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A szovjet művészet kezdettől fog
va megtisztelő, becsületbeli 

feladatának tekintette Lenin, a  nagy 
vezető és tanító ábrázolását. A mű
vészetek közül a film szám ára volt 
a legnehezebb, a legsokoldalúbb ez 
a feladat — hiszen egyrészt a film 
természeténél fogva a teljes valósze
rűség és élethűség igényével lép fel, 
másrészt pedig a legnépesebb, sok 
milliós közönséghez szól.

A film csaknem az összes művé
szetekkel sajátosan összefügg; Lenin 
irodalmi, képzőművészeti, színházi 
ábrázolása tehát nemcsak egyszerű
en megelőzte — időben —, hanem lo
gikusan (esztétikai szempontból is) 
előkészítette megjelenítését a mozi
vásznon. A húszas évek végén és a 
harmincas évek elején ez a folya
mat az ism ert irodalmi alkotásokon 
kívül olyan nagy jelentőségű művek 
ben csúcsosodott ki, m int Geraszi- 
mov és Grabarj festményed (Lenin 
a szószéken, 1930 és Lenin a távíró
nál, 1933), Kornyejcsuk, Pogogyin, 
Trenyov színművei, nem is szólva a 
szovjet népköltészet számos m ara
dandó alkotásáról. Különösen jelen
tősek a színpadi művek. 1936-ban a 
szovjet korm ány pályázatot hirdetett 
az októberi forradalom  és Lenin 
alakjának legjobb dram aturgiai áb
rázolására. Ennek eredményekép
pen 1937-ben m ár több színpadon 
megelevenedik — a színháztörténet
ben első ízben — Lenin alakja.

A „rokonművészetek“ számos 
eredménye azonban csak egyik elő
készítő tényezője volt Lenin film
ábrázolásának. A filmművészeten 
belül is jelentős előkészítő folyamat 
ment végbe. Elsősorban a Lenin 
életében készült dokumentum-jelle- 
gű filmanyag művészi feldolgozása, 
másodsorban pedig a forradalomról 
szóló számos történelm i film hatal
mas sikere gyűjtötték a tapasztala
tot, érlelték a művészeket a nagy 
feladat megoldására.

Lenin a modern történelem  első 
nagy egyénisége, akit a huszadik 
század technikája a dokumentum 
hitelességével megörökített az utó
kor számára. A szovjet híradósok 
több m int húszszor filmezték Lenint 
íróasztalánál, szokásos sétáin a 
Krem l udvarán és felvonulások, dísz
gyűlések, szubbotnyikok alkalmával. 
Nagynevű szovjet operatőrök, mint 
Tissze és Koszmatov mondották el 
visszaemlékezéseikben, hogy Lenint 
— nagyon nehéz volt filmezni . . .  
Legendás szerénysége sohasem tűrte 
személyének túlzott előtérbe állítá
sát. Valamennyi operatőrnek csak
nem  ugyanazokkal a szavakkal 
mondta — a tömegre, vagy a körü
lö tte  lévőkre m utatva —: „Ne engem  
film ezzen  elvtárs, hanem őket, ez 
sokkal fontosabb!“ Sőt, nemegyszer 
egyenesen kényszerítette a szerinte 
tú l buzgó operatőrt, hogy lencséjét 
a  tömeg felé fordítsa . . .  Jelképes 
erejű gesztus, az igazi történelm i 
nagyság, Lenin egész egyéniségének 
egy mondatba sűríte tt felvillanása 
ez! Ma féltve őrzött történelm i erek
lyék ezek — a maihoz képest kez
detleges technikával készült — film
szalagok.

Alig pár hónappal halála után, 
1925-ben a dokumentumfilm  egyik 
klasszikusa, Dziga Vertov  kísérelte 
meg először a híradóanyag maga
sabb, művészi szintű feldolgozását. 
Lenini film -pravda (Lenyinszkaja ki- 
no-pravda) volt a címe háromrészes 
film jének. Első része Lenin forra
dalm i tevékenységéről, eszméinek 
diadalm askodásáról szólt, a második
ban tem etését s a nép mély gyászát 
m utatta  be, végül a lenini hagya
ték beteljesítéséért folyó m unkát 
ábrázolta. Ezt a háromrészes kom-

Lenin film-arc a
pozíciót Vertov  tíz évvel később 
megismételte Három dal Leninről 
című filmjében. Szerkezetét Azer
bajdzsán és Közép-Ázsia népeinek 
Leninről szóló dalaira építette, s a 
régi dokumentumfelvételek mon
tázsa az újakkal együtt nagyszerű 
epikus lendületét, publicisztikai pá
toszt kölcsönzött a filmnek.

p g észen  sajátos módon áll a do-
*-t kumentum- és művészfilm kö

zött Eisenstein egyik műve, az Ok
tóber. Miután 1924-ben a Sztrá jk
kal, majd 1925-ben a halhatatlanná 
vált Potyem kin cirkálóval megnyi
to tta  a forradalm i-történelm i filmek 
hosszú sorát, az epikus ábrázoláson 
túlmenően a forradalm i folyamatok 
mélyebb, filozofikus átgondolására 
törekedett az 1928-ban bem utatott 
Októberben. Merész kísérlet volt; 
nem hivatásos színészt, hanem egy 
Nyikándrov nevű uráli m unkást

történelm i anyag tanulmányozása 
nagy jelentőségű volt Lenin a lak já
nak művészileg átgondolt, tudatos 
megjelenítése szempontjából.

l/ 'a p le r  forgatókönyv-író, Romm
»». rendező, Volcsek operatőr és 

Borisz Scsukin színész alkották 
annak a kollektívának a magvát, 
amely elsőnek érezte magát képes
nek a  nagy feladat megoldására. 
Filmjük, Lenin októberben 1937-ben 
került bem utatásra. Főhősei — Le
nin és harcostársai — történelm i sze
mélyek; m ellettük azonban név
telen hősök is szerepelnek: m un
kások, vörös katonák, parasz
tok. Éppen az ezekhez való viszo
nyulásban, a velük pergetett jelene
tekben táru l fel a filmben a  párt 
vezetőjének szoros kapcsolata a m un
kásosztállyal, a forradalm i tömeg
gel. Borisz Scsukin évekig tartó  szí
vós m unkával készült a szerepre, ta 

V. í. LENIN

filmezett, aki külsejében, arcban 
rendkívüli módon hasonlított Lenin
hez. Elgondolása teljes sikerrel já rt 
a  tömegjelenetekben és a nagyobb 
távolságokról film ezett képekben 
(például Lenin beszéde a páncélko
csiról a Finnországi Pályaudvar 
előtti téren ma m ár dokum entum 
felvételnek számít), azonban a „já t
szott“ epizódok és főleg a közelké
pek azonnal elárulták, hogy Nyi- 
kandrov nem volt képes behatolni 
a lenini jellem  lényegébe.

A forradalm i filmek sora a  h ar
mincas években olyan — a mai na
pig is állandóan vetített — rem ek
művekkel folytatódott, m int a ,két 
Vasziljev Csapajev je, Kozincev és 
Trauberg Makszim-trilógiája, Dzi- 
gan filmje, a Mi, kronstadtiak, Zarhi 
és Hejfic Balti képviselője, stb. A 
forradalm i hősök megelevenítéséért 
folyó munka, a hatalm as terjedelm ű

Muzsikáló vendégeink

A WEINER VONÓSNÉGYES
TT/ einer Leónak, az ism ert magyar 
' '  zeneszerzőnek, számos nemze

déket kamarazenére nevelő tapasz
talt pedagógusnak a nevét viselő 
budapesti együttes m utatkozott be 
Kolozsvár zenekedvelő közönségé
nek.

A z együttes ifjú  tagjai (Szász Jó
zsef, Várkonyi István, Székács Já
nos, Szász Árpád) mindössze négy 
éve dolgoznak együtt. Odaadó m un
kájukat, a kamarazene-irodalom ér
tékeinek népszerűsítésében k ife jte tt 
tevékenységüket otthon Liszt-díjjal 
méltányolták. A  müncheni és liége-i 
nem zetközi zenei versenyen előadó
m űvészetük elismeréseképpen díjat 
nyertek. Kolozsvárt hozzáértéssel 
összeállított műsorral léptek fel. 
Mozart C-dur (K 465) Schubert d- 
moll (A halál és a leány) és Bartók 
első vonósnégyesét szólaltatták meg. 
A  M ozart-mű bevezetője némi el
fogódottsággal indult, az első ütem ek  
után azonban már magabiztosan, ki
egyensúlyozottan bontakozott ki az 
alkotás m inden szépsége. Egyre 
m eghittebbé vált a hangulat, egyre 
őszintébbé, elm élyültebbé a m uzsiká
lás. A z együttes tagjai muzikálisan  
alkalmazkodnak egymáshoz hangerő
ben, hangszínben. A legkisebb ero- 
beli változást is egyöntetűen való
sítják meg, s az együttes hangszerei 
közötti helyes arány a legkényesebb 
helyeken sem bomlik meg; tapaszta
lattal, ízléssel alkalmazkodnak egy
máshoz s a m űvek stílusához.

A z együttes tagjai pontosan isme

rik egyéni adottságaikat, s az együt
tes lehetőségeit. E lehetőségek ha
tárain belül takarékosan bánnak 
eszközeikkel. Elsöprő szenvedélyű, 
átütő nagy erőt nem hallottunk tő
lük, de cserében szinte légies f i 
nomsággal oldották meg a halk ré
szeket. A  Schubert-mű erőteljes ré
szeit valamivel tömörebben szeret
tük  volna hallani, a Bartók-mű  
egyes részleteit markánsabban. Kár
pótlásul viszont a Schubert-m ű las
sú tétele variációinak, lágy, finom  
színeinek tolmácsolásával maradan
dó élm ényt nyújtottak. Magával sod
ró lendülettel hangzott el a két el
ső mű zárótétele.

A  Bartók vonósnégyes előadása 
azt mutatta, hogy nemcsak a klasz- 
szikus, vagy romantikus m űvek elő
adásában otthonosak; ismerik a mo
dern zene hiteles megszólaltatásának 
útját-m ódját is. A z első tétel fuga
tójának szépen kiemelt dallamvona
lai, a második kényes párhuzamai, a 
harmadik szilajsága — az egész m ű  
intonációs nehézségeinek legyőzése, 
hangzásvilágának felépítése ezt iga
zolta.

Elhunyt mesterük em lékének adóz
ótok a ráadásként előadott gazdag or- 
namentikájú, sajátosan népi hang
vételű Weiner-Lakodalmasban.

Mindent összevetve, a W einer vo
nósnégyest alapos felkészültség, har
monikus összjáték, a m űvek hiteles 
tartalmi és stílusbeli tolmácsolása és 
fiatalos lelkesedés jellemzi.

BENKŐ ANDRÁS

(Filmhíradó felvétel — 1921)

nulmányozta Lenin műveit, beszél
getett kortársaival, idevonatkozó 
műveket és em lékiratokat olvasott. 
Azonban, ami a fő, sikerült megva
lósítania az átm enetet szerepe logi
kus, átgondolt tanulmányozásától a 
mélyen emocionális, közvetlen alko
tásig.

A külső hasonlóságokon túlm enő
en Scsukinnak sikerült alakításával 
művészien sugallni Lenin bölcsessé
gét, hajthatatlan  elvszerűségét, h ar
cos tem peram entum át. M unkáját 
azonban helyenként zavarta a gesz
tusok, mozgás, járás tökéletes máso
lására irányuló törekvése.

Ezeket, a kritika által azonnal je l
zett hibákat mind a színésznek, mind 
az alkotó-csoport többi tagjának si
került nagymértékben kiküszöböl- 
niök film ük folytatásában, amely 
két évvel később, 1939-ben került 
bem utatásra, Lenin 1918-ban cím
mel. Míg a Lenin októberben (kez
deti címe Felkelés volt) inkább a 
forradalom  napjainak krónikája 
volt, a második film — történelm i 
drám a, amelynek középpontjában 
Lenin alakja s a forradalmi, szocia
lista humanizmus eszméje áll. A 
forgatókönyv felhasználta Gorkij 
visszaemlékezéseit, s a nagy író ma
ga is megjelenik a filmben — Cser- 
kaszov alakításában. Lenin alak ját 
ez a film sokkal elmélyültebben áb
rázolja m ár azáltal is, hogy sokol
dalúbb helyzetekben — nemcsak tör
ténelmi pillanatokban, de m indenna
pos, életszerű epizódokban is — meg
jelenik.

Időrendi sorrendben a Romm- 
kollektíva két film je közé egy 

harm adik, Lenint megelevenítő film 
ékelődik: Jutkevics A  fegyveres 
embere, amely Pogogyin színműve 
nyomán készült, s 1938-ban került 
a mozivászonra. Ez a mű új szem
szögből világítja meg az októberi 
történelm i eseményeket, mégpedig a 
forradalom  egyik alapkérdésének, a 
m unkás-paraszt szövetség megvaló
sulásának, a paraszt-tömegeknek a 
bolsevikok oldalára állásának szem
szögéből. Cselekményének gerincét 
egy szegényparaszt katona, Iván 
Sadrin belső növekedése, jellem fej
lődése alkotja. A háborútól elkín- 
zott, földről és békés életről álmo
dozó katona az események folyamán 
magától ébred rá: részvétele a for
radalm i harcban — létkérdés, élet- 
szükséglet. A film kiemelkedő epi
zódja Lenin és Sadrin találkozása a 
Szmolnij folyosóján. Sadrin nem 
tudja, kivel van dolga, elm ondja 
ügyeit-bajait, s azt is, hogy szeretné 
mindezt — magának Leninnek is el
beszélni ---- Lenin egyik legnagysze
rűbb 'jellem vonása, az egyszerű em
berekkel való közvetlensége, bánni- 
tudása domborodik itt ld, s egyben az

a képessége, hogy a legegyszerűbb, 
legbanálisabb tények megfigyelésé
ből azonnal levonja az általános, po
litikai következtetéseket.

Lenin szerepét ebben a  filmben 
Makszim Strauh játszotta. .Mivel a 
forgatókönyv csak kevés jelenetben, 
nagy vonalakban jelenítette meg Le
nint, Strauh lemondott a részletesen 
árnyalt, kidolgozott ábrázolásmód
ról és a  politikai vezető, az állam 
férfi monumentális a lak já t form ál
ta  meg. K ét évtizeddel később, 1957- 
ben té rt vissza ú jra  — Jutkeviccsel 
együtt — a szerephez, im m ár egé
szen más hangvételben. Elbeszélé
sek Leninről volt a két különálló 
filmnovellából összetevődő mű címe, 
s az eddigi Lenin-filmek közül ta 
lán ez a legsikerültebb, legművé
szibb, legelmélyültebb.

Az első novella 1917 júniusában, 
Lenin razlivi rejtekhelyén já t

szódik le, s egy veterán bolsevik —
N. A. Jem eljanov — visszaemlékezé
sei alapján készült; a második — 
Lenint súlyos betegségének, az ál
lamügyektől való elszakítottságának 
idején, a  gorki nyaralóban töltött 
utolsó őszén idézi fel. Az orvosok 
eltiltották újságoktól, rádiótól; be
tegsége elválasztotta a külső világtól 
azt, akinek minden perce legszo
rosabban kapcsolódott a párt, az 
ország, a nép életéhez. A mélysége
sen tragikus, drám ai helyzet kidol
gozásában a lenini életszeretetről, 
bátorságról, fáradhatatlan  energiá
ról s a nép iránti mélységes felelős
ségérzetről szóló költői elbeszéléssé 
növekedett Míg A fegyveres ember
ben Strauh Leninje a  forradalm ár 
állam férfi titáni figurája volt, az új 
filmben — s különösen a második 
novellában — merőben más oldalról 
ism erjük meg Lenint: emberi nagy
ságának, egyszerűségének varázsát, 
gondolkodásának mélységét és vas
logikáját ragadta meg a színész. 
Strauh alakítása itt mintegy magába 
sűríti, felhasználja az összes addigi 
Lenin-alakítások legjobb oldalait, 
tapasztalatait. 1938 és 1957 között 
ugyanis még sokszor került vászonra 
Lenin alakja. A dokumentumfilme
sek többször visszatértek a hiradó- 
anyag új feldolgozására: így keletkez
tek Romm és m unkatársai össze
állításában a Filmdokumentumok  
Leninről és Vlagyimir Iljics Lenin  
című filmek, s végül, 1958-ban, A z  
élő Lenin; ez utóbbi csaknem az 
egész létező dokumentumanyagot 
felhasználja.

A művészi film is folytatta a há
ború utáni években a téma 

kidolgozását. A Nagy Októberi For
radalom  41. évfordulója tiszteletére 
két film készült: az Október napjai
ban (a világhírű Csapajev egyik társ
szerzőjének, Sz. Vasziljevnek a ren
dezésében) és A z első nap (rendezője 
F. Ermler). Az első mű — történelm i 
krónika, amelynek alapjául John  
Reed ism ert könyve, a Tíz nap, 
amely megrázta a világot szolgált. Le
nin t Csesztnokov alakította, aki igye
kezett az előző filmekből, Strauh és 
Scsukin munkáiból m ár az egész 
nép által ism ert alakítás hagyomá
nyait szolgai utánzás, ismétlés nél
kül továbbfolytatni. A forgatókönyv
nek megfelelően, a színész a hang
súlyt az állam férfi jellemvonásainak 
kidom borítására helyezte, s m unká
ja — bizonyos mértékben — külsősé
gekre korlátozódott. A szovjet kriti
ka egybehangzó véleménye szerint 
— a második film dram aturgiai fel
építésében nem volt indokolva Le
nin megjelenítése (egyetlen epizód? 
bán szerepel), s a külsőleg is kevéssé 
megfelelő színész játéka nem hagy 
a nézőben mélyebb benyomást. S 
hogy nem a szerep terjedelm e, ha
nem Lenin megjelenésének művészi 
indokoltsága, dram aturgiai beillesz
kedése szempontjából ítélkeztek, azt 
beszédesen bizonyítja a Gabrilovics 
és Rajzman filmjében, a K om m unis
tában óriási sikert a ra to tt újabb Le- 
nin-alakítás, a Szmirnové. I tt is csak 
egyetlen rövid epizódban jelenik 
meg Lenin, aki segít az első vil
lanyerőművek egyikét építő Guba- 
novnak, a főhősnek, megszerezni az 
építkezéshez szükséges anyagokat. A 
rövid jelenet kiemeli Lenin szoros 
kapcsolatát a néppel, figyelmét az 
olyan csekélységnek tűnő ügyek 
iránt, melyek az új társadalom  épí
tésének nagy ügyében végeredmény
ben mégis igen jelentősek. A Lenin
ből sugárzó hit, lendület ebben a 
filmben az összes szereplők életére, 
m unkájára kivetül.

A fiatal Lenint hozza vászonra 
a Kom m unistával csaknem egyidő- 
ben bem utatott Uljanov család, 
Nyevzorod rendező filmje. Egyik 
központi alakja. Alekszandr U lja
nov, ak it Javorszkij alakít. A lek
szandr kivégzésének családi drám á
ja  meggyorsítja a fiatal Vologya 
jellem ének fejlődését. A még gim
nazista Lenin mélyen megszenvedi 
fivére halálát, átéli anyjának  vigasz
talhatatlan  szomorúságát, és — más 
u tat választ. A fiatal Lenin szerepét 
Korovin játssza.

Kétségtelen, hogy a szovjet film 
művészet még sok új, sikeres alko
tásban fogja megeleveníteni a forra
dalom atyjának alakját. Valameny- 
tiyi em lített film et vetítették  m ár 
nálunk is — s a film terjesztő válla
la t igen jó szolgálatot tenne, ha 
időnként ú jra  m űsorra tűzné az 
olyan klasszikus alkotásokat, m int 
L,enin októberben, Lenin 1918-ban, 
vagy A  fegyveres ember.

H A LÁ SZ  ISTV Á N

0 A Szovjetunió Lég. 
felső Tanácsának har
minc író-képviselője van.
A  március 18-i választá
sokon a Legfelső Ta
nács képviselőjévé vá
lasztották többek között 
P. U. Brovkát, V. L. 
Vasziljevszkáját, A. T.
Goncsart, A. E. Kor- 
nyejcsukot, L. M. Leo- 
novot, M. F. Rilszkijt,
I. J. Sm uuit, A. A. Szur- 
kovot, N. Sz. Tyihono- 
vot, M. Turszun-zadet,
K. A. Fegyint, M. A. So- 
lohovot és I. G. Ehren- 
burgot.

0  A Giom ale dei 
Poeti, a nemzetközi köl
tészeti társaság Rómá
ban megjelenő folyóira
ta  1961 október-decem
beri szám ában román 
versoldalt közöl, Mihai 
Beniuc, Marcel Bresla- 
$u, M aria Banu§, Eugen 
Jebeleanu, Nina Cassi- 
an, Veronica Porum ba- 
cu és Dán De$liu versei
ből.

0 Kairóban a közel
jövőben nyílik meg az 
afrikai népművészeti m ú
zeum. A  m úzeum ban a 
fekete földrész ism eret
len m estereinek m unkáit állítják ki.

0 Bagdadban bem utatták I. L. 
Caragiale Elveszett levél című szín
művét. Ez az első román darab, 
am elyet iraki színpadon előadnak.

0 M oszkva után most Leningrád- 
ban, a Puskin Drámai Színházban  
is bem utatták Alexandru Mirodan 
A hírhedt 702-es című vígjátékát.

0 H erbert von K arajan vezeti a 
bécsi filharmonikusok „Európa-kö- 
rü li“ körútját. A körút állomásai: 
Varsó, Ogyessza, Kijev, Moszkva, 
Leningrád, Helsinki, Amsterdam 
London és Hamburg.

0 A  világ legnagyobb tudományos 
és műszaki könyvtárát építik Novo- 
szibirszkben. Könyvállománya tíz
millió kötet lesz, tizenhat olvasóter
me pedig háromezer olvasót fogod 
majd be.

•  Mihail Romm, az ism ert szov-' 
je t rendező bem utatta Egy év ki
lenc napja című új film jét az atom 
energia békés felhasználásán dolgo
zó szovjet fizikusokról. A forgató- 
könyv szerzője Danyiil Hrabrovickij, 
a Tiszta égbolt forgatókönyvének 
írója.

0 A z  Európa Letteraria 12. szá
ma részleteket közöl Eugen Jebelea
nu Hirosima mosolya című költe
ményéből. Ugyanebben a számban  
je lzik  Mihai Beniuc La v itta  dalia 
vita című olasz nyelvű kötetének  
közeli megjelenését.

•  A Miami News egyik olvasója 
levelet in tézett a szerkesztőséghez: 
„Éppen most értesültem , hogy a m ia
mi egyetem színházában be akarják  
m utatni a Cseresznyéskertet, ezt a 
kommunista propagandával te líte tt 
orosz darabot. Szeretném tudni, 
hogy ez a  szándék az egyetem á lta 
lános helyzetét tükrözi-e. M int köz
ismert, Anton Csehov egyike azok
nak a személyeknek, akik hozzájá
ru ltak  az Oroszországban jelenleg 
uralkodó kommunizmus bevezetésé
hez. Elég, ha elolvassuk a darabot, 
és m áris meggyőződhetünk arról, 
hogy Amerika-ellenes forradalm i és 
szocialista eszmékkel rokonszenvez.“ 
— Nem fűzünk hozzá kom m entárt.

•  Salvatore Quasimodo, a Nobel- 
díjas olasz költő, m int szín ikriti
kus m utatkozik be ú j kötetében. A  
Színházi írások című gyűjtem ény  
Quasimodonak az 1948 és 1958 kö
zött m egjelent színibírálatait tar
talmazza.

0 Hemingway fiatal koráról ké
szít film et Veronában M artin R itt 
rendező, Aaron Edward Hotcher for
gatókönyve alapján. A forgatókönyv 
a Nick Adamsról szóló novellafű- 
zérre épül.

•  Nyolcnyelvű kiadvány készü l 
az európai szocialista országok kép
zőművészetéről. A  tanulm ánykötet 
az orosz, román, magyar, lengyel, 
cseh, szlovák és bulgár képzőm űvé
szet kialakulását tárgyalja. A  könyv  
az illető ország nyelvén kívü l fran- 
franciául is megjelenik.

0 Kaneto Shindo, A sziget című, 
a moszkvai nemzetközi film fesztivá
lon aranyérem m el ju talm azott film 
rendezője, könyvet írt a film  tö rté 
netéről, a forgatókönyv első változa
tainak kialakulásától a film  végle
ges form ába öntéséig.

•  Jean Vilar, a párizsi N épszín
ház igazgató-főrendezője átírta és 
modern színpadra alkalm azta Arisz- 
tophánész Eiréné című vígjátékát.

0  Ugandában, Campale városá
ban megnyílt az egyenlítői A frika  
első nem zeti színháza.

0  A stockholpú Drottningholm 
színházban idén nyáron ta rtják  meg 
Haydn Tűz című, nem rég felfede
zett operájának ősbem utatóját.


