
- ]óll ehet löbbféle el)t épzelós tI pórhuza-
no.ntt n; L)Ilnhiz es Erhtl Szinlúz jo-

l,őja,el, po|ltaslbban lúzös vagy nent kő'
Zö5 jöuőjú,cl hopcsolatban' nodellezziik
l1zl i ?,lé3 lllilldi8 létező verzíót, ]rcíy d
ktt i|lÍ'ézlnó '),t esetle8 szétvól dsztjók Mi'
lyen érvch szóIlntnoh (szólltntttah-e c91-
tílttllótt út,ck) 0 széLuálo5z!lis lclle!t,
í11]i ell ÖL a Íijbbsé3 oly ]LoLúrozo!.tol !il!ú-
kozilt!

L. A.: - Akik ezt a tervet beadtark,
azok a szétVálasztás mellett voltak, il-
letve vannak. Azr, hogy mi(:rt kell va-
Ialrlit sZét\'iilasztani, ami - Ita lribák-
kal is elég j(ll prosperált eddig, czt el-
sősorban a köZajllség szenlporl tjából
nem értjtlk. Legfőbb érvürk az, lrogy
neor elég laltogatottak az clőa<lások'
Arról trctrr btlszél serlki, lrogy a jobll
,lv, Lhcrr (,r lr( t\ cncs \'vck v(1!,, 

'r.ryolcv.trt,'s , vck cleir'n) nr. rtrryir.
volt t(1. ,r llcTJIcr. p. JiS meg musr i\
ezekben a rosszabb idől<ben a látoga-
tottsíg 5_5-6ol/o körül valr És mosI is
csak azért r'atl kevescbb lléZö, ami('rI
!t)i!ld.niitl k(\'(\cl)h dmb('r v,lrt, nri
vel minclt'nkinek kevesebb a pi'nzc,
(:s elsósorban húsra mcg kenyétrc
költcnCk, n kultúriíra l<cvescbb jrrt.

I'ó.nórt t\ntlor

9)rÍ,lőfiá/(;en (?)
Be szélgetés Párleányi Tibotal, dz operdhiiz Zenekara mííuészeti tanóc;iinah elnökéuel,

Pröhle IIenrikkel a közalhalnldzottí tűl1ócs eln.ijkéuel és I'énórt Andorral a zenekar
ignzgatójáual.

F-lltlyít a nézők számiitrak r'isszae-
séséról |v1irldczzcl csytitt eZ a nern tÍll
nagy mirrdcrt csti rréZósZám is tijbb€t
jelent, lrrinL bárrnelyik más magyar
színlriizblIr Áz Erke'l Szírllrázllarr 55-
609/o n]iDiln(llI 1200 embert íeltételeZ'
Nillcs 1200 lrézőt belbgaclci rnásik
szítlhíz TtLc]lclrlmal legtragyclbb a

VígszíIlllíz as irz oPere|tszíllház, dc
azok sem ckkcrrák

Szerirrtiirrk telrÍl[ ez neÍn nagyolr
irrdokoljl aszéLvílisz|ást ElsősoIban
a közörrsóg, cle a kultúra is bizonyo-
san károsodlra, nlcrL ninclt'nki eI-

nron<lta - szép szavakkal _, hogy ez
az cgósz (ncrncsak a,,ház", hatlen a

hl'lll)r l\lVí; ('nlb.'Í,'k ííj(b(n, kCZi-
ben, torkábalr lévő nrrivészet is ) egy
ll.r r rl( ti ( r l( l; r Il. t rt.rth'. 1t ,rzz,rl, .r m it

Ta)rajk And r.1s lrclyt'ttcs álIlmtiikír
m()lld()tl l)elll aZ o|crábaD. Ha szét-
szedik a kéL szírl lrlizat és cliyct hoZllak
létre belycttc - amirajL c8yáltalá1l llcnl
trrJorn. lrogl 1.r,r.1'e. rlnc r. s. irrr',i
kópperr setlt keriilnc ke\'es(bbe, l)c-
dig ezzi:l nragyarázzák aZ (gész |cr-
vct. Lz tilrLtrr.rgy.rr,iz.ir. tttl'tl .r llti
opcrátlkbatl lra cslk <'gy opera lenne,
szl:'tkség lcrlrle egv l50 tagú zcnekarrl,
100-l20 tagú kilrtlsra, legalább
ugyan akko rr balcttkarra, mint am('k
korl van, 70-30-90 nregítlí'tlt'kt-sre,
valan]itlt ir kiszolgálíl szcmélyzctrc'

Nlrrtt l,'trjöIrIrL 'rz rrj kongl''m.'r.i.
trrtn, ott l', l,l.rLrl It'0 z, nr'k.tti ttrrtz.i
kusnak kcllcne lcnnie irlrhoz, hogy r
hiirorn leladatot ellássák S hogy csak
a zcnt'karlr'lImirrirdiunk, ez mliris 3l0
mLu5iktl\t iLltctcl(Zlr€ .t k.lt szIttlt'iz-
l'rarl )clenlt:g a két színlrázbarl és az
operettszítlllázbal) össZcsclr 290 lILr-
zrikrrr j.ir.zik K,\'(\'l1h, r(lr,ir nr.ir

ncnr lt riillr't, nrr'rl r'z rs,'k z. tt.k.tri
nr LrzsikLrsokból húrsszal tajbbct jclcnt,
és akkor m('g nenl szóltttllk l kórus-
r 'l és a ll l lt't tk n rrril' Árról lrcnl is szó['
r'a, lrogy - amiről állarrdóan beszél-
tlek - a nlirl<íségjavítís scm ka)v('tkez-
lre be' 

^ 
szétviilasztís esetéll aZ c)pe-

rábiur (irz YbI-paIo tíbarr) a társulat ve-

zetősége biztos, lrogy a legjobb em-
bereket logja megtartani' Ákkor ki
marad a másikbatr? Erre ugyarlúgy ki
váncsian váI tuk a választ, n]inL a gaz-
dasági szárnításokra, és ugyanÍtgy
nem vo[L viÍlasz. (lgyllogy eléggé el-
halnarkodott lel'rne ez a döntés.

P. T.: - Az Erkcl Zerrekart példárrl
1éllkcllcrrc Lólteni, mcrt tlem tudnánk
elóadni azokat az operiikat, amelye-
keL ott nkalnak elóadni' tlyen például
az Aida Ne tl értem, lrogy milycn ala-
pon keriilrrének od;r mondjuk a dísz-
letr:k, kik ér-rckelnéIlck betlne anrikor
a bcii llott sztár(<lrckesekei nyilvínva-
l.].ln .lz Ol'c-.r 'zcrz,iJl, ti m'rj,l Ók
Vajon mcnllyia]rl metrnének oda éne
l.'lrri, ki t L rJ 

'l'r 'rzt 
Litizet'lil El'böl kÜ

r'ctkczik lz, hogy megÍtéIésen sze-
ritlt aki az Erkel Szírlház Zenekarába
kerültli', lz cgy év rnúlva nunl<atlél-
l':li l. rrr,. . r, rt ( zl iFy fcnrrt,tfl.tni
tlctrr l,.'licr, tliIlcs a hlíta nrögötL sem-
mi- Azéft is gclriclolom í8y, mert Ma'
S).r,,r.,/,iS,'n kcr, . rz nly,'rr ,gy.rrri-
ségű rerrdczó és karllester, aki eZL

ö.szc L uJ l r'i t'l t t'r iri' .'k i (gy nl) Jl l I,'s-
kört, vagy t'91'olyln tlűvész szíIlvo'
nalat tLldDa tcremteDi, hogv orJarncn-
nc a ki)zr)nsig

Fn rlLl), rl( rn ( S\(rl\k.'rl. lr,'Svr llli
Ope rátikl-'an is ez a probléma' Cardcl'
linégiscsak S0 óvcs ós az olasz clpcrák
aZ oliisz kal i ilcsteIck iriilryítísával stí-
lrt.t ll.tt trozt''k I'll'g tz ri nlÜLi]J(1'l..
l]ck milltc8y 3() a]Ye aIatL F'Z Inc!]ítélé-
s€nl szerillt,,nyeró'' volt [')ur(lpábarr
Étl a tlag.rrn részériíl tiÉgy évc rágorn
aZ opcrJ\:ezeLés íLilót, lrogy l(cllelre
keresnil trk lrasonló cgyéniségú ollsz
k.rrrtr.:t.r' llr r'z IrLtncs,tk p.rrrz l..rr-

dc.c' Á l''IJ r1..''i o['cr'il]'lL, J' m.l'
ginkiíbb a Fillrarnórliai Társaság Ze-
tlekarátlak van olyatr híre, hclgy i<1e

<llcsÓbbarr is cljönrrek. Például most
itt vnn Marccllo Virl t ti, akit a Rídióbarr
is trgyarrúgy ismernek, mint Európá-
barr bírhol: ő a Staalsoper-ben és a
iv1etropolitatlberr is irz oLasz opr'rákat
JlllAi]l''l. f \ ll'1 L' ld! r'lJoll ]( lIÉknny\n
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8i koncertet ingyen dirigáIni, meg le-
hetne őt olcsrlhban kapni cs cgy sz ir r-

vonalat lehetne tartani. Ez teljesen hi-
ányzík az Erkel színlrázzal kapcsola-
tos elgondolásokból, ebbőI az újon-
nan kitalált verzióból, és azt golrdo-
lom, - úgy, ahogy van - egy n'lgyoll
Íossz ötlet.

Pfuhónyi Tiboí

A másik dolog, ani felneriilt bcrr-
nem, hogy 1993-banvolL az, amikor ir

zenekar megpróbált valami fiz,:t(:se-
melésr kikényszerítcni az akkori 

'^u1i-
,'''"',1'1u11lIrl'tl, úsy l'itt.1Ill .rLkor is' r's
mcg n)osl is, lrogy n.rgyorr sok io-
szándékú ember van a vczetÓsbetl' A7
akkori vezetók hoztak e8y döl1la]st: a

háron zctrekar, a Rádiózenekar, az
Állami Harlgr'ersenyzetrekar és az
operazencklr próbálja a fizctésekct
egy színvonalon tartani' KÖzben jajtL

cty v.il,]57I.]s c5 .1 n.iJiÜ tler e Szir.ir lyi
Jálros kerúlt, aki ízig'vérig zenósz' 

^Ridicizcrrekar fi zcl\:\c mcBuglntt .irn

az addigi problérna, llcvcZcLescn
hogy a FesztiválzcIrekarnnk volt egy
elszívó hatása, majL[ az Allami Hallg-
VersenyzellekaÍDak, sZámullkra tel j c'
\cn lncg\Zülll, lll('I l llIo5l \'i\./olIl lll'il
az a gond, lrogy lesz-e mrtz,síkltsok-
nak áIlísa, vagy ncn]/ ha igen lrol Kit
LlÍl.lnak itt, ki Ltrril oJa' \l'lS lcll'iI .l

probléma'
Én nen értcnr továbbra senr a clol-

goL' Miért viltl, Ircrgy egy új vlilasztlis
uLán (eZ a ren<]szcrr'íl tás ó[a mlíI ir
második hivatalos korrnárry) a két ko-
alícióíj partner kijZö tLi ,,fenti" vita úgy
cscng itt,,lenl", hogy minclen felbcr-
rult. H,r oLt oly.rn d,lnt(rs(k(l luJtl.i-
nak hozni, hogy a tremzeti érték(kct
egy bizoI'ryos osszcggcl állarltl(larr tá_

mogatlli kell és ehllcz ncnr lehettrc
hozzÁnyűlli, akkor iLt renclbt'n merr-
ne minden Akk<lr,,csak" arról lcnne
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szó, bogy nlegl'elclő karmestert, éne-
kcseket kell keresrrünk és megíeleló-
en kell dolgoznunk. Ez az egyik. A
másik: ha megadták a lehetősé8et en-
nck az új kormányn.rk, hogy v.llarnit
csináljon az ő elgondolása szerinl, ak-
koI mosl, amikor Ütő Endre utáIr egy
új igazgatólrk van akkor ez a Minisz-
tóriumbarr létrejött kuratórium, ame-
Iyik ú8y dölrtött, Ilogy Vámos László
az egyetlen, akiben gondolkodni le-
het és rlegkaphatja aZ igazgatást az
operallázbarr, miért nem ad rreki le-
IlclőscEctI l)rób'ilion meg nch.itly cv
aIatt r'alanrÍt csinálni?

_ MÍ l]c esetre furcsa, lrcgy az Ope-
raibó] ís holln!szoruIh nz elvó]lsztást lLe-

lyeslő hntLgok. Ahik ta]L(]L ezt szét ahorják
doI,ttí' n,tghl1,jah Í1suk ''.sL'ra5ít;-
sét'

P'H.: - Valóban, lnegkapLtLk nra-
gas hclyen, amikor tiltakeztlrnk az
,,öttik" jivaslit.l cllerl, lrogy czek kö-
zLil hírom az (]pera veze[ésének taB'
ja' Kettő aVeZet('slrez (artoZik és a haI-
rrr.rdik is bc[, rly ,isos r nrbcr .rz Of L r']-

ban, tehát hogy ez az egész ötleL be-
lúlről jajtt. Sajrros ez igaz. Csak meg
kellctlc trÓzIl i t'zcktrek az emberektlck
az arllbÍcióit, irrrJítórugóit és az időzí-
tést Miért akkor, és miLyetr bátsó gon-
dolattill .dtík be ezt a jaYaslatot' 

^k-kor nlég netl dőlt el, hogy Vámos
Lilszló vállaljn-e az Opernhíz iglzga-
tiisít' ó lnaga aZL l]yilatkazta, csak
úgy víllalja cl, lra ö| (:vig az Erkel
5zrrrlr,rz 1,.v,rl,r.zt.rs.irol n. rrr is I'tsztr-
lü nk (Nekiirrk kellctt rábt'széln|] rlk,
hogy otincl,.'rrkép1lcrr l.liIla]ja )

A bizonytalan helyzetbcn Lchetctt
arrir jiítszaIri, hogy Erkel Színhíz nél-
kÍ]l is r'l ](llet vílIalrri. Voltak akik
rryugodt l('lckkcl elvállalták voLrra

cllyedúl a Srrgár úti palota vezctésót,
és ])ekik tökóleteserr mitrdegy lett
volrra, lrogy kik kerúlrrek az új kong-
lornr r,ilrrrnb.t. Uk \'zt kit,ll.rll';l' rs
kotlckérlt odadobtík volna azoklrt az
entbert'ket, lkik - akár míívészi szen-
por r t l', 

'1, 
.rk,rr 

'u 
in rp,iti.r ,rl,r pi.in - 57 1-

nlrrkra fi'lcslcgesek lettek volna' N1íí-

\'('sZi szemPonLokról itt telrát teljescrr
értelrrlellerr dolog bes7'élni, hiszcll ott

8aralrtáltan csak nlásodrallgú társulat
ja'hetctLvoLlra Iétre. [gaz, a legfrissebb
hírek szcrilrt erre már mások is ríjöt-
tek és vatltlak olyallok, akik mosL nzt
monrtják, hogy ők ezt nem is gorrdol_
ták komolyan'

_ A znnkar részérőI teljesel ittdoliolt
szúl.l]ni |c]lláborltlós, ltiszen kéL, a lp-

ly,ét önállóu is uegilló, jó zelrclurról
utttt sztí Az énck esekk el nt ás a l rclyza t. Az
igttztitt jt'ik cllnernek, iÍt ü4 se tud áh

fizetni i:let. Álli Llóoh a latrcndLisak,
lnngí inrliszpozicióh; szinte \ir]óIji fia-
gtÍt az alkalom,lrcg1, n io1nrr" 

' 

','rn-r,',inLább csdk e8y szilluizat lehente bizton-
sti ggal ellánú'

L.A.: - Ígen' Sehol a l'ilágon nerl
taljl olyi1l, hosy Cgy oPeljt s.1i it eró-
ből mílködtetnek,. Mindenútt ott
vannak a verrdégénekesek. Á zenekar
\tíbil. 5'lj.il nemzc(beli, lÜbbe-kevós-
bé átlarrdó' Sehol nincs az, hogy az
adott ország énekesei, az adott társu-
lat állandó tagjai énekelnék a teljes re-

Pertoírt. sokkaI több vendégnek kel-
Iene itt lelrtrie, úgy karmesterDek,
mint érlekesrrek; rnéglrozzá komoly,
nagy múVésZeknek, aki nemcsak
azdrt jiinnck ide, lr,.gy gázsit k;pja-
nak, és a közönsóg nleglraIlgassa őket,
Ir.rr(m .rz. rt is, lr,-'gy .rz ittctti ,:lleke-
sck tuJj'rIl'rk bL'lőIc profiLjlIli' El] P(l|-
r.l,irrl Kov,r,.. ll,'l,it.il t,rtrult.rrn r Ieg-

taibbet, aki tlel]ett a klarinétszólam-
balr já[sZoltirm.

P.Il.: - 
^ 

kiilloldi karmesterekre ki
vagytrnk óltezve. Ncnt akarom alábe-
t sillni .r szrik l,'t.z.tmÚ k'trmestcrg'ir-
dít, rle cgyszcr e'gy fiatal karmcs tcI ar-

Ia hiviltkozoLt, hogy a bécsi zerlekar
(a Bécsi !ilharrnorrikusok) gyetlge
karmesterrcl, hétköznap is rlagyszerű
előadásol<at prcrrlukálnak. Azt VoItam
b.itor rrrorJ.rrri. lrogy lr.rvont.r rgy.
szer csak clclirigálja őket Claudio Ab'
ba<lo, vlgy nIlrlak i<Jcjérl Hcrbert volr
K,r r,rj.rn. t. snrr rll r rl r r.irn n vil.igszl.rrn-
kit, akik kajZiil ha csak két hóllapcltr-
ként llegjclcrlik cgiy-egy a zerrekar
élérl, akkor iZ több l]óDaPra \'aló tar-
l lIl Iol ( s lllu\ (\,/i cncÍgi'iI j('l('llt.

_ Az oií)ll lwlyzelhez visszqÍénle: ln-
g,anníÍ}lötlík o jcletúegi kót zttLehttr? Tel
jesn litlÚt: ILltót ki oz Erhelbell utltl l1z

csdh olt iítszik, t,,tgy ualnak ,iít]'erlóselt"?
P'lI.: - Hivatalosalr van két zene-

kirr és két IcIer|oár - ez azonban csak
részben igaz Egyrészt nlelt ilz idő-
scbb kollrlg'rk - l.'Jzlük ióm'18.rnr is -
annak idcj(lrr nrísodik (uvolásként
megtanLLltam az akkori operaIráz re-
pertoárjítt, aztálr az Erkelben lettem
clső frLvolás' A mai napig vatrnak
olyao darabok az - időközberri cserék
nliatt _ amelyck most az operáball
mennek, de korábban az Erkelberl já!
sz(rllk, (ls slnrnti pr,rblcmit Irirn ic-
lenL, Ilogy időrrként átmegyÜ rlk.
(lgyarrígy a vonósokná[ vannak bizo_
nyos sz(llamok, ahol létszámkr.iIónb-
s.lgr'k r 'ttttt'lk' Eu t cstitry.t szÚv'll ugy
lrívják, lrogy létsziinkiegyerrlíté:s.

Arról vat] tclrát sZó, htlgy két
együttes fullkciolriil, rle nem szabad
merevetl két krtlcj rlálló zenekarrólbe-

r995 I)UCaMLltR



szélni' 
^kkol 

uj]yanis, amikol a Fil-
harmóniai Társaság Zenekala j átszik,
1ilmzerre- és lenrezfelvétel, vagy ktil-
földi utazás van, minden esetben
nindkét zetrekarból vátogatjuk a
IésztveYőket.

- Ebbet a kolstrukcíóbal nilyen
tcc|Lniháu aI ] eletne tneshatározni, ho gy
az ö;sze;ev 22 6 muz;ikusbóI melyik 1 5 0
mararl jort ,ts melyik 76 m!n j,'1t flz Oper(i-
böl! Coldolom, unlamiwl hörült&in-
tőbb eljór,issal, milt fllLogy d ldo dásí téte'
leket lúzzá]t. ki a höuséguetólbőI?

L.A.: - Jó alaposan meg kellene
rágni, hogy melyik szólamból meny_
nyi sztikséges, és kik?

- Ez lücirq,i időre wtné viss?]l a l)ra'
dukciót? Hiszctt marndtLa cgy tu3yes ze-
nekar.

L.A.: - Árni a zenekart illeti: az
operábarr nlaradók egy-két év alatt
megtanLlllrík aZ eddi8 ncm játszott
d,rr,rboklt.ls ill ,nrrvi l(nne - re
sZünkről _ az átmcnet. A másik l(ong-
lomcri (r rn rb.r rr clrlr, z Ieg,rl.ibb -5-6 ,1v

kell rlaid' Ha évelrte bclnutatnak 5-6
darabot, a zenészcknek reggeltőI estig
tarrtrlniuk kell, jó csetben mcg is ta'
nulják a múr'ekct amclyekbő[ sikcrcs
darabok leszrrek; e8y rcPertoír azon-
ban lcgaliibb 25-30 darabot lcltételeZ.
Ehhez 5-6 év kell'

- Hos)1 lelrct|Le es)' 1/e8}'l]J rLferÍaúrú
lloLBlonerui hulL zetLeklriiL rnűyószil es
kézbet torLani? Az o1lcrisLók, a roclosok,
ln sy az ol']el ette'e]. tnegítélése cliittteuc
pél{1úul ely |D'ób!!iótókal? Ha nz F'rhel
szrnlr,iz zitt,lr,rr,il,,ttr l,rcbnj,i!&rt ltit-
dctn1rck, lniL lclLct t'eladrttul ndti?

P.T.: - Erre rni ttem (tldLltrk váIa-
szolni,

- Mi tórÍhlllc d.latt e'clbcll o Fil]nr-
tttóttioi Társa sóg Ze'ttekarilal, nu i az tlr'
szág legrégebbi sziltfotLihus zctu]tara?

P.T.: - Akkol a helyzetünk eróserr
tov,ibb rrrml.rrr.r. Egyl-e lol pill,r rr,r trryi-
l'rg rrgy illrrrrk, lr,'gy cn It.tqynll i'rÜ-
lÜk: voIt I'.l l() |\'i6l ll ) k bci.'lctrL,.'tri,
hogy a csód sz('l(:n íllurlk. PonL BaI-
tókr.l cn)lLlk.'lttillk is er(zlrt(a'('n
megmozdult a Vezetés; pártálllrstilL
ÍúggetlerrÜl mellÓllk álltek. 

^z 
t]tnli[-

lió akkor ncgérkczett és jatruírig a

zenekar pénzt1trél van.
Ahhoz azotlban, ltogy a jövőt ter-

vczni lelressen, egy sZeZoll p(:nzéIrck
eleve bcnne kell ler-rrlie a kasszábatl.
Ha valaki a Filharmórriai Társaság
Zetrekaránlk konccrtjére eljölr, lát-
hatja, hogy az Opt'rlhíz tömvc va!t.
Aruryian vannak a konccrtckcn, hogy
állrrak'

Amikor az claiző vezctés belátta,
hogy csak akkor lehet valamit csiIrál-

ni, lra pÉnz r'ltrr zscoullKDcll, 11JZCtc])
csr-jjr.lk Itt'.rJott nckünk penzt: htv-
jurrk rreg kLilfüldi menő, sztáI kar-
nlc5l(rl'kcl <\ \,,Ljli.likar, az be íogia
Irozni a közönséget Ez íBy is vancsak
ott is válloziis törtélrt és egy tollvo-
n.issll áth úzL.tk .rzt, .rmi volt. tz l m.í-
sik, amit me8int nem értek, hogy
megy lz' llogy v'1l,lki 'ldotl pozició-
b.rn ll.irr cgy szelZodést, jön tgy ml-
sik és azt r'nondja, nem érvényes. Pil-
l.rrr.rtuyilrg v,rn r gy bizonyos rillami
lIimo8.] I.i sut]k' sZ.lbó ZoIt.in 'illdmtil-
k.ir úrtril igtlretiirlk v,]n.1 Lövelke7ó
félévre egy bizonyos össze8re, és úgy
tudjuk, a dörrtés megszületett, csak ii
pénz mt'g nem érkezett meg. Re-
mérlykediitlk'

Eddig tehát Írgy votL,hogy 
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ze-
rrészből a lcgjobbakat kiválasztottuk
és 130-alr lelretiil]k, akik kilejezetterr a

!ilharolótri ai Tírsasií8 tagjai \'a8ytllrk'
Hil létrejijn a szétr'álasztás, a zenekar
továbbra is műkódni lbg, csak rrem
lesz Jehetősíg a legjobbak kiválasztá-
sÍr.l, nt'nt lc.z l.'lr.'tós.ls szcz<ln köz-
ben tllrlléZlri Most a két zenekarral
ezt meg lchctrrtI oldar]i.

P.H.: ' Arlrlál is inkább, tnelt az
esetek többségébell az opera VeZctó-
sésc jóil)dulaltal tckint ezckre a dol-
gokrl és l műsort ú8y állÍtja összc,
hogy esetlcg több Mozart és kevescbb
Wagrle'r nlcgy abban az időszakban,
amikor a zcrrckar utazik.

- És trti lasz a lLan3szerehkel?
|''A.: - Ez' volt az első kérdésem,

hogy nlilyerr Ilan gszereken játszalrak
aZ új táÍsulat tagjai, milyen plóbate-
r. mbr:n prob,rlrr.rk majd, milycr r disz-
letet, jclmezt hasZlrálnak' Á váIasz az
volt, hogy az csak úgy jöhet létre, ha
4-5 a]\'i8 szoros cgyüttműködés Van l
két szírrlráz kdzi)tt, vagyis rnirrderr
marad a rt<giben, csak a vezetés lesz
mís, és akik ott dolgoznak, azok nem
lesznek kiizalkalrnazo tlak.

/iz citűnt, elhasználódott hangsze-
rek - miután azok az opera trrlajdo-
nát képezik' az opera tárcáját terhe-
lik majd. Az évi hallgszeÍ-koltségve-
tésüIrk 2 millió íorint, e8y áIvelésen
egy Tourte-vonó 150 ezer máIkáért
kelt cl' Egyszer, kb' 5-6 éve egy svjjci
bank által keltett reménysugár arra
ösZtöké|t minket, hogy felmérést ké-
szítsúnk a szükséges hangszerpark
me8teremtésének költsé8eilől' Ez ak-
kor 180 millió forint volt'

P.H': - Az alapgond tehát az, hogy
a korm.iny ak,rr ugyan cgy n(mzeti
intézményt, aZ operát fenn ak-arja tar-
tani, de erósen redukálva' Es nem
gondol arra, hogy évente í8y Vagy 300
t'Zcr enl)crl loszt tncg alapvetö zenei
élrnérryektől: az iskolásokat, a nyug-
díjasokat, akik telt lrázak mellett né-
zik meg az operaház lepertoárját aZ
Erkel Színházban, és egy ilyerr elit
színl]áZat képzel el teljesen elfeled-
kezve crről a közönségrétegról, akik a

színvonalat is igérrylik, de a mai árak
mellett nem fogják Ludni, (és tehető-
ség scm Ic'z) ilz olrer,rba me8nezni
ezeket a darabokat.

L.A': - Arról nem is szólva, hogy
ennek az Írjnak a létrelrozása sokkal
többe kerül, mint amennyit spórolni
lehet raita.

P'H.: - A 168 óIa egyik riportele
t'gy m.rg'it mcgnevczni trem ktvanó
tisztvist'lótól valalrol a Minisztérium-
l)alr aZL lrallotta, lrogy valójában auól
van szó, ez az egész majd öt év alatt
crgyis eLkopik É:s akkor a 

^'linisztériumnlossa kczejt, és nem kell [oglalkoz-
nia nár az operlház éptiletén kívúl
m.i. iIttcznlennyel. LétrC leh(l hozni,
de iletképtelen lesz.

tntsi'rlt'rt ink szerittt a rocksztttltáz
fizetésképte|enIré vált, fizetéseket
tlenl tud acltri, jinuártól nincs helye,
az Ot)erettszínház rrézőgondokkal
küzrl'

Ha ma ,,^ víg özveggyel" az Ope'
r(ll\zI llll.]Z.]t ncm tuJj.r m.gtöllclti,
akkor mclyik lt'sz az a darab, amivel
az Erke'l szítrlriizat majd megtölti,
me rI a,,Csírcláskirálynőt" rDár éVliZe-
dek óta játsszák, azzal hirtelen nem
telik nlcg az Erkcl SzÍllráz'

Áz elképzelés életképtelen' Most,
már csak az a kérr]és, hogy lesz-e vala-
kinek bátorsága mitrdezt be is ismer-
ni, vagy mirrdenki úgy tesz majd,
mil)tha solra semmi köze nem lett
volrra a problérnáboz' Esetleg negp-
róbálják mt'gis ,,világra segíterri" és az-
tán aggódYa lesrri a fejlődési rendelle-
nességeke| - mások korltójára'

Tóth ALna
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