
Az MRT tömegkom-
munikációs kutatóköz-
pontjának felmérése 
szerint a rádióban 300 
ezer ember hallgat 
rendszeresen komolyze-
nét. A tévé zened mű-
sorait jóval többen né-
zik egyszerűen azért, 
mert ennék a közönség-
nek nagy része „min-
denevő" és kevéssé sze-
lektál. A szűkülés való-
színűleg a nem főidőben 
sugárzott „tiszta" zened 
produkcióknál, a hang-
verseny- vagy opera-
közvetítéseknél, -felvé-
teleknél várható, s véle-
ményem szerint ez ellen 
felesleges hadakozni. 
Még 300 ezer ember 
igényének színvonalas 
kielégítése sem lenne 
csekélység, de ez a szám 
a tévé operaelőadásainál 
valószínűleg megnövek-
szik. A keresztmetszetek 
meg éppenséggel a nö-
vekedést szolgálják; — 
érdemes lenne egyszer 
adatszerűen megvizsgál-
ná: mennyien figyelik a 
tartalmi kivonattal ösz-
székötött részleteket (il-
letve a megrövidített 
művet) és mennyien a 
teljes opera sugárzását. 

Mindez azonban nem 
csak közművelődési 
kérdés, hanem — és ezt 
nem lehet eléggé hang-
súlyozni — az előadá-
sok: színvonalán is mú-
lik. EJgy átlagosan há-
romórás zenemű meg-
hallgatására nyilván a 
zene valódi hívei (őket 
jelzi a 300 ezres szám) 
vállalkoznak, ők viszont 
természetszerűleg igé-
nyesek: közepes vagy 
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ingadozó produkcióra 
kevéssé kíváncsiak. A 
tévé operaszerfcesztőjé-
nék akkor lenne könnyű 
a dolga, ha válogathat-
na a képernyőre kíván-
kozó, kiválóan adaptál-
ható előadásokban, ha 
lenne elegendő anyagi 
bázisa önálló, saját fel-
vételek elkészítésére, 
vagy ha bőségesen hoz-
zájutna kész külföldi 
filmekhez. Többnyire 
azonban airra kell szo-
rítkoznia, hogy a meg-
levő, nem televízióra ké-
szült előadásokból emel-
je ki azt. amelyhez oda-
csalogathatja a tévé 
„mindenevő" közönségé-
nek nagy részét. 

A keresztmetszetek 
éppen a csalogatást 
szolgálják; elsősorban 
arra valók, hogy a bű-
vös 300 ezres kör men-
nél jobban kitáguljon. 
Ehhez azonban olyan öt-
letes, űgyelemébresztő 
keretjátékokra vagy ösz-
szekötő szövegekre van 
szükség, amelyek érdek-
lődést keltenek, jól tá-
jékoztatnák a műről, de 

szárazságukkal nem ve-
szik el a hallgató ked-
vét Az operaszerkesztő 
becsületére legyen 
mondva: hosszú ideje 
kísérletezik a legválto-
zatosabb formáikkal és a 
legkülönbözőbb szerzők-
kel. A legutóbbi Fals-
taff keresztmetszet egyi-
ke a legsikerültebbek-
nek talán azért, mert 
miniden teketória, min-
den csináltság nélkül 
kedvesen és játékosan 
— a műhöz illően — 
„csak" az elhangzott ze-
ned részletek összeköté-
sére vállalkozott. Rom-
hányi József üde verse-
lése derűs színfoltként 
hidalta át a szükségsze-
rűen kihagyott zened je-
leneteket és éppen arra 
szolgált, hogy a széle-
sebb közönség érdeklő-
dését felkeltse. (Csupán 
abban nem vagyok egé-
szen biztos, hogy vajon 
az is pontosan megér-
tette-e az opera cselek-
ményét, aki nem ismeri 
a Falstaffot, vagy a 
Windsori víg nők 
shakespeare-i történe-
tét.) Az mindenesetre 
bizonyos, hogy ez a ked-
ves, rímes, természete-
sen illeszkedő tartalmi 
vázlat kitűnően simult 
a mű stílusához és kel-
lemesen szórakoztatta a 
nézőt. 

A zened részletek szín-
vonalas megszólaltatása 
nélkül persze öncélú 
ügyeskedés lett volna 
csupán Romhányi mun-
kája, a szegedi opera-
együttes kiemelkedő, 
csöppet sem „vidéki" 
produkciója azonban 



igazán élvezetessé vará-
zsolta a Faüstaff kereszt-
metszetszerű bemutatá-
sát és felkeltette kíván-
csiságukat a későbbi 
teljes operaközvetítés 
iránt. Gregor József 
pompás címszereplője, 
Vaszy Viktor zenei irá-
nyítása — az egész tár-
sulat tehetsége olyan je-
lentős előadást hozott 
létre, amely méltó arra, 
hogy az egész ország 
megismerje. 

Horvát Zoltán rende-
zői működése jótéko-
nyan változtatta meg a 
szegedi operarészleg 
működését: a színház 
igen sokat nyert az ő 
szerződtetésével. Annál 
érdekesebben jellemzi a 
színpadi és a televíziós 
rendezés ellentétét a 
tény, hogy ez a szakmá-
ját kiválóan ismerő és 
a télevízióban is gyakor-
lott rendező most a köz-
vetítés vezetőjeként el-
sősorban saját színpada 
követelményei hez alkal-
mazkodott és kevéssé 
gondolt a képernyő más-
fajta hatására (például 
a III. felvonás „esküvői" 
párcseréjében. S mivel 
az összekötőszöveg is 
csak jelezte Ford rásze-
dését, a kaiméra „ma-
gyarázata" itt nagyon 
hiányzott) De talán 
csak az igényes produk-
ció késztet rá, hogy szó-
vá tegyem az apró hibá-
kat: ez a váratlanul ki-
emelkedő műsor azt bi-
zonyította, hogy lehet 
és érdemes e nagyon 
nehéz műfaj területén 
is kísérletezni. 

FEUER MARIA 

JOBB A VITÁNÁL 
Felhívom nyelvészeink figyelmét egy régi' magyar 

szúnak szemünk láttára történő Jelentésmódosulására. 
A „vita" szóra gondolok. Eredeti tartalmát már Inkább 
csak az italboltokban és a kocsmákban őrizte meg, a 
legfeljebb még egyes családi otthonokban. Hogy e he-
lyeken valóban vita zajlott le, onnan tudható, hogy a róluk 
szóló híradások többnyire Így végződnek: „A vita ké-
seléssé ' fajult." Otthoni vonatkozásban pedig leginkább 
ebben a formában: „A vita hevében megfojtotta fele-
ségét." E színhelyeken kívül: a „vita" lassanként az 
„egyetértés" szó szinonimájává válik. (Kivéve talán a 
művészet világát, s azon belül is: a színházat és a fil-
met.) Mindezt nem panaszképpen mondom. Különösen 
a televíziótól nem kívánom, bogy visszaállítsa a vita 
eredeti értelmét. Az Ilyen szellemi összecsapás rend-
kívül „időigényes". Ellenkező nézetek ütköztetése, cá-
folata, gyenge pontjaik felfedezése, a támadás, a véde-
kezés, az ellentámadás s az esetleges szintézis — nem 
a képernyő műfaja. Itt megelégszünk azzal, hogy a 
„vitakérdés" megoldásában általában egyetértő, de té-
máját más-más oldaláról megvilágító, az átlagosnál 
mélyebben gondolkodó, s világosan és tömören érvelő 
partnerek ültessék el bennünk — aránylag rövid Idő 
alatt — gondolatalkat. 

Innen nézve: a televízió eddigi legtartalmasabb vitá-
jának lehettünk tanúi az ötrészes, Társadalmi előítéle-
tek című sorozat révén (rendezte Kardos Ferenc.) Bár 
foglalkoztunk már vele, úgy érzem a kritika még 
„adósa" ennek a műsornak. Valószínűleg nem is a 
tévékritika feladata; hogy társadalmunk lefontosabb 
kérdéseire villanó fényként rávilágító gondolatokat és 
megfigyeléseket továbbgyűrűztesse. A televíziónak kel-
lene rávennie Huszár Tibort és Pataki Ferencet, akik-
nek problémaérzékenysége, tudása, gondolkodásuk In-
tenzitása és eredetisége, s nem utolsósorban „televíziós 
egyénisége" százezrekben keltett érdeklődést legfonto-
sabb és legkényesebb társadalmi kérdéseink iránt — 
tekintsék — a műsor szerint — lezárt vitájukat: vita-
indítónak. Mind az öt témájuk külön-külön megérne 
annyi Időt, mint a most bevégződött sorozat. Nem ls 
szólva arról, bogy felserkentő, sőt felrázó gondolataik 
— annyi elméből visszaverődve — most váltak csak 
Igazán vitaérettekké. Mindehhez egy szubjektív meg-
jegyzést: bár a cigánykérdésről és a nők helyzetéről 
szóló viták voltak a leghatásosabbak és „Ieglátványo-
sabbak" — e problémákban Inkább az az elgondol-
kodtató, hogy még az új társadalomban ls problémák. 
Számomra még náluk is nyugtalanítóbbak és „érdeke-
sebbek" azok az ellentmondások, melyeket éppen az 
új társadalom teremtett. Kitűnő adásnak tartottam a 
társadalmi átrétegeződésrő] szólót — éppen elgondol-
kodó, töprengő hangvétele miatt, s kérdőjeles közlései-
vel. Az egyes társadalmi rétegeknek szorosabb kapcso-
latát vagy éppen a differenciáltság teljes megszünteté-
sét célzó óhajok realitását is meg kellene vizsgálni. 
(Amíg a társadalmi munkamegosztás és Jövedelem-
eloszlás különbözősége még erős realitás.) Azután filo-
zófiait ag ls: vajon ez a nem „antagonisztikus" külön-
választ ódás nem a természetes emberi-társadalmi álla-
pot-e — feltéve, hogy egyik réteg számára sem meg-
alázó. Egyszóval: kitűnő tudósaink elevenre tapintot-
tak. Be kell gyűjteni a hatásukra felrajzó gondolato-
kat. 
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