
emelkedett. Bruno Walter, akt száza
dunk legköZtőibb lelkű karmestere volt,
a második világháború legzivatarosabb
esztendejében szólaltatta meg a művet

New Yorkban, és a hosszú előkészítő

munka során nemcsak arra törekedett,
hagyelmélyüljön a teljes mű partitúrá
jában, hanem hogy rmegszólaltatása so
rán kífejezze a háború borzalmaiba be
lefáradt emberiség békevágyát, remé
nyét. S nem véletlen, 'hogya huszadtk
századi humanizmus iegyik legjellegze
tesebb alakjá, Pablo Casals nemegyszer
említette, hogy életének nagy vágya:
saját felfogásában elvezényelni a tel
jes Máté-passiót. Az a Pablo Casals
mondotta ezt, aki Pradesban megte
Temtette a béke, a szellemi független
ség 'zenében úszó szigetét, s akinek az
első pradest fesztivál után Japánból
fényképet küldtek Hirosima aláírással,
mintha azt akarták volna tudomására
hozni, hogy Bach örökségének őrzésével

ée feltámasttásával ha a sebeket nem is
gyógyította be, sikerült megteremtenie
a pusztulás fénylő ellenpéldáját.

Furcsa és szomorú érzés, hogy e
nagyszerű lemezt hallgatva két kar
mesterre is emlékezünk: Sándor Fri
gyesre, aki ezt az előadást vezényli, s
aki oly sokat tett a barokk zene kul
tuszának felvtrágoztatásáért és a tTagi
kus SOTSÚ LichtenbeTg Emilre, aki ta
lán nem volt, kiemelkedő képességű

karmester, de intelligenciájáva,l, elmé
lyültségével a partitúrának sok oly Tej
tett szépségét tudta a felszínre hozni,

Tájékozódás

SZERKESZTOSl;;GUNKHOZ BEKULDOTT,
KULFOLDON MEGJELENT MAGYAR' NYEL
vü ÚJDONSAGOK:

SárJ Gál Imre: Tájak a légihídról; Új

versek (Amerikai Magyar Könyvtár, Cleve
land, Ohio 1979). Sári Gál Imre költői fej
lődésének mintegy összegzését kapjuk két
új kötetéből. Nyomon követhetjük, hogyan
küzdötte ki magának a tárgyak, a hétköz
napi apróságok színte dokumentarista igényű

felsorolásából az igazi költészetet: az emig
ráns-sors míriden tragikumával és szemé
lyes újdonságával, Az újabb verseket be
mutató kötet rövidebb versei viszont azt
példázzák, mint mozdul el lassan költé
szete az avantgardból - annak azokatlan
töredezettségét megőrizve - az oldottabb,
lazább Urai attitűd irányába, mely az "uJ
világ" tárgyi valóságából éppoly eredmé-
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mely a divatos kaTmester-sztárok előtt

bizonyára rejtve marad.
ÉJs egy tenoristára, aki e lemezfelvé

telt már nem érhette meg, csak siTjá
hoz zarándokolhat ki a kegyeletes em
lékező ílZ Earkaeréti temetőbe. Réti Jó
zsefről van' szó, kinek földi maradvá
nyai fölött a "csak tiszta forrásból"
gondolatot hirdeti az 'érdekes síremlék'.
Réti Józsefre emlékezünk, miközben
Zeger Vandersteene-t hallgatjuk. 'Réti
re, aki a magyar oratórium-énela.ésnek
kétségtelenül egyik legnagyobb alakja
valt, s aki sosem énekesi feladatként
vállalta az evangélista szerepét, hanem
benső meggyőződéssel; nem véletlen,
hogy valahányszor eljutott a Koponyák
hegye alá, hangja megremegett, s a tö
rékeny tenor' szárnyán közvetlenül meg
éltté tette az emberi történelem egyik
legnagyobb tragédiáját, mely ugyanak
kor az élet visszaszerzésének, megnye
résének pillanata is volt.

Furtuiiinqler azt mondotta, hogy a
Máté-passió minden idők zenéjének
legnagyobb alkotása. Amikor Casalsnak
beszélgető társa, Corredor említette 'ezt
a véleményt, a muzsikus így válaszolt:
"A nagyságnak ez a mértéke egészen
lenyűgöző". Boldogok lehetünk, hogy
ezt a valóban kívételes művet ily nagy
élmény formájában hozta el nekünk II
Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, s
hogy 'előadóművészetűnknek, zenei éle
tünknek egyszeri, kivételesnek hitt al
kalmát megörökítve, megállította a kér
lelhetetlenül múló időt. (R. L.)

nyesen merít témát, mínt a költő emlékei
,ből és nem palástolt nosztalgtáíból. Külö
riösen izgalmas költői kísérletet mutat be a
Tánc a Húsvétszigeten című ciklus, mely
alcíme szertnt "balett versben", Szó és
mozdulat szintézise egyben költői továbbfej
lődése lehetőségeit is reprezentálja. Sári Gál
Imre Iírája korántsem befejezett még: to
vábbi meglepetéseket, izgalmas kísérleteket
éppúgy ígér, mint a hagyományos értelem
ben vett "befejezett", képekben gazdag ver
seket.

Béky Gellért: Abel Japánban. Valaha a
Japánban működő míssziónak vértanúi vol
tak. Ma áldozatos, önfeláldozó munkások
léptek helyükbe, akik bizony szinte minden
egyéni vágyukról lemondva vállalják e nagy
hivatást minden gondjával-bajával, nehéz
ségével. Teljesen más gondolkodás és ha
gyományok talajába kell meggyökereztetnlük



a keresztény európai gondolkodást. illetve
meg kell találni annak a módját, mint le
het azt egy más kultúrtörténeti dimenzióba
ágyazva hozzáférhetővé tenni a japán em
ber számára. A személyes sors érdekes for
dulatain túl ez a hallatlanul izgalmas és
a kereszténység jövője szempontjából igen
jelentős kisérlet adja Béky Gellért munká
jának feszültségét. A szerző teológusként
dolgozik Japánban - írásait lapunkban is
közöltük -. s azon túl. hogy színesen, ér
dekesen leírja az ottani kis közösségek éle
tét. bepillantást enged műhelymunkájába is.
me lynek leglényegesebb része épp e sajá
tos adaptációs tevékenység. Az egzotíkumot
kedvelő olvasó is sok örömét leli eleven.
hiteles leírásaiban, aki azonban komolyabb,
mélyebb gondolatokkal lát műve olvasásá

hoz. és a kereszténység [övöjének, tovább
fejlődésének lehetőségeit mérlegeli, az is sok
impulzust meríthet a vonzó könyv lapjairól.

Hetényi Varga Károly az alább fel
sorolt antifasiszta ellenállók s az ül
dözések idején emberrnentő tevékeny
séget folytató személyek életrajzán
dolgozik, és ezért minden rájuk vo
natkozó adatot, visszaemlékezést szí
vesen fogad; Címe: Hetényi Varga
Károly, 7300 Komló, Zrínyi u. 10.

Arany Imre ajkarendeki plébános.
Elhurcolták.

Benkő István EMSzO-titkár. Dachan
ba hurcolták. (Életrajza elkészült)

Berenéz Adám lapszerkesztő. Letartóz
tatták. (Életrajza elkészült)

Bernovíts Vilma hitoktató. Kívégezték. ,
(Életrajza elkészült)

Eglis István EMSzO-titkár. Dachauba
hurcolták.

Ervin Gábor dr. hittanár. Kivégezték.
Gáspár Béla ref. lelkész. Kivégezték.
Gusztáv Béla hittanár. Kivégezték.
Izay Géza S. J. Letartóztatták.
Jambrik Oszkár O.S. C. Elhurcolták.
Kálló Ferenc tábori esperes. Kivégez-

ték. (Életrajza elkészült)
Király József csicsói esperes. Elhur

colták.
Korniss Gyula egyetemi tanár, Elhur

colták.
Kögl Szeverin O. S. B. Letartóztatták.
Magass Miklós dr. EMSzO-titkár pré

port. Letartóztatták.
Makray Lajos szekszárdí plébános. EI

hurcolták.
Nagy Kornél ref. lelkész. Koncentrá

ciós táborban pusztult el.
Nyéki Kálmán dr. teológiai tanár. EI

hurcolták.

Szirmai Endre: A magányos óriás, D. kÖ"
tet. A hajdani neves tró-szerkesztö, Szirmai
Károly életének dokumentumai még SOk iz
galmas meglepetést tartogatnak. Ezúttal els~

elbeszélését és levelezésének újabb darab
jait jelentette meg Szirmai Endre. Vala",
mennyi dokumentum annak bizonysága.
hogya neves vajdasági ír6 rendkivül emel
kedett irodalmi elveket .vanou, s a kisebb
ségi sorsban élő irodalom legfontosabb tar
talmának- az igazi mínőséget tekintette. Ez
a következetes etikai tartás és meg nem al
kuv6 esztétikai igény· emelte annak idején
a kor jelentős foly6iratai közé a Kalan
gyát. s ez teszi Szirmai Károly életmúv~t

az "ötágú síp" egyik szépen, ékesen sz616,
értékes részévé. Babits Mihály, Schöpflin
Aladár. Sik Sándor és Veres Péter levelei

hogy csak néhány kiragadott példát
idézzünk - jelzik. hogy a hazai magyar
irodalmi köztudat íntegrátta Szirmai Károly
működését, magáénak vallotta irodalmi erveít.

Perr Viktor nemzetgyűlési képviselő.

Elhurcolták.
Pontiller Ödön O. S. B. Kivégezték.
Pór József bonyhádi apát. Elhurcolták.

(Életrajza elkészült)
Pungucz Antal (?). Elhurcolták.
Püspök Pál szekszárdi káplán. Elhur

colták.
Remete László ev. hittanár. Kivégez

ték.
Salkaházi Sára szoc. testvér. Kivé

gezték. (Életrajza elkészült)
Sándor Dénes hittanár. Letartóztatták.
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök.

Elhurcolták.
Simon László kollégiumi igazgató. EI

hurcolták.
Somlyai Ambrus ősi plébános. Kívé

gezték.
Somogyi Antal dr. kisbéri lelkész. EI

hurcolták
Tiefentháler József dr. kollégiumi igaz

gató. Elhuréolták.
Uhl Antal párizsi lelkész. Letartóztat

ták. (Életrajza elkészült)
Varga Béla lelkész. Letartóztatták.
Varsányi Mátyás ev. lelkész. Kivégez

ték.
*

E számunkba terveztük Hetényi Var
ga Károlynak Salkaházi Sára szociális
testvérről szóló tanulmányát, különös
tekintettel arra, hogy Salkaházi Sárát
1944. december 21-én hurcolták el a
nyilasok s feltehetően ugyanezen a
napon halt mártírhalált más üldözöt
tekkel, ártatlanokkal egy-ütt. Anyag
torlódás miatt a tanulmány közlését
1980 januári számunkra halasztottuk.


