
HÁZI HÁBORÚ 
Az évadikezdés ünnepi 

alkalma és az első be-
mutató okozta öröm kö-
szöntésre csábít: lóm a 
Zenés Színház nagysza-
bású vállalkozása túlju-
tott az első évad tapo-
gatódzásain és képes a 
folytatásra. A Házi há-
borúval a legjobb ösvé-
nyen indult tovább; 
azon, amelyre tavaly 
Ibert Angelikájával lé-
pett. A műfaji sokrétű-
ség azért vdlt erénye 
ennek a sorozatnak, 
mert a kísérletezést 
szolgálta: műsorszer-
kesztése pedig ott ért el 
igazi eredményt, ahol a 
kész mű túllépett a pró-
bálkozás szándékán, — 
ilyen volt a fent emlí-
tett ragyogó kisopera — 
és ott, ahol az új ma-
gyar alkotások megszó-
laltatását szorgalmazta. 
Az idei és a tavalyi 
szezonkezdést: a Schu-
bert és a Lendvai opera 
bemutatását szinte szim-
bolikusnak érzem, s úgy 
vélem: a hasznos kísér-
letezések után ezen a 
két területen találja 
meg a vállalkozás igazi 
eredményét. 

Schubert legjobb szín-
padi művének bemuta-
tása, pontosabban: tele-
víziós újjáköltése nyil-
vánvalóvá tette, hogy a 
tévé a felfedezésre váró 
klasszikus művek film-
revitelével szélesítheti a 
legszínvanalasabban kö-
zönségbázisát, s ha adá-
sainak túlnyomó több-
ségében ilyen pompás 
újdonságokkal, ilyen 
rangos produkciókkal 
jetoitkezik, akkor oly-
annyira magához édesít-
heti a hallgatóságot, 
hogy a kísérletezés bá-
torságát is megengedhe-
ti magáitok. A kísérlet 

legfontosabb feladatá-
nak — hadd mondjam 
meg végre kertelés nél-
kül — a Lendvai Ka-
milló féle Bűvös szék-
hez hasonló, új, sajátsá-
gosan tévére készült, 
vagy tévére adaptált 
magyar operák bemuta-
tását tartom. Nagyon 
igaza van. Békés And-
rásnak, aki a Rádiómű-
sorban elmondja, mi-
lyen lehetőségek rejle-
nek a 17—18. század-
beli olasz vígoperák 
megfilmesítésében, s 
hogy emellett milyen 
fontosnak tartja a teljes 
magyar egyfelvonásos 

repertoár megörökíté-
sét. Én̂  úgy érzem, e 
kétféle program össze-
fonódása nemcsak ran-
got biztosítana a vállal-
kozásnak, hanem érdek-
lődést is keltene a pro-
dukciók iránt Persze 
amilyen bőséges a vá-
laszték a régi művek te-
rületén (csak jószemű 
dramaturg és rendező 
kell a megvalósításuk-
hoz), annyira nehéz az 
új megszületését inspi-
rálni. Kivált azért, mert 
az operakomponálás 
nem kis munka, s a ze-
neszerzők természetesen 
nem szívesen kockáztat-
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ják, hogy több hónapos, 
vagy éves alkotó ener-
giájuk esetleg kárba 
vesszen. Mert — hiába a 
nyilatkozatok sora — bi-
zony ez is előfordult, 
méghozzá két olyan 
rangos komponistával, 
mint Bozay Attila és 
Láng István. Bozay 
Küngisz királynő című, 
Weöres Sándor jeleneté-
re készült egyfelvonáso-
sa 1969 óta, a Sarkadi 
Imre regénye nyomán 
készült Láng opera, A 
gyáva 1968 óta készen 
áll. A Zenés Színház fi-
gyelmét valószínűleg 
azért kerülte el a két 
mű, mert korábbi mint 
a vállalkozás, de úgy 
gondolom, szerzőik nem-
zetközileg elismert te-
hetsége megkívánja, 
hogy a tévé legalább 
foglalkozzék a bemuta-
tás lehetőségeivel. 

Realizálásukat, elfo-
gadtatásukat persze 
megkönnyítik a klasszi-
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kas felfedezések. Nem 
tudom, kinek jutott 
eszébe, hogy felelevenít-
sék Schubert 1823-ban 
— a Befejezetlen Szim-
fónia szomszédságában 
— keletkezett vígoperá-
ját, de a szerencsés öt-
letet kiemelkedően való-
sította meg Békés And-
rás és Oberfrank Géza. 
A Lüszisztraté nyomá-
ban járó mulatságos 
történetet, a közvetlen 
hangú, derűs légkört 
árasztó, Schubert leg-
belsőbb zenei világát 
idéző muzsika fordula-
tait szuverén televíziós 
műfajjá alakították; 
munkájuk eredménye 
fényesen bizonyította, 
hogy az opera nagyon is 
helytállhat a képernyőn 
(ha az alkotók figye-
lembe veszik a képer-
nyő követelményeit). A 

kiváló énekesek — min-
denekelőtt Melis György 
és Palcsó Sándor, Sudlik 
Mária, Csengery Adrien-
ne, — pompás színészi 
játéka, komédiázó ked-
ve már nem meglepetés 
(Sass Szilvia kiválóan 
mutatkozott be), és a 
kórus tagjainak egyéni-
esítóse, arcjátékuk pre-
mier planba állítása azt 
mutatja, hogy Békés 
András nemcsak a mű-
sorszerkesztés elvi kér-
déseiben, hanem a mű-
vek elevenné varázso-
lásában is a legjobb 
úton jár. A magam 
részéről őszintén remé-
lem, hogy amíg a szom-
bat esti adás széles körű 
közönsége a játék derű-
jében gyönyörködött, a 
zenét is befogadta és a 
muzsika barátaival 
együtt élvezte a dalsze-
rű áriák és kettősök, az 
együttesek schuberti vi-
lágát. 
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