
A Tévé zenés színház 
eddigi bemutatói határo-
zottan a műfaj demokra-
tizmusáról vallottak. Üj 
magyar opera és nagy-
operett, táncjáték és 
musical, diáikkomédia és 

televízióra született 
amerikai egyfelvonásos 
békésen megfért egymás 
mellett. Hogy agitáltak-e 
egymásért, hogy kedvet 
csinált-e egyik a mási-
kához, hogy sikerült-e 
az operett híveit a ko-
molyabb műfajhoz oda-
csalogatni, vagy fordít-
va: a kifinomult ízlésű 
hallgatóságnak kedve 
szottyant-e • a szórako-
záshoz — nem tudom. 
De nem is fontos, hogy 
minden produkció min-
denkihez akarjon szólni, 
s bizonyára a tévészín-
ház „igazgatóját" is első-
sorban a sokoQdaüűság, a 
minden irányban való 
kísérletezés izgatta. S ha 
csak egy futó pillantást 
vetünk a műsortervre, 
azonnal (kiderül, hogy a 
biztos tömeghatásra, a 
széles körű érdeklődésre 
számító művek (miként 
a színházak műsorában 
a kasszasikenre számí-
tó darabok) egyensú-
lyozzák az újdonságokat, 
a netán kétes kimenete-
lű kísérleteket. A ma-
gam részéről becsülöm a 
tévének ezt a bátorságát, 
kezdeményező szellemét 
akkor is, ha jóval keve-
sebb kockázatot kell vál-
lalnia, mint a bevételi 
tervéért aggódó színhá-
zaknak: szerzőket báto-

rít alkotásra, új műfajo-
kat indít útjukra, alkal-
mat teremt zene és já-
ték eleven kapcsolatára. 

A Vörösmarty költői 
beszélyéböl készült báb-
opera, a nyelvújítás he-
lyesírási problémáit fel-
elevenítő és karikírozó Y 
háború a merészebb kí-
sérletek közül való nem-
csak azért, mert ma már 
feledésbe merült témája 
keveseket érdekel, ha-
nem azért is, mert hősei 
— a statikus vonalú be-
tűk — nem nagyon al-
kalmasak a bábos tech-
nika kiaknázására. Az 
előző gondon egyszerűen 
és remekül: a kitűnő 
Lőrincze Lajos beveze-
tőjével segített a tévé, a 
másodikat a bábok ter-
vezésének szellemessé-
gével feledtette. Mulat-
ságos és karakteriszti-
kusnak találtam a betűk 
megszemélyesített alak-
jait, Koós Iván terveit, 
ahogyan mulatságos, 
friss és szellemes volt 
Sárközy István muzsiká-
ja is. A zene találóan ér-
zékéltette azt, ami a 
bábtechnikának nem állt 
módjában: a sajátos ma-
gyar barokk ízeit feltá-
masztó stílust és az idé-
zőjelbe tett vígoperát, 
pontosabban annak pa-
ródiáját. (Túlságosan 
hozzászoktunk már az 
Állami Bábszínház táv-
latokat nyitó, költői fan-
táziára valló produk-
cióihoz, ezért érzékeljük, 
hogy itt az alapanyag 
visszafogta a rendező 

kezét; az ő „bűvészete-
ket" nem ismerő néző 
talán nem is sejtette a 
lehetőségeket.) A zene 
viszont szabadon bont-
hatta ki humorát, a 
komponásta kedvére lu-
bickolhatott a parodizá-
lás ötleteiben. Meglehet 
a bábopera azok számá-
ra okozott igazán derűs 
perceket, akik méltá-
nyolni tudták a zenei 
stílusok felvonulását és 
perszüflálását, akik ké-
pesek voltak arra, hogy 

összekacsintsanak a 
szerzőkkel: Sáiközy Ist-
vánnal és a librettót ké-
szítő Weöres Sándorral. 
S ha ezek tábora vi-
szonylag csekély is, a 
bábopera műfajának fel-
fedezése további kísérle-
tekre biztathatja az al-
kotókat 
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