
SCHUBERT KOMPROMISSZUMOKKAL 
A szokásosnál is job-

ban drukkoltam azért, 
hogy Schubert Téli uta-
zás című dalciklusa 
meghódítsa a tévé kö-
zönségét. Egyet kell ér-
teni Fellner Andreával, 
aki szinte megszállottan 
igyekszik a tévé nagy 
hatóerejét a méltatlanul 
mellőzött és háttérbe 
szorult dalirodalom nép-
szerűsítésére fordítani. 
A Kodály dalverseny 
várakozáson fölül sikert 
aratott — s ez nyilván-
valóan az ügyesen kita-
lált műsorformának: a 
versenyek közkedveltsé-
gének köszönhető. Arra 
azonban még nem volt 
példa, hogy egy teljes 
dalciklus szólaljon meg 
a képernyőn. 

A vállalkozás merész-
ségével természetesen a 
műsor készítői is tisztá-
ban voltak, bizonyára 
ezért készítettek egy 
úgynevezett hangver-
senykalauzt a program 
elé, s ezért szabdalták 
szét négy estére a 24 
dalból álló nagyívű so-
rozatot. A kompromisz-
szumot nyilván tudato-
san vállalták arra szá-
mítva, hogy a rövidebb 
műsorokat nagyobb kö-
zönség hallgatja meg, 
mint az egy óránál hosz-
szabb, teljes ciklust. El-
méletben ez talán így 
van, az engedmény a 
gyakorlatban mégsem 
vezetett eredményre 
mégpedig azért, mert 
ily módon sem a hozzá-
értőkhöz, sem a tájéko-
zatlanabbakhoz nem tu-
dott szólni. A dalok 
szűkebb közönségét a 
szétszabdaltság elked-
vetlenítette: a Téli uta-
zás éppen a maga egy-
ségével, a remekmívű 
dalok egymáshoz való 
viszonyával, „történet-

té" fűzésével, érzelmi 
hullámzásával, egyszó-
val: ciklikus építkezésé-
vel ér el páratlan ha-
tást — nem véletlen, 
hogy az előadóművé-
szek többsége még a 
hangversenypódiumon is 
szünet nélkül, egyvég-
tében énekli el a soro-
zatot, s a hallgatóság 
sem csupán az egyes 
dalok megformálását fi-
gyeli, hanem felépítésük 
ívét és kifejezését is. A 
dal műfajától még ide-
genkedő nagyközönséget 
pedig azért nem tudta 
a több részes műsor rá-
vezetni e cizellált mű-
vészet szépségére, mert 
a kompromisszum má-
sik oldalát nem vállalta 
következetesen. 

Világos, hogy a német 
dalirodalom egyik leg-
magasabbrendű alkotá-
sát a szöveg és a zene 
szerves összefüggése mi-
att csakis német nyel-
ven léhet hitelesen tol-
mácsolni (magyar szö-
veg különben sem jöhet 
szóba, ha egy világhírű 
német művész éneke 
szegődik a kifejezés 
szolgálatába), de tisztá-
ban kell lenni vele, 
hogy a bármily kifejező 
mimikájú, bármilyen 
„tévészerűen" fényképe-
zett művész sem képes 
a készülék elé szögezni 
a nézőt, ha az nem érti: 
amiről énekelnek neki. 
Az énekes arcán átsuha-
nó érzelmeket, tekinte-
tében tükröződő gondo-
latokat csak a dalok is-
merője tudja követni; 
akihez viszont ez a több-
részes sorozat szólni kí-
vánna, legjobb esetben 
egy-két dal erejéig 
gyönyörködik Theo 
Adam hangjának szép-
ségében, de a műfajhoz, 
s magához Schubert re-

mekművéhez nem kerül 
közelebb. 

A hangversenykalauz-
nak éppen a magyará-
zat, sőt a tartalmi is-
mertetés lett volna a 
feladata, méghozzá köz-
vetlenül az egyes rész-
letek tolmácsolása előtt. 
így azonban, önálló mű-
sorként (néhány nappal 
megelőzve az első dalok 
sugárzását), nem járul-
hatott hozzá a befoga-
dáshoz. Theo Adam és 
Várnai Péter beszélgeté-
se inkább a műfaj isme-
rőihez és kedvelőihez 
szólt; okos társalgásuk: 
két muzsikus művelt 
eszmecseréje mintegy 
feltételezte a nézőről a 
mű ismeretét. A magam 
részéről élvezettel fi-
gyeltem a jól megválasz-
tott kérdéseket és az 
énekes okos feleleteit 
(akkor is, ha előadásá-
ban nem valósította 
meg következetesen el-
méletét), de úgy talál-
tam, hogy ez az elmé-
lyült és gondolatokra 
késztető párbeszéd sem-
miképpen sem tartozik 
a közművelődés kategó-
riájába: a Téli utazás 
elmélyült megértését 
szolgálja talán, de 
könnyebb megismerését 
nem segíti elő, s minde-
nekelőtt a művelt, sok-
oldalú, világjáró énekes 
portréját színezi. A mű-
sor szerkesztője igen 
fontos feladatra vállal-
kozott, s őszintén remé-
lem, hogy bátorsága to-
vábbra is megmarad: 
vállalja egyfelől a „ré-
tegműsorral" járó szű-
kebb kör igényes köve-
telményeit, s nem riad 
vissza másfelől a köz-
vetlenebbül magyarázó 
módszerektől. 
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