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Német zeneszerzõ. Apja nem túl sikeres, sokat
utazgató vándormuzsikus volt. Kezdetben õ

tanította a kis Webert, majd 10 éves korában
Michael Haydn lett a mestere.

Tizennégy éves korára már megírt egy misét,
egy operát és számos zongoradarabot.

1803-ban Bécsbe ment tanulni.

Ezután különféle, nemcsak zenei állásokat
töltött be. Egyszer még börtönbe is csukták,

hamis vádakkal.

Elsõ operáját az Abu Hasszánt 1811-ben kom-
ponálta. Prágában az opera igazgatójának

nevezték ki, majd Drezdában udvari karmester
lett.

Négy év múlva bemutatták Berlinben a Bûvös
vadász címû operáját, melyet mestermûként

ünnepelt a közönség.

Londonból megbízást kapott egy angol nyelvû
opera megírására. Mielõtt elvállalta volna a

feladatot, alaposan megtanulta az angol nyelvet.

Így született meg az Oberon c. opera, melynek
õsbemutatója 1826-ban volt.

Addigra azonban a zeneköltõ egészsége
megrendült. Londonban, barátja

vendégeként halt meg 1826-ban.

Weber volt a német opera megalapítója,
Wagner pedig az õ hû örököse.

2. A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ
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1884-ben nyitotta meg kapuit az Ybl Miklós ter-
vezte épület. Eddig a pesti német színházban, majd
a Nemzeti Színházban játszottak operát.
Az épület fõbejárata mellett Erkel és Liszt szob-ra
látható — Stróbl Alajos alkotása — a két zenesz-
erzõnek ugyanis nagy része volt az önálló Operaház
létrejöttében.
A belsõ tereket a legnevesebb magyar romantikus

festõk, többek között Lotz Károly és Székely
Bertalan festményei díszítik.

A színpad víznyomással mûködõ süllyesztõje a
maga idejében egyedülálló mûszaki megoldás volt.
Az épületet fennállásának 1oo. évfordulójára, 1984-

re teljesen felújították.
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Helyszín: Csehország. Idõ: a 18. század

Magyar Állami Operaház

Elõadás az Operaházban

Kilián legyõzte egy lövészversenyen Maxot, s ha a végsõ
próbán is veszít, le kell mondania a herceg fõvadásza leányá-
nak, Agatának a kezérõl is.

Gáspár átnyújt neki egy puskát, amivel Max eltalál egy sast.
Gáspár elmondja, hogy az bûvös puskagolyó volt, s Max belee-
gyezik, hogy majd Gáspár segít neki másnap gyõzni. Éjfélkor
jöjjön Max a Farkas-szakadékba, ott kaphatja meg a bûvös
töltényeket. (Folytatása következik!)
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