kiegyezéshez..., a világ-

Rendhagyó módon, a szinpadkép ki
fogásolásával kezdjük- észrevételeinket az
Erkel Színházban mostanában felújított
előadásról. A vetített háttér szerencsés
megoldását zavarták a II. felvonásban
belógatott szőnyeg-tornyok.A felsenstei
ni díszlet-ritmus Forray Gábor kom
pozíciójából túlságosan "kihangzott". A
rendezést (Mikó András) a lehetőség sze
rinti sok mozgás jellemezte, ami rend
kívül fontos egy "álló" operában. A
tempót betanító karmester, a nálunk jól
ismert Lamberto Gardelli diktálta, hi
bátlanwl. Az ő zseniális vénájának kö
szönhető, hogy a fináléra már kimerült
Nagy János (Pollione) félre nem vitte az
előadást. (A különben olaszos koloritú
tenorista talán egy hasznos olaszorsza
ai tanulmányúton megtanulhatna hang
jával gazdálkodni, hangját csiszolni.)
Kincses Veronika (N01'ma) a jövő ko
loraturszopránja. Nem volt könnyű fel
adata, s szerepe mintha idegen lenne
még számára. (Persze a felejthetetlen
Callas fényében nehéz újitani.) .4. hires
casta diva-t beleéléssel formálta, itt
-ott döccenő frazeálással. (Légzési tech
nikáján javítani kellene.)
Egyértelműen a teljeset Kováts Kolos

nyújtotta Oroveso szerepében. Ercse
Margit (Adalgisa) drámai érzéke, hang
jának "ki nem adott" tartaléka bizo
nyára többre képesíti, mint amennyit
ezúttal hallottunk. Kellemes meglepetés
volt Gurszky János (Flavia) csengően

érces tenorja.
Gardellitől Medveczky Adám veszi

majd át a karmesteri pálcát a Norma
további előadqsain. Szeretnénk, ha az
előadások továbbra is megmaradnának
legalább ezen a szinvonalon.

TÖTH SANDOR

gal való kiegyezést - szemben Hegelld 
nem maga a világ konstruálja. Egy végteícn
Isten léte (illetve tételezése) az, ami ki
békrt bennünket ezzel a világgal. Nem a vi
lággal békülünk meg tehát, amikor megbé
külünk vele. Ez éppen Kierkegaard vallásos
stádiumának paradoxona." - A magyar fo
lyóiratok programcikkeinek válogatott gyúj
reményét tartalmazza a Program és hivatás,
a most induló Nemzeti Könyvtár első da
rabja, amely a magyar művelődésrörténet

múltjának széles körű megismertetését tűzte

ki célul. A válogatásban az elmúlt száz esz
tendő katolikus foly6iratainak gazdag - de
korántsem teljes - névsorát olvashatjuk. Az



alábbi katolrkus lapok programadó bekö·
szontöit köztik Kathollkus Szemle (1887-1914),
Magyar Sze-nie (1888-1906) Rudnyánszky Gyu
la, Illetve Szemere Gyorgy tonabót, Magyar
Kultura (1913-1944), a Giesswem Sándor
szerkesztette Auróra (1919-1922), Korunk
Szava (1931-1939), a Vigilia mditó erkkét
Schütz Antaltól (1935) és a másodszorr meg
szuletés dokumentumát Sík Sándortól (1946),
a Jeienkor (1939-1944) bekoszöntöjet Katona
Jen6 aláírásával. A gyüjteményt Vargha
Kálmán nagy ívü, gondos és pontos tudo
mányos munkat igdzol ~ elemzése vezeti be
- Victor F. Welsskopf amcrikai tudós Vá
logatott tanulmányai a hus /aruk századt i,
zakához kapcsolódó témákkal .smertetik meg
az otvasöt. Néhány esszé a fizika egy-egy
szélesebb területét - kvanturn nzrka, fénytan,
atomnzika stb - VIzsgálj a osszerogtatöan,
mások mkább a níozöna ps a tudomány, az
ember és az etika viszonyával foglalko,mak.
A szerző nem szuken szakmai termeszen.
írásart kulonósképpen áthatja az ember Iránt
érzett felelősség es az emborrseg továbbI
fejlődésenek gondja "Az ember kiIzetese a
paradicsomból szrmbolrkus formában írja le
ennek az uj fajta evoluciónak a kezdeteit
Nem bízzuk tobbé kozmikus sugarakra az
uj mutac.ok, uj rorrnak es etetrot mák he
letkezéset. Az ember nem boldog szemlélője

tobbé a teremtésnek Magunkra vettuk a
-termeszet és saját fajunk feJI5dést.t. Csap
dákkal es felelősseggel teljes, veszr-Iyes mun
ka ez. S mrveí csak nemrégiben vettuk
vállunkra ezt a terhet, senki ne csodáhcozzék,
ha idonként vétkezunk és folsulunk. ." Tu
domany es erkolcs cimű tanulrnanyat a ko
vetkező sorokkal zarra : "Az a celunk, hogy
olyan társadalmat éprtsunk fel, ahol nincs
tobbé ember eroszakra ember ellen, ahol
mncs szukségtelen és elkerulhetó szenvedes
es km, mncs unalom és ures élet. Olyan
társadalmat akarunk, aholontudatosan es
ontnagat megbecsulve élhet nunden ember
ElerJuk-e, elerhetJuk-e valaha IS ezt a celt ?

Nem tudom De azzal a biztos meggyőzö

désset kell élJ unk, gondolkozzunk es cseleked
Junk, hogy el fogjuk érru "

*
sinö-seim Gyorgy Semmelweis halala Cl

mu orvostorteneu munkaja magyarul Frank
furt am Mamban Jelent meg a szerző ki
adasában Felbecsulhetetlen ertékü dokumen
tumanyag a magyar orvostársadalom számá
ra, egy százevés tévhitet oszlat el a nagy ma
gyar orvos betegsegevel és halálával kapcso
latban Srlló doktor kitűnöen, olvasmányosan
Ir, ahogy személyes kutatásait, kalandjait
elmeseh e targyban, valóságos krirm borita
kOZIk kl előttunk Amit pedig a fellelt kór
lapokkal, bejegyzésekkel osszefuggesben fel
tár, megdobbentő kép "Sem~elwels nem volt
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elmebeteg - rrra -, hanem téves és hely
telen dIagnOZIS áldozata" Hogy megis zárt
osztályra kerul, ennek oka elsősorban neves
orvoskoítégámak réítékenysége, másrészt fe
lesegének rosszakarata összefogtak, hogy
megsemmisrtsék a kornyezete számára már
-már elviselhetetlen zserut A szerző tobbek
kózt így summazza véleményét: "Semmelweis
hez nem engedték be a feleségét Sem papot.
Noha arra mmden elmebetegnek joga volt,
a papnak pedig kötelessége. Kulönosen, ha
valaki haldoklott. Nem vették észre suivos
állapotát, vagy még a pap előtt lS el akarták
trtkolm, hogy mínél kevesebb tanu legyen. ."

'"
SZERKESZTOSÉGüNKHÖZ BEKüLDöTT,

KüLFöLDöN MEGJELENT MAGYAR NYEL
vo KIADVANYaK.

Sári Gál Imre: Válogatott versek. Sán Gál
Imrét ma már az errugrácro egyrk Iegjelenté
kenyebb lnrkusakent emlegetak a krrukusok,
Ha válogatott verseinek Impresszumában ezt
olvassuk tehát' "megJelent 11( ') példányban,
azt kell hmnunk, nem konnyű az Idegen
ben élő magyar kbltő sorsa Pedig Sári
Gál érett, egyem hangu koltő, aki befo
gadta es feldolgozta nem mindenkmek
sikerurt ez - az avantgard hatásokat, es
sajatos, egyém formanyelvet alakitott kl en
nek es a magyar koltészet hagyományai
nak egyutteséből Kulonosen erzekletesek,
srkerultek azok a versel, melyek az eldolo
giasodást, elembertelenedést abrázotjáje gro
teszk, ironikus felhangokkal A válogatasbój
pontosan nyomon lehet kovetm, mmt vált
hangja egyre tiszn.Itabbá, kirejezésmódja

egyembbe. nyelv e pedig pontosabbá, áttet
szőbbe

Szrrmai Károly műver a krrnka tukreben
(1977). A válogatás es az eloszó Szrrmaí Endre,
a szoveggondozas es a Jeg\ zetapparátus pe
dig Benkő Akos munkaja A kotet megerrile
kezeseket, leveleket, tanulmanyokat, kritrká
kat es interjukat kazal SZIrmaI Károlyról.
A bevezeto mu Juhász Gyula Új koltő Je
lentkezrk címu rrasa, melyben elsőnek hívta
fel a fIgyelmet a fra tal SZIrmaI Károly egye
m tehetsegere A kovetkezokben a rendkrvul
szerencses erzekkel válogatett anyag jóvottá
boI szrr-na. Kaloly szmte mrnden korszaka
ról kapunk rovrd jellemzést, akotetet lezá
ro tanulmanyok nedlg azt bizonyrtiak, hogy
mmt az Igazá!' Jelentekeny alkotoknak neki
IS megvan a maga "utokora", mely egyre
gazdagabban, arnyaltabban el em- i es erte
kell életművet A konyv bIZOnyOS ponto
kon Jól egeszfti kl azokat az Ismeretemket
melyeket A magányos örias remelhetoleg
folytatóda koteteből szerezhettunk Szrrmar
Karoly ra \ onatkozóan


