
említeni, akik északnyugaton és a nagy városokban laknak, és főleg kereskedé
lemmel foglalkoznak. A rájuk vonatkozó lélekszám adatok 50 ezer és 100 ezer
között ingadoznak. Az örmények egy kis csoportja, rnintegy háromezer lélek,
egyesült a római egyházzal.

A régi perzsa kereszténységet "kelet-szíriainak", "asszírnak", .Jcaldeusnak''
vagy "nesztoriánusnak" nevezik. Ez az egyház már nagyon régen elszakadt a
rémat-bízáncí birodalmi egyháztól, virágzott még az arab időkben is, később

azonban megtizedelték. A nesztoriánus keresztények lélekszámát ma Iránban csak
míntegy 25 ezer hivőre becsülik. A nesztoriánusok nagyobbik része ugyanis a
XVI. században ismét egyesült a római' egyházzal. Ennek a "kaldeus"-nak ne
vezett egyháznak, amelynek pátriárkája az iraki Bagdadban székel, ma 40 ezer
híve van Iránban, akik három püspöki egyházmegye között oszlanak meg. Van
azután néhány evangélikus közösség is, míntegy nyolcezer hivővel és egy római
katolikus püspökség 25 ezer hivővel. Magában Teheránban huszonnégy keresztény
templom működik. Ezekhez iskolák és kórházak is tartoznak és a keresztény
egyházak tagjai igyekeznek mind szorosabb kapcsolatot kiépíteni az iszlám kö
zösségekkel,

A keresztény közösségek kultusz-szabadságot élveznek, ami azt jelenti, hogy
elláthatják saját híveik lelki gondozását, mísszíós munkát azonban nem fejthetnek
ki. Az elmúlt hónapok politikai nyugtalanságaitól távol tartották magukat. Ép
pen ezért,' bármilyen új kormányzat jöjjön is, helyzetük valószínűleg változat
lan marad. Az ország jellege míndenképpen iszlám marad, csak arra a kérdésre
nem tudna senki sem felelni, hogy egyrészt. a vallásos restauráció, másrészt
a modern ipari és társadalmi fejlődés, valamint .a fellángoló nacionalizmus kö
zött melyek lesznek a meghatározó vonásai.

D. K.

A MAGYAR IRODALOM
HANGLEMEZFN (II.)

Az elmúlt évben ugyancsak jónéhány
klasszikus irodalmi remekünk vált hoz
záférhetővé hanglemezen. A legérdeke
sebb vállalkozás Az ember tragédiájának
felvétele. A rendeZő Szinetár Miklós hal
latlanul nehéz föladatra vállalkozott, hi
szen három olyan szereplőt kellett kivá~

lasztania, akik hangjukkal is teljes illú
ziót tudnak kelteni, s hitelesen tolmá
csolják a madáchi látomást és a mű drá
mai- mondanivalóját (melynek értelmezé
se még ma is alaposan megosztja az
irodalomtörténészeket, akik szívesen fe
ledkeznek meg a szerző eredeti intenci
óiról és a leveleiben világosan megmu
tatkozó szándékáról). Adám szerepében
Lukács Sándort hallhatjuk, Evát Molnár
Piroska szólaltatja meg, Lucifer: Hau
mann Péter. Nyilván "kísérletnek" szán
ta ezt a szereposztást a rendező, s mint
minden nagyszabású kísérlet ez is tiszte
letet parancsol ugyan, de csak felerész
ben hozott teljes értékű megoldást. Hau
mann Péter ugyanis valóban kitűnően

tolmácsolja szerepét, remekül azonosul
Lucifer sokarcú alakjával, s ízig-vérig
"korszerű" felfogásban közeledik a figu-
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rá hoz. Molnár Piroskát hallgatva képze
letünkben óhatatlanul felmerülnek a ré
gebbi Evák, a magyar színészet nagyjai,
akik mind hozzátettek valamit a maguk
sugárzó egyéniségéből ehhez a tiszta, szép
alakhoz. Molnár Piroska rendkívül von
zóan mondja el szerepét, s itt-ott érzé
keltük azt a csodálatos égi harmóniát
is, mely fel-felcsendül Madách mÚ'vé
ben, s búvópatakként szövi át a tra
gédia leglehangolóbb részeit is. Lukács
Sándor a színpadon bizonyára igazi
Adám volna, a mikroiot:nál nem min
denütt kelt teljes illúziót. A hatalmas
szereplő gárdát kitűnően mozgatja a ren
dező, s közülük természetesen elsősorban

azok ragadtak meg emlékezetünkben,
akik orgánumuk jóvoltából a játék élmé
nyét is sugallani tudják, így mindenek
előtt Bessenyei Ferenc (Az Úr), Kállai
Ferenc (Péter apostol), Garas Dezső (Ru
dolf császár), Némethy Ferenc (az Első

gyáros), Gelley Kornél (Tudós), Darvas
Iván (Az aggastyán) és a sok szerepben
megszólaló Nagy Attila. A lemez beve
zető ismertetését Sőtér István írta;
messze túlemelkedve .a múfaj szokásos
keretein, vonzó, izgalmas portrét rajzol
va a szerzőről, művéről és annak kortör
téneti hátteréről. (Hungaroton SLPX
13805-09)



Petőfi Sándor Az apostol című műve

a magyar forradalmi költészet egyik leg
érdekesebb, legnagyobb szándékkal írt
darabja. A költő életművének legjelen
tősebb mai kutat6i (Fekete Sándor, Lu
kácsy Sándor, Pándi Pál) már "helyére
tették" az életműben: a közfelfogás
ugyanis nehezen barátkozott meg a ha
talmas terjedelmű alkotással, amely
szervesen illeszkedik ugyan Petőfi gon
dolatvilágába, de sok vonatkozásban
előzmények nélkül áll lírájában. Egészen
bizonyos, hogy a mű lemezfelvétele 
Bessenyei Ferenc mondja el - új hivek
sokaságát szerzi majd Az apostol szá
mára. Bessenyei mindent tud, amit csak
egy színész tudhat a hangjával. A for
radalmi lángolás, az önfeláldozás lírai
hevülete, a magány és a meg nem ér
tés elégikus zengése és a humánum ódai
szárnyalása egyforma erővel és hitellel
szólal meg előadásában. Nem csodálkoz
nánk, ha ez a felvétel emelné Az apos
tolt a közönség szemében is klasszikus
remekké. A hallgató tájékozódását ki
tűnően segiti Fekete Sándor ismertető

szövege. (Hungaroton SLPX 11793-95)

Remek címlappal, kedÍJcsinál6 kivitel
ben, a gyermekek fantáziáját is megmoz
gató küls6ben (Würtz Adám grajikája,
Szelényi László színes reprodukciói) je
lent meg Törőcsik Mari előadásában a
János vitéz. A magyar irodalom egyik
legharmatosabb, legköltőibb remeklése ez
a vers, igaz, népszerűségének és kedvelt
ségének nem használt, hogy kötelező is
kolai tananyag. A báj himporát ugyan
is egy-kettőre lefútták róla a sótlan és
ízetlen vázlatok; szegény Petőfi aligha
gondolhatta, hogy műve valaha nem a
magyar nyelv szépségeivel ismerkedni
vágyók boldogan várt olvasmánya lesz,
hanem stilisztikai gyakorlatok tárgya,
sanyarú gyakorlatokba tördelt "anyag".
A mai ötödikesek bizony nem azzal az
érintetlen rajongással olvassák a János
vitézzé növekvő Kukorica Jancsi mesés
kalandjait, mint nemzedékek tették an
nak idején, nem színezgetik felgyúló fan
táziával a remekmű egyes. epizódjait,
hanem azon törik a fejüket, hogyan le
het Petőfi csodálatos sorait, mondatait
"tömöríteni", mint lesznek képesek egy
-egy éneket négy-három-két és egy mon
datban előadni. Igy' kopnak és fakulnak
a magyar költészet legmaradandóbbnak
hitt művei is, így válik fitymált eszme
tornává a Toldi, így a verslábak gyakor
lásának lovasterepévé a Zalán futásának
egyik-másik (egyre szűkebben adagolt)
részlete, s hovatovább így válik egyre is
meretlenebb, unalmasnak és áthatolha-

tatlannak hitt bozóttá az egész lírai
költészeWnk.
Törőcsik Mari legnagyobb érdeme, hogy

visszaállítja jogaiba a János vitézt. Lete
lepszik a gyermek ágya mellé és elme
séli neki. Nem elszavalja, s nem a j6 
annak hitt - pedagógus bölcs fölényével
elmondja, hanem meséli friss izgalom
mal, annak az embernek hamvas és érin
tetlen érdeklődésével, aki tudja, hogy a
remekművek mindig csodát rejtenek, s
aki igaz alázattal közeledik hozzájuk, an
nak hajlandók feltárni ismeretlen, rejtett
arcukat. Kitűnő lemez, s alighanem fel
mérhetetlen nagy szerepe lehet a re
mekművek megmentésének egyre sürge
tőbb munkájában. (Hungaroton SLPX
13814-15)

Egyre népszerűbbek azok a lemezek,
melyeken a vershez is értő - kevesen
vannak - színművészeink adnak válo
gatást legkedvesebb darabjaikból. Rutt
kai Éva lemeze Égi és földi szerelem
címmel jelent meg. Kitűnően válogatott,
remek ízlésről árulkodó felvételsorozat,
melyet Szécsi Margit két szép költemé
nye keretez. Hallhatunk részleteket Rutt
kai nagy színpadi sikereiből, a Szent
Johannából, A testőrből, Az ember tra
gédiájából, Csehov SirályáMI, s mellet-.
tük néhány ragyogóan tolmácsolt darab
részletet és verset. Elbiivölő, ahogy a
művésznő a Csongor és Tünde V. fel
vonásának egyik részletét megszólaltatja
(Ilma szavait), s megrendítő, amint Anti
goné monológját tolmácsolja Szophoklész
darabjából. Altalában megejtő, mily sok
arcú, szinte kiismerhetetlenül gazdag
Ruttkai Éva gondolatvilága. Mint a leg
nagyobb színészek: ő is igazi varázsló
aki úgy ejt káprázatba, hogy utána fáj:
nak az ébredés percei. (Hungaroton LPX
13733)

Major Tamás A Dunánál című leme
zén József Attila verseiből ad Válogatást.
Olyan színész ő, aki mindig vibrálást,
izgalmat tud kelteni maga körül, aki
től nem idegen egy kis romantikus at
titűd sem, melyet szemérmesen palás
tolgat ugyan, de amely mégis hitelessé,
átfűtötté teszi· versmondását. Meglehet, a
hallgató nem mindegyik József Attila
versről őrzi magában az övéhez hason
ló képet, de pillanatig sem vitás, hogy
ez a kép megélt, megszenvedett, tehát
mindenképp figyelmet és elismerést ér
demlő. KüllJnösen emlékezetes, ahogy a
Születésnapomra megszólal Major tolmá
csolásában: benne van ebben a néhány
mondatban József Attila egész egyénisé
ge, játékossága és tragé~iája, remegő

szeretetvágya és dacos küfönállása.
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Esti sugárkoszorú címmel jelent mea
Kállai Ferenc lemeze. Adhatta volna
neki ezt a cimet is: a Nyugat-korszak
költői, hiszen egy-egy remekül elmon
dott Arany- és' Vajda-vers kivételé
vel Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Ar
pád, Juhász Gyula, Füst Milán, Szabé
Lőrinc és Illyés Gyula költeményeit tol
mácsolja. Apáink és nagyapáink számára
e költészet még a felfedezések izgalmát
kínálta. Kállai Ferenc már mint klasz
8zikus korszak te.rmékeihez közeledik
hozzájuk, s nemes egyszerűséggel, pátosz
nélkül, mégis forrón, átélve és megélve
mondja el líránk második aranykorának
maradandó remekeit, közöttük az Esti
kérdést és a Hajnali részegséget.

Juhász Ferenc. Ezt a lakonikus. de a
költészet barátainak mégis sokat mondó
címet viseli az a lemez. melyen a költő

maga mondja el verseit. (A kiadvány
ötvenéves születésnapja tiszteletére ké
szült. tehát egykor majd izgalmas kor-

Tájékozódás

H1RONK A VILAGBAN. A cím nem egé
szen pontos, hiszen rövid ismertetésünk ke
retében Gisbert Kranz Lexikon der chris~

Uchen Weltliteratur (Herder 19781 eímü
könyvér/51 szólnánk, annak is elsősorban a
magyar vonatkozásaíröt,
Mindenekelőtt ennek a kivételesen jelen

t/ls münek a felépítésérlfl. Bevezet/5 fejezeté
ben a "keresztény irodalom" fogaimét
igyekszik körüthatárotní a szerzö, l!:rezhet/5en
köi/5dik Claudelék nagy nemzedékéhez, mely
újra tekintéllyel telítette e fogalmat, s ke
vésbé figyel azokra a kritikaI és önkritikai
megjegyzésekre, melyeket az úgynevezett
neokatolikus mozgalom írói nálunk is, Eu
rópában is tettek leszilkit/5 értelmezésével
kápcsolatban. Gisbert Kranz kissé kevéSbé
nagyvonalú, mint Sík Séndor volt Vigilia
-beli emlékezetes tanulmányában, s kissé
kevésbé szkeptikus, mint az újabb szakiro
dalom legjelentősebb tanulmányainak írói,
akik egységesen a neokatolikus irodalom
végér/51 saötnak,

A következő fejezetben a keresztény
irodalom századair61 olvashatunk összefog
lalást, korszakok és nyelvterületek szerínt,
Először a kezdetektől a huszadik századig
vázolja a keresztény irodalom (és általában
az irodalom) fejlődésének történetét (kissé
elhanyagolva az irányzatokat), majd a gö
rög, latin, kelta, "román" (olasz, francia,
spanyol, katatán. portugál, román) német,
szláv és magyar nyelvll irodalmak történe
tét futja lit. EZ utóbbinál érdemes megálla-
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történeti dokumentum is lesz. Nagy kár
és mulasztás, hogy Pilinszky Jánosnak
és Nagy Lászlónak nem jutott annak ide
jén ilyen lemezt) Ismertető szövegét Illés
Endre irta mintegy viszonzásaként azok
nak a szép soroknak, melyekkel őt kö
szöntötte annak idején lapjában a költő.

Mindig izgalmas, ha a lírikus maga
mondja el versét, így van ez Juhász
Ferenc esetében is. Atvilágitja sokszor
kuszának, megfejthetetlennek tetsző so
rait, és kibontja belőlük azt a gondolati
és érzelmi mélységet, melyet csak az
igazi tehetségek képesek rábízni a köl
tészet törékeny nyelvére. (Hungaroton
SLPX 13816)

Végezetül mindenfajta méltatás igénye
nélkül csak egy cím: Krúdy-Fantázia.
'förök Tamás rádiókompozíciójának fő

szerepében Rezeda Kázmérként.. Latino
vits Zoltán. (LPX 13813)

(R. L.J

podnunk. A jelek szerínt a szerzőnek vajmi
csekély fogalmai vannak a finnugor nyeiv
családról, érezhetően tanácstalanul szemréu
a magyar irodalmat, mely jelentős telje
sítményeket mutatott fel ugyan, de a mai
Európa térképén oly nehezen beskatulyázhatö,
Meg is elégszik a következő bevezető mon
datokkal : "Az Azsiából származ6 magyar
nép ezer tájIin felvette a kereszténységet,
ám a reformáci6t61 a 18. század kezdetéig
török uralom alatt sínylődött. A keleti ré
szeken a protestantizmus nyert teret, a
Habsburg-uralom alatt levő nyugati területe
ken katolikus maradt." E sommás jellemzés
után néhány mondatot olvashatunk a "ma
gyarische Sprache" kitilnő müveiöjéröí, Páz
mány Péterröl és kora jelentős költőjéről.

Balassi Bálint "Baron"-r61, aki "nagyon
személyes töltésll vallásos ihletésü verseket
írt". Utána - semmi. Egészen a huszadik
századig. Itt megerrüítí a katolikus papköt
tőket, Harsányi Lajost, Sik Sándort és Mécs.
Lászlót, "de mindenekelőtt Babits Mihály
Jónás könyvét" _ Egy elismerő mondatot kap
Aprily Lajos, aztán Just Béla és Horváth Béla,
akiknél viszont fontosnak tartja kiemelni,
hogy emtgrácíöba rnentek ' akár csak Tűz

Tamás és Fáy Ferenc. A következőkben

névsorolvasást tart: "A mai magyar keresz
tény szellemil irodalomból mindenekelőtt a
következők érdemelnek említést: a regényíró
Thurzó Gábor, Mészöly Miklós (ll, Beney
Zsuzsa -( l) Esterházy Péter és a költő Ró
nay György, Toldalagi Pál. Békés Gellért,
Bittei Lajos, Csanád Béla, Pilinszky János,
Vasadi Péter és Klinyádi Slindor."


