
A MOHÁCSI VÉSZ KORÁNAK NYELVE

Elektra díszmadár ban
Hogyan került elő Bornemisza drámája

Meghalt 
Dersi Tamás

Ma délelőtt, néhány perctel lapzárta előtt kap
tuk a tragikus hírt, hogy DERSI TAMÁS, lapunk 
m unkatársa, az Esti H írlap kulturális rovatának 
vezetője rövid szenvedés után, 46 éves korában el
hunyt.

Tudtunk súlyos betegségéről, mégis megdöbben
tő és hihetetlen szám unkra a  tudat, hogy nem szer
keszti többé ezt az oldalt — lapunk kulturális ro
vatát. Tervekkel,, elképzelésekkel gazdagon távo
zott körünkből. Befejezett m unkáinak sora, és a 
megszerkesztett lapoldalak ezrei m ellett is élet
műve sajnálatosan csonka m aradt.

A fájdalom első pillanatai belénk fojtják még 
a szót. Megrendüléssel gyászolunk mi, közvetlen 
kollégái, és a magyar sajtó minden munkatársa.

Az ESTI HÍRLAP Szerkesztősége

Magyar szerzők a Tháliában

•  A  zenei ism eretter
jesztés ügyesen megszer
kesztett példája volt a 
Maurice Ravel születése 
századik évfordulója em 
lékére sugárzott színvona
las koncert. A  század ele
jén a ném et zenekultúrán  
nevelkedett magyar kö
zönség előtt tu lajdonkép
pen akkor kezdett m űvei
vel hazánkban átütő si
kereket elérni, amikor 
a Vigadóban Dohnányi 
Ernő, a filharm onikusok  
élén bemutatta a Bo
le rőt. Es ez a kom pozí
ció Ravel lelkesedéssel fo
gadott szerzői estjén újból 
felcsendült. A  tévéműsor 
vezetője, Tallinn Tibor ala
pos, elemző szövegében 
mindössze rövid megálla
pítást szentelt annak u 
ténynek, hogy Ravel 1932- 
ben Budapesten is járt. 
Szót ejthetett volna fe le jt
hetetlenül szép szerzői est
jéről. Nem em lítette az 
Operaház sikeres Pásztor- 
óra-előadását és a zene
szerzőnek Rácz Aladárral 
való kapcsolatát sem. tgy 
előadása még teljesebb lett 
volna, m ert egyébként a 
zeneköltő életéről, alkotó
m unkájának a társm űvé
szetekhez való kapcsolatá
ról sok m indent közölt. Az 
em lékest műsorát-' úgy vá
logatta össze, hogy a be
m utatott zenei részletek, a 
stílusos vetített illusztrá
ciók, valamint a Daphnis 
és Chloé táncbetét kereszt
m etszetet nyújto ttak a ra- 
veli művészetről. (Történ
hetett volna utalás arra a 
pompás hangszerelési m un
kára is, am elyet Ravel az 
Egy kiállítás képei című 

M uszorgszkij-szerzem é- 
nyen végzett, hiszen sokan 
ennek révén ism erték meg 
nálunk a nevét.) A  közre
működő Rádiózenekar, az 
együttesek és szólisták v ir 
tuóz játéka, tánca, éneHe 
az igényes zenekedvelők
nek szólt. A  késői órákban 
felhangzó esem ény nem  
adhat a korábbi műsorszá
mokkal egyenlő akusztikai 
élményt. Este tíz óra után 
ugyanis csökkenteni illik a 
készülék hangját.

(K. K.)

□  SZEMES MARI önálló 
estjét rendezik december
7- én este, fél 7 órakor az 
óbudai F rankel Leó Mű
velődési Házban. A m agyar 
és világirodalom műveiből 
összeállított >st címe: Ki 
hogy szeret?

□  PECHY B LA N K A  
lesz a vendége december
8- án, este fé l 6-kor a Haza
fias Népfront Budapesti 
Bizottsága Irodalm i Fóru
mának, a Népköztársaság 
útja 125. szám alatti szék
házban. A  művésznő Be
szélni nehéz című könyvéi 
Lőrincze Lajos m utatja  be

TALÁLKOZZÉK
FRANCIA-
ORSZÁGGAL

a  Duna
Inter-C ontinental 
Szállodában 
decem ber 6-án, 
szombaton 
19.30 órakor

KODAK SZÍNES
MULTIVÍZIÓS
VETÍTÉS

M űsoron:
Párizsi képek 
Liliputi királyság 
A tenger 
koreográfiája 
A világ színei és 
mosolya 
Camargue

M eghívók a  szá llod a  p or
táján — a  je len tk ezés  sor
ren djében  — ig én y e lh ető k . 
In form áció  és a szta lfo g la 
lás (9 é s  16 óra k özö tt): 
328—102.

Érdeklődéssel fogadta a 
Nemzeti Színház közönsége 
a Magyar Elektra és a Kar- 
nyóné felújítását. A Borne- 
misza-féle Magyar Elektra 
régi drám airodalm unk 
egyik remeke. Írója, aki 
1535 és 1584 között élt, 
Shakespeare születése előtt 
jelentette meg a Magyar 
Elektrát.

Könyv 
a kirakatban

Nem m indennapi érde- 
kesságű a drám a színpadi 
előtörténete. 1930-ban Mó
ricz Zsigmond a Nyugat 
lapjain így számolt be er
ről:

„Most hét éve véletlenül 
egy könyvkereskedés k i
rakatában egy kis köny
vecskét láttam.

M egvettem a könyvet, s 
már az utcán elkezdtem  ol
vasni. Sokat olvastam a kó
dexeket, úgy, hogy az olva
sás nem volt igen nehezem
re, s már az előszó után 
véglietetlen gyönyörűséget 
éreztem. Ügy sejtettem , 
hogy ebben a könyvecské
ben roppant értéket ka
punk: a mohácsi vész korá
nak magyar nyelvét.’’

A tanulmány bevezetője
ként pedig ezt írja  Móricz:

„Ez a könyv a magyar

A m últ hónapban került 
a bQltokba Szabados i 
György kvartettjének nagy
lemeze. Bizony nem büsz
kélkedhettünk magas szín
vonalú jazzlemezek kiadá
sával. A majd minden év
ben megjelenő jazzantoló- 
giákon kívül Pege A ladár 
önálló lemeze (mely leg
jobb koncertjeinek élm é
nyétől messze elmarad) á r
válkodott fehér hollóként 
ebben a m űfajban. Most 
olyan lemez megjelenéséről 
számolhatunk be, amely a 
magyar jazz egyik legvon
zóbb irányzatának méltó 
összefoglalója.

M ert egy-egy nagylemez 
megjelentetése nem csupán 
egymást követő zenedara
bok plasztikkorongra karco
lása, hanem — a könyv
kiadáshoz hasonlóan — 
egy-egy művész világának 
foglalatát jelenti. Szabado
sék Az esküvő című nagy
lemeze esetében: világuk
nak, életérzésüknek zenébe 
emelése, töm örítése és rög
zítése magas fokon sikerült. 
Ez a produkció egyenran- 
gűként csatlakozik a kelet
európai jazz nagyszerű 
eredményei — a cseh Jiri 
Stivin, Radin Haldik, a 
Prágai Jazz Quartet, a szlo
vák Collegium Musicum, 
a lengyel Zbigniew Namys- 
lovvski, M ichal U rbaniak és 
Niemen — alkotásai mellé. 
(Lemezeik, örvendetes mó
don egyre nagyobb számban 
kaphatók üzleteinkben, il
letve a csehszlovák és a 
lengyel kultúra boltjában. 
A Supraphon m ajd minden 
hónapban jelentkezik egy- 
egy szép jazzlemezzel, a 
Muza lemezkiadó a kortárs 
lengyel jazzmuzsilca vala
mennyi reprezentánsát be
m utató Plich Jazz sorozata 
tú l van a félszázadik nagy
lemezen.) Kelet-európai 
jazzt írunk — jobb híján 
— pedig korántsem  földraj
zi fogalmat kell ezalatt ér

irodalom Újszövetségének 
első könyve.’’ 

„Ötestamentumnak tek in t
hetjük mindazt, ami a 
könyvnyom tatás kora előtt 
k é s z ü lt . . .  Legnagyobb fá j
dalmunkra, az ezredik év 
előttröl egyetlen magyar 
szót sem őriztek meg az 
írások.

Az Üjtestamentom azon
ban nagyon gazdag. Mától 
kezdve legfőbb dísze a kö
vetkező m unka:” — itt kö
vetkezik Bornemisza Ma
gyar E lektrája első 1558- 
ban kiadott kötetének borí
tójáról készült fakszimile- 
fotó.

TRAGOEDIA
M AGTAR N E L V E N N , AZ
S O P H O C L E S  E L E C T R A I A S O L
NagiobrcXTcforditatot^zai Kerci 
Itncltnek erkoec zoknik iobi tatokra 

például ízepen latéinak mogia 
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A könyvhöz Ferenczi 
Zoltán írt utószót, amely 
megmagyarázza, hogyan 
került M agyarországra a 
kis kötet, 6 hogy kerülhe

tem. A cseh, lengyel és a 
m agyar jazz legrangosabb 
képviselői annyiban kap
csolódnak a hagyományos 
jazzstílushoz, hogy jelen
tős szerepet kap bennük az 
improvizatív játék. Amit 
egyszer elm uzsikáltak; 
ugyanabban a formában 
nem reprodukálható többé. 
De csak a já ték  szabadsá
gának form áit veszik át. 
Nem am erikai vagy afrikai, 
hanem cseh, lengyél, m a
gyar népdalok hangszín- és 
ritm usvilágára épülnek. A 
számok ritm usa sokrétűbb, 
szerkezetük bonyolultabb — 
íro tt zenekari kompozíciók
hoz hasonlatosabbak. Ka 
hagyom ányait keressük, 
akkor inkább a szigorúan 
kottafejekben gondolkodó 
Bartókot, Kodályt, Durkó 
Zsoltot, Dvorzsákot, Pende- 
reckit kell megneveznünk. 
Ezt a széttöredezett, csa
pongó, hol keményen, hol 
érzelmesen szomorú, és az 
ösztönösségtől egyre távo
labb kerülő, mélyen gondo
lati, vallomásos zenét a kö
zös történelem, a megköze
lítőleg azonos élethelyzet 
ihleti ilyen hasonlóvá.

A most m egjelent lemez 
m ind a négy darab ját a ze
nekarvezető Szabados.
György írta. 1972-ben quin- 
tettjével a San Sebastieni 
Jazz Verseny free nagydí
já t nyerte el. Most új ta
gokkal játszik (Horváth 
Lajos hegedű, Kőszegi Imre 
dob, Vajda Sándor bőgő) és 
új hangszereket szerepeltet. 
Az idegesen vibráló hege
dűt, és a — jazzmuzsikában 
először — a citerát. A  több 
m int félórás zenei anyag, 
am it a lemezeken hallha
tunk, Szabados m ajd egy 
évtizedes zenei törekvésé
nek — a m agyar népballa
dák improvizációs, XX. 
századi továbbgondolásá
nak  — szép megvalósulása.

Kőbányai János

te tt egyáltalán a könyvke
reskedő kirakatába.

Ferenczi Zoltán irodalom- 
történész, egyetemi profesz- 
szoi-, a Petőfi Társaság el
nöke 1923. július 12-én le
velet kapott dr. Krüger 
Hermann Anders, a gothai 
tartom ányi könyvtár igaz
gatójától, am elyben közli, 
hogy a könyvtár katalogizá
lása közben egy gyűjte
ményben öt latin nyelvű 
m unkával egybekötve, kis 
magyar könyvre talált. K ér
di, van-e valam i jelentősé
ge ennek a magyar iroda
lom történet szám ára? Fe
renczi Zoltán i'endkívül 
nagy örömmel fedezte fel a 
könyvecskében Bornemisza 
E lektráját, am elynek léte
zéséről az irodalomtörténet 
tudott, de csak két kis rész
lete volt ismert. így a köny
vet rögtön elkérte az Aka
démiában való bem utatásra 
és a fakszimile kiadás cél
jára. „Az a példány^ amit 
én itt találtam  — írta Mó
ricz —. ebből az új kiadás
ból való volt, amelyet írók 
és irodalom barátok adom á
nyából rendezett Ferenczi. 
Tehát egy 365 éven át el
tűn t magyar irodalmi m un
ka került elő a könyvvel.”

Eredeti szöveg
Csaknem egyívnyi te rje

delemben elemezte Móricz 
Zsigmond a Magyar Elekt
rá t a Nyugat hasábjain. 
R ám utatott arra, hogy Bor
nemisza Péter m agyar em
berek tetteit akarta kifejez
n i drám ájában, melyet 
díszmagyarban játszottak el 
a maga idejében. Móricz 
Zsigmond rábeszélte a 
Nemzeti Színház akkori 
igazgatóját, Hevesi Sándort, 
hogy adja elő a Bornemi
sza-féle Magyar Elektrát, 
am elyet hajlandó átsim í
tani erre a célra. 1931-ben 
csakugyan színrehozták, de 
akkor nem  talált kellő 
visszhangra. A Nemzeti 
Színház mostani előadásá
ban — csakúgy, m int a 
közelmúltban is a televíziós 
változatban — az eredeti 
Bornemisza-szöveg hangzik 
el- Kristóf Károly

Na, milyen? — érdeklő
dött a darabbeli öregúr al
kalm i beszélgetőpartneré
től, am ikor az életében elő
ször megkóstolta a hata l
mas péksüteményt. Kifli, 
csak nagyban — válaszol
ta  amaz. És ezzel aligha
nem a lényegre tapintott, 
m ert a hallgató is ugyan
ezt érezhette Gyurkovics 
Tibor Öriáskifli című hang- 
játékának hallgatása köz
ben. Jelenet, csak nagy
ban — hosszan elnyújtva. 
A hangjáték tulajdonkép
pen nem más, m int két ke
lekótya, kellemetlenkedő 
öregúr unalmas, locsogó- 
fecsegő párbeszéde.' Igaz, 
menet közben — s e  kitétel 
itt szó ''szerint értendő, hi
szen egy' autóbuszon já t
szódik a történet — egy 
autóbuszsofőr és egy ka
lauznő egymáshoz való v i
szonyát is megsejthetjük, 
s ta lán  im itt-am ott egyéb 
sorsmorzsalékokat is fölis
m erhetünk —, de mire idá
ig érnénk, olyan bágyasztó- 
vá váll le az érdektelen cse
vegés, hogy végképp ked
vünket szegi. A főszerepek
ben Feleki K am illt és Pet- 
ress Sándort hallhattuk.

Hamarosan két magyar 
szerző m űvét is bem utat
ja  a Thália Színház. Meg
kezdődtek László Bencsik 
Sándor Anyaföld című 
drám ájának próbái, amely 
a parasztság mai gond
jaival, problém áival fog
lalkozik. A Történe
lem alulnézetben szerzőjé
nek művét Kazim ir Ká- 
rolynak, a színház művé
szeti vezetőjének irányítá
sával viszik színre.

M aximilian Schell írója 
és rendezője A gyalogjáró 
című NSZK—svájci kopro
dukcióban készült filmnek. 
Szerzői film ről van tehát 
szó, amelynek készítésében 
az alkotó felelőssége kétsze
res. Ráadásul ezúttal a 
tém a is kényes. A főhős, 
Heinz Alfred Giese, köz- 
tiszteletben álló müncheni 
nagyiparos, jelentős poli
tikus és kedves, unokájával 
okosan törődő nagyapa. Az
után kiderül róla: a máso
dik világháború idején Gö
rögországban részt vett egy 
megtorló akcióban, és lehet, 
hogy akkor sajátkezűleg 
agyonlőtt egy kisgyermeket. 
Lehet, de nem bizonyos. Bi
zonyságot szerezni újság
írók igyekeznek.

Ennyiből is kitűnik talán,

A Húszas Stúdió utóbbi 
adásai igen színesnek, vál
tozatosnak m utatkoztak. 
Ezek közé tartozott Győry 
Béla mezőgazdasági tém á
jú  program ja és Juszt 
Lászlónak a szófiai egye
tem ről hozott, igen élveze
tes, kitűnően szerkesztett 
összeállítása. A tegnap es
ti Húszasnak a sport volt 
a tém ája. László György és 
Novotny Zoltán . hat híres, 
olimpiákon, világbajnok
ságokon győzedelmes spor
toló portré já t igyekezett 
megrajzolni a sikerek fé
nyében és az erőfeszítések, 
a küzdelmek, némelykor 
kudarcok időszakában. K i
fogásolhatnánk ugyan, hogy 
az összekötő szöveg néha 
túlságosan kerekdedre, jól- 
fésültre sikeredett, az u tá
na következő beszélgeté
sek, tudósításrészletek
azonban kárpótoltak. És 
különben is, nem  tudom, 
más hogyan van vele, de a 
jegyzetíró m indig szívesen 
hallgatja Papp Lacit, Bal- 
ezót, Bozsikot, Földit, K ár
páti Rudolfot és az olyan, 
m ondhatni drám ai közvetí
téseket, m int amilyen Sze
pesi Györgyé volt a m ün
cheni olimpián.

(harangozó)

A Thália Stúdióban Lá
zár Ervin: A  hétfejű tün 
dér című műve kerül ha
marosan a közönség elé. A 
népszerű művet Kőváry 
Katalin  rendezi. A főbb 
szerepekben Végváry Ta
mással. Benkő Péterrel. S. 
Tóth Józseffel, Sáfár A n i
kóval, Buss Gyulával. Köz
rem űködik a Kaláka- 
együttes. A  prem iert feb
ruár 6-án tartják . (MTI)

hogy Schell is elkészítette 
a maga lelkiismeret-vizsgá- 
ló filmjét. A német m űvé
szek legjobbjai — az 
NSZK-ban és az NDK-ban 
egyaránt — megkísérlik re
gényben, színpadon, film
ben, hogy mérlegre tegyék 
a második világháború ese
ményeit, feltárják az em be
rekben lezajló drám át, és 
ítéletet hozzanak.

Schell film jének erénye, 
hogy nem próbálja meg le
egyszerűsíteni a konfliktu
sokat. Tudja, és nézőivel 
is megérteti, hogy koránt
sem volt egyszerű és könv- 
nyű becsületesen viselked
ni a második világháború
ban. A fasizmus még a jobb 
érzésű em berekre is rá- 
fröcesentette sarát. Például: 
az újságírók egyike, aki 
most Giese leleplezésén fá
radozik, annak idején, m int 
fiatalem ber, haditudósító 
volt, s ha vér nem tapadt 
is a kezéhez, a ném et fegy
verek dicsőségét zengő írá 
saival maga is a fasizmust 
szolgálta. Természetesen az 
is nehézzé teszi az ítélke
zést, hogy három évtized 
távolából m ár nehezen de
ríthetek föl az események, 
s ráadásul olyanok is szép 
számmal akadnak, akik se
gítenek takargatni a bűnö
ket. Schell álláspontja 
azonban félreérthetetlen, s 
ez különösen kitűnik Giese 
ügyvédjének ’ ábrázolásá
ból. Ez a férfiú ugyanis még 
Calley -hadnagyot is nem 
zeti hősnek tartja, mivel 
olyan gyermekeket mészá
rolt le, akik küzdöttek a 
hódítók ellen.

A film a rendezői m unka 
szempontjából is kiváló; két 
operatőr — Wolfgang Treu 
és Klaus König — gondos
kodott arról, hogy korszerű 
képsorokban jelenjék meg 
a tartalom .

A főszerepet Gustav Ru
dolf Seltner játssza, rend
kívül elmélyültem Érdekes
sége a  filmnek — am elyet a 
stúdiómozikban m utatnak 
be —, hogy egy jelenetben 
lá thatjuk  a filmművészet 
néhány nagy „idős hölgyét'’, 
Elisabeth Bergnert, Lil Da- 
govert és Francoise Rosayt 
is, Morvay István

A SZABADOS-KVARTETT JAZZ-ZENÉJE

AZ ESKÜVŐ NAGYLEMEZEN

W á t ó i  a  m o z ik b a n  
A gyalogjáró


