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Ígéretes évad a
Fővárosi
Operettszínházban

Meggyőződésem, hogy a Fővárosi Ope-
rettszínház elmúlt évadja egészében véve
sikeres volt. A bemutatók, felújítások
mellett azt tartom a legfontosabbnak és a
színház életében előremutatónak, hogy
ezúttal különböző alkalmakkor a társulat
egésze szóhoz jutott. A kedvező szín-házi
légkörhöz ugyanis elengedhetetlenül
hozzátartozik, hogy senki se érezze
feladatok híján fölöslegesnek magát az
együttesben.

Új feladatok
Noha a színháznak az elmúlt évadban
kétségkívül legnagyobb vállalkozása és
igazi erőpróbája, ha úgy tetszik, felnőtt-
ségének, érettségének vizsgája A denevér
bemutatója volt, engedtessék meg, hogy
elsőként ne erről szóljak. Inkább egy
alkalmi műsorról. Arra az ünnepi estre
gondolok, amellyel a színház a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom
hatvanadik évfordulóját köszöntötte. Talán
a megemlékezések bősége lehetett az oka
annak, hogy az Operettszínház mű-sora
visszhang nélkül maradt. Igazságtalanul.

A Gálaestet Vámos László rendezte.
Okos meggondolással két különböző részre
osztotta az előadást. Első fele az
évfordulóhoz simulóan megilletődött és
ünnepélyes volt. Oratorikus formában
sorakoztak föl a társulat tagjai, és helyükről
fölemelkedve egymás után tettek
bizonyságot arról, hogy tehetségük nem
korlátozódik operettfigurák eljátszására.
Hollai Kálmán Gyóni Gézát és Adyt
szavalt, Mednyánszky Ági és Medgyesi
Mária Ady-prózát mondott, Kokas László
ugyancsak Adytól adott elő, igen jól,
világos értelmezésben, tehetséggel. Gallay
Judit egy Rachmaninov-dallal bizonyította,
hogy sokfajta feladatra volna képes. Az
énekkarról kiderült, hogy Verdi- és Szabó
Ferenc-kórusokban is ki tudja bontani
tehetségét, a tánckar Ravel Bolerójával
ugyancsak azt bizonyította, hogy kár és
vétek volna velük szemben a mércét
leszállítani.

Második felében a Gálaest - néhány, még
az ünnepélyes hangulatba illeszkedő
magánszáni után - sokak ifjúságát idézte

Farkas Bálint és Lehoczky Zsuzsa az Ő meg ő című zenés játékban (Fővárosi Operettszínház) (Iklády
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játékban részesítette két tehetséges mű-
vészét Zsebszínházában, amely hosszú idő
óta kihasználatlanul, parlagon he-vert.
Előadták Agnieszka Osiecka lengyel írónő
kétrészes zenés játékát, Ő meg ő címmel.
Osieckát a magyar közönség a varsói
Ateneum Színháznak egy régebbi
produkciójából ismerheti, amelyet 1966
tavaszán a Thália Színházban mutattak be,
Virágozzanak az almafák, címmel. A háború
hangulatát idéző, különös, fanyar
összeállítás az írónőnek a groteszk iránti
hajlamáról tanúskodott. Ez a kétszemélyes,
kellemes zenével színe-sített játék (Maciej
Malecki és Adam Slawinski szerzeménye),
amelyet Lehoczky Zsuzsa és Farkas Bálint
adott elő, nem elsősorban tartalmi
gazdagságával, irodalmi
magasrendűségével hatott, hanem azzal a
fontos tulajdonságával, hogy két
művésznek jó alkalmat teremtett a szó
valódi értelmében vett játékra. Egy
véletlennek tetsző találkozás a vasúti
kocsiban, majd a rövid darab végén egy
váratlan, furcsa, a teljes előzményt hom-
lokegyenest megfordító csavarás, mind-ez
nem több, mint kitűnő lehetőség szerepek
és szituációk átélésére. Seregi László
rendezése a pillanatok alatt be-következő
fordulatokhoz, hangulatváltásokhoz,
aprócska szerepjátszásokhoz jó feltételeket
biztosított. Neki és a darabot magyar
színpadra alkalmazó Nemes Máriának is
nagy érdeme van abban, hogy a két
tehetséges színész képességeinek lehető
legszélesebb skáláját is fel-villantotta. Nem
emlékszem, mikor volt ilyen harmatosan
üde és csúfondáros, gunyoros és ironikus,
érzelmes és meg-vető, naiv és határozott
Lehoczky Zsuzsa, ennyire férfiasan
markáns és jámbor, körmönfont és
meghunyászkodó, kis-stílű és nagyvonalú
Farkas Bálint, mint ebben a darabban.

Ez a teljesítmény kötelez. Lehoczky
Zsuzsának ezentúl el kell szakadnia a

az emlékezetbe. A Dohányon vett kapitány, a
Nyugtalan boldogság, a Szabad szél és
néhány népszerű szovjet dal azokat az
esztendőket idézte föl, amikor a magyar
közönség először kötött ismeretséget -
tegyük hozzá: üdítő ismeretséget - a
szovjet könnyűzenével. Bebizonyosodott,
hogy nosztalgiát nemcsak a Marica
grófnővel és a Csárdáskirálynővel lehet
ébreszteni az emberekben, hanem ezek-
kel a dallamos, derűs szovjet zeneszá-
mokkal is. A legőszintébben sajnálom,
hogy - a műsorfüzet tanúsága szerint - a
Gálaestet mindössze egyszer ismételték
meg, pedig ez a meghatóan szép, mind-
végig ízléses, eleven műsor megérdemelte
volna, hogy többször is a közönség elé
kerüljön. Aminthogy azt érdemelte volna
a társulat is, amely szemmel lát-hatóan
sokat fáradozott az est előkészítésén.

A demokratikusabb közszellem jegyé-
ben az idén külön is szóhoz jutott a
tánckar. Bogár Richárd, a színház tehet-
séges és sokszínűen ötletes koreográfusa
önálló estet rendezett számukra. A szín-
ház nyugodt szívvel bocsáthatta a kö-
zönség ítélete elé táncegyüttesét. Nem
állítom, hogy a táncművészek elsősorban
a klasszikus számokban, Albinoni és
Marcello műveiben brillíroztak, de a már
méltatott Bolero, azután egy zajeffek-
tusokra koreografált jelenet, A ketrec, de
mindenekelőtt a műsor végére hagyott
ötrészes balett-komédia, a Millenium, oh!
sokakat meggyőzhetett arról, hogy eb-ben
az együttesben még rendkívül sok a
kihasználatlan tartalék. Őszintén szólva,
nem irigylem most a tánckar helyzetét:
aki látta ezt az estet, különösen a műsort
záró virgonc komédiát, a többi előadáson
is számon fogja kérni ezt a színvonalat.
Amelyet tartani most már erkölcsi
kötelessége mind a táncosok-nak, mind a
színház vezetőségének.

A színház nagyvonalúan jutalom-



bevált, sablonos közönségfogó gesztu-
soktól, az arcra fagyó, megmerevedő
mosolyoktól, Farkas Bálintnak pedig
attól, hogy pusztán külső megjelenésével
keresse a közönség meghódításának út-
ját. Milyen jó lenne, ha a színház ezt az
aránylag könnyen kínálkozó lehetőséget
más tagjainak is biztosítani tudná.

Felújítások újítás nélkül

A Cirkuszhercegnő felújításáról ezúttal
nem kell részletesen szólnom, mert ez az
előadás - legalábbis az általam látott
estén - a korábbi szereplők közreműkö-
désével legföljebb csak fölfrissült. Ma-
nírjai azonban nem sokat változtak az
eltelt időben, szokványos primadonnás és
bonvivános allűrjei is kevéssé, így hát
nem sok újdonságot és meglepetést
tartogatott azok számára, akik korábban
már ismerték ezt az előadást. Legföljebb
annyit lehetett megállapítani, hogy a
pihentetés - ha ezt nem igazi felújítás,
csak néhány próba követi - nem minden
esetben válik hasznára egy darabnak.

Ezt tapasztalhattam a My Fair Lady
felújításánál is, amelybe új szereplők
álltak be, de Seregi László rendezése
lényegében változatlan maradt. Viszont
megcsonkult időközben az előadás: a báli
jelenet, amely pedig ennek a musicalnek
lényeges fordulópontja - itt vizsgázik az
úrihölggyé avanzsált virágárus-

lány -, sajnálatosan kimaradt. Nem
vagyok híve a hosszúra nyúló előadások-
nak - lásd A denevér, amelyről még szó
esik -, de a megkurtítást nem a lényeges
jelenetnél kell kezdeni.

Egészében véve a My Fair Lady meg-
újított produkciója szolid, átlagos, de a
színház életében nem különleges
színvonalú. A My Fair Lady korábbi
előadásait Higgins professzor szerepé-
ben egy-egy kiemelkedő tehetségű mű-
vész, Básti Lajos, Gábor Miklós, Besse-
nyei Ferenc közreműködése lendítette a
magasba. Gábor Miklóst ezúttal is hir-
dette a színlap, de tudomásom szerint a
vendégjáték elmaradt. Helyette Kertész
Pétert láttam ebben a szerepben, aki ha a
nagy elődöket nem is tudta feledtetni,
megállta a helyét. Korrekt, kedéllyel
fűszerezett, kissé melankolikusra hangolt
a játéka, de hiányzik belőle a shaw-i
frivolitás, cinizmus és szellem, amelyet
az amerikai mestereknek többé-kevésbé
sikerült átmenteniük a musical-be is.
Kovács Zsuzsa Elizájában több az
eredetiség: furcsa, nyakigláb termete
érdekes ellentmondásba keveredik azzal
a szinte összetöpörödő ázott veréb-bel,
akit az utcáról szed föl Pickering
ezredessel együtt Higgins professzor.
Sőt, Kovács Zsuzsa az eredetinél egy pi-
civel több öntudatot is beleérez a szere-
pébe; dacossága, harsány nyersesége jól

érvényesül az előadásban, de nem eléggé
olvad föl abban a boldog végben, amelyet
a musical - a Pygmalion eszmevilágától
kissé eltérve - megkívánna tőle.

Benkóczy Zoltán koszos csatorna-
tisztítója, igazából csatornatölteléke va-
lósággal shakespeare-i ízeket ébresztgető
alakítás. Ez a Doolittle nem oldódik föl
egy hamis clochard-romantikában, a
förtelmek, a piszok és a lumpenség ha-
zug mítoszában; ennek az embernek
nemcsak tartása van, hanem ítélete is a
Higginsekről. Hadics László Pickering
ezredesében sok kedves irónia vegyül
némi érzelgősséggel, Kokas László, aki
máskor sok eredeti vonást tud szerepei-
ben fölmutatni, Freddyként meglehetősen
érdektelen. Az is igaz viszont, hogy a
My Fair La dyn ek ez a legkevésbé meg-írt
szerepe. Halász Aranka mint Pearcené a
legvalódibb angol vénkisasszony.

Erőt próbáló vállalkozás

Johann Strauss operettje, A denevér, való-
színűleg a világ egyik legnépszerűbb és
legtöbbet játszott operettje. Értékeit nem
szükséges külön méltatni. Az pedig már
zenei közhely, hogy Wagner rend-kívül
nagyra becsülte Johann Strauss
művészetét, és nem kevésbé ismert az az
anekdota sem, miszerint Brahms egy báli
legyezőre, amelyen a Kék-Duna-keringő
dallamai voltak, tettetett szomorúsággal
írta rá: „Sajnos, nem én írtam."

Száznégy év óta, amióta A denevért
Bécsben bemutatták, ez az operett dia-
dalmas utat járt meg. Minden valamire-
való operaház műsorán tartotta vagy
tartja, és ez alól nem kivétel a pesti dal-
színház sem. A világ legnagyobb énekesei
alakítják Rosalindát, Eisensteint, Adélt,
Alfrédet, és ez távolról sem véletlen. Ez a
Johann Strauss-partitúra ugyan-is olyan
komoly követelményeket támaszt a
művészek iránt, hogy ezt csak megfelelő
hanganyaggal lehet elénekelni.

Mindezt azért bocsátom előre, hogy
érzékeltessem: nagy fába vágta a fejszéjét
a Fővárosi Operettszínház, amikor ennek
az operettnek - igazából vígoperának -
bemutatójára készült. Noha e színház
sincs híján szép hangú énekeseknek,
akiknek alakítókészsége az opera-
művészekénél általában jelentékenyebb -,
mégsem volt indokolatlan az előzetes
aggodalom: vajon állja-e a versenyt az
Operettszínház az Operaházzal?

Hadd mondjam meg: a nemes vetél-
kedésben nem maradt alul az Operett-
színház, főként a színpadi kivitelt tekint-

Hadics László (Benelli ), Németh Marika (Fedora):és Marik Péter (Mr. X) Kálmán Imre : Cirkuszherceg-nő
című operettjében (Fővárosi Operettszínház)



ve, de zeneileg sem. Igaz, nem előzmé-
nyek nélkül fogott e nehéz feladatba a
színház, hiszen játszotta már Johann
Strausstól az Egy éj Velencébent, Offen-
bachtól az Orfeusz az alvilágbant és végtére
az olyan igényes musical is, mint a West

Side Story, szintén jelentős zenei
fölkészültséget kíván meg a társulattól.

Nem előzmények nélküli Vámos László
mostani A denevér-rendezése sem.
Színpadra állította 1958-ban Debrecen-
ben, bemutatta 1966-ban a Margitszigeten,
bár az igazság kedvéért tegyük hozzá,
hogy a Szigeten a két főszerepet Ágay
Karola és Udvardy Tibor énekelte, a
második felvonás koncertműsorában
Margaret Tynes, Paolo Silveri és Carelli
Gábor szerepelt. Ennyi eredményes kí-
sérlet után fogott tehát hozzá Vámos, hogy
a Fővárosi Operettszínházban is sikerre
vigye A denevért. Már korábbról kialakított
alapkoncepciója egy hatalmas
forgószínpadra épült, amely a tartó-
pillérek meghagyásával az első felvonás-
ban Eisenstein bécsi házát, a második
felvonásban Orlovszky herceg palotáját, a
harmadik felvonásban pedig a fog-házat
jelöli. És ez a forgószínpados díszlet
együtt játszik a közreműködőkkel,
szerepet kap a cselekményben. Olykor
tréfás formában is. A pezsgőtől fölhevült
Rosalinda azt mondja: mintha forogna
velem a világ, és a színpad valóban lassú
forgásba kezd. A második fel-vonásban a
rendező azt a feladatot szánta dúsan
díszített színpadának, hogy mozgásával a
palota minden zugát elénk varázsolja, és
hogy a cselekmény sok szín-helyen
játszódjék. Ezt a dekoratív, vidám
színpadképet Forray Gábor tervez-te, aki
ebben a feladatban szabadjára engedhette
fantáziáját. Ugyanez a fantázia érvényesül
színekben, motívumokban, jellemző
erőben Schäffer Judit kosztümjeiben is.
Elegancia jellemzi ruháit, Adél vörös báli
ruháját, Orlovszky krémszínű
szmokingját, Eisenstein bordó frakkját.
Talán csak Rosalinda báli belépője nem éri
el a kívánt hatást; az álarcához rögzített
gyöngyösbokrétás tolldísz inkább
komikus, semmint kedvező hatást tesz.

Vámos László rendkívül sok ötlettel
dúsította föl a játékot, amire az első, de
kiváltképp a harmadik felvonásban szük-
ség is volt. A nyitány alatt pantomimot
mutat be - talán attól való félelmében,
hogy a közönség unja ezt az önálló kon-
certszámként is gyakorta játszott művet? -,
amely már előlegezi a cselekményt és a
várható báli forgatagot. A zsinórpadlásról
drótokon leeresztve berepül egy óriási,
stilizált denevér, és jelt

ad, hogy kezdődhet a játék. Aztán perdül
egyet a színpad, pikáns helyzetben
találjuk Adélt hordárszeretőjével, majd
egy újabb félfordulat után Eisenstein
házában vagyunk. A búcsúzó tercettben,
amikor Rosalinda szalmaözvegy marad,
Eisensteinnek meg kell kezdenie nyolc-
napos fogházbüntetését, Adél pedig nem
kap kimenőt, egy villanásra megelevene-
dik mindaz, ami e búcsúzás mögött van.
Mind a hárman arra a bálra gondolnak,
amelyre Falke cselszövése folytán egy-
mástól függetlenül meghívást kaptak, és
ami sok vidám kalandot ígér. Ezekből a
báli vidámságokból jelez a rendezés
váratlan fordulat, kedélyes tánc formá-
jában egy keveset. Ehhez a szereplők
gondolataiban és a valóságban is életre
kelő álomhoz a táncot Bogár Richárd
tervezte, akárcsak a harmadik felvonás
elragadóan mulatságos, szemtelenül vir-
gonc fogolytáncát, az est egyik kedves
meglepetését. A második felvonás Kék-
Duna-keringőjének koreográfusa Géczy
Éva volt; tervezése alkalmas arra, hogy a
tánckar bemutassa képzettségét a
klasszikus mozgásformákban is.

Egészében Vámos László rendezésére a
sodró lendület, a vidámság, az élet-
szeretet jellemző. Nincs ebben a derű-ben
egy szemernyi erőszakoltság sem, minden
rendezői elképzelés, színpadi

motívum szervesen és logikusan illesz-
kedik egymáshoz. Es nincs idézőjel sem;
Vámos bízik a történet humorában, és
nem tetézi meg fölösleges mai kiszólá-
sokkal, napjainkra sandító célzásokkal.
Az operett keletkezésének idejében ját-
szatja a darabot, konflisokkal, bérkocsik-
kal, a biedermeier és szecessziós stílus öt-
vözeteként. Talán csak a harmadik fel-
vonásban - amely egyébként is a szük-
ségesnél hosszabbra sikerült - fulladnak
ki Vámos ötletei, és olykor külsőséges
beavatkozással kell a vidámságot felszí-
nen tartania.

Ennek az is az oka, hogy az előadás
meglehetősen hosszú. Főként az átdísz-
letezés miatt, amely kezdetben harminc-
harmincötperces szüneteket kívánt. Igaz,
a később látott előadáson a kényszer-
szünetek megrövidültek, de még mindig
maradt az előadásban néhány olyan elem,
amelyet bátran el lehetne hagyni. Fö-
lösleges például kétszer elmondatni a
szereplőkkel az első és második fel-
vonásban is a tavalyi farsang denevér-
históriáját, és Frosch szövege is - Suka
Sándor pompás humora ellenére - az idők
folyamán új és új élcekkel hosszabbodott
meg.

Ez azonban már Romhányi József, az
átdolgozó munkáját érinti. Romhányi, aki
általában nem veti meg a verbális

Johann Strauss: A denevér. Maros Gábor (Alfréd ), Domonkos Zsuzsa (Rosalinda ), Marik Péter
(Eisentstein) és Oszvald Marika (Adél) jelenete (Iklády László felvételei)



humort, A denevérben is jócskán alkal-
mazta. De átdolgozási tevékenységére
mégsem ez a legjellemzőbb. Noha az
előadást időnként szószátyárnak éreztem,
Romhányi szerencsésen erősítette meg az
operett fővonalait, növesztette meg és
ágyazta bele szervesebben a cselekménybe
Orlovszky herceg alakját. Falke is - a
rendezés és az új szöveg együttes
érdemeként - tevékenyebben avatkozik
bele a történetbe, és irányítja az általa
eltervelt víg cselszövést.

Kettős, sőt némely poszton hármas
szereposztásban mutatta be a Fővárosi
Operettszínház A denevért, és bár kritikusi
buzgalomtól hajtva háromszor is
megnéztem az előadást, mégsem sikerült
valamennyi szereplőt megismernem.

Rosalindát Gallay Judittal és Domonkos
Zsuzsával láttam. Gallay Judit egyik
legnagyobb értéke az a nemes hang-anyag,
ami ehhez a szerephez elengedhetetlenül
szükséges. Amellett frivol humora, kedves
iróniája is van, amitől a szerep külön színt
kap. Domonkos Zsuzsa külső
megjelenésében megbízható Rosalinda,
játéka ha olykor merev is, elhiteti helyzete
bécsies pikantériáját, hangban azonban
bizonyos nehézségeket még nem mindig
tud leküzdeni.

Eisensteint Marik Péter és Rózsa
Sándor játssza. Marik az erőteljesebb,
férfiasabb egyéniség, sok benne a bursikóz
báj, a hódítani akaró férfi szenvedélye,
amellett énekkultúrájában is fejlődést
mutat. Rózsa Sándornak testetlenebb,
gyöngébb a hangja, a ,,szerep nem teljesen
az ő alkatához illik. Ő sincs híján a
megnyerő megjelenésnek, de játéka és
beszédtechnikája még sok csiszolásra
szorul.

Annál jobb Rózsa Sándor Alfrédnak.
Az önironikus humor, amelyet Eisen-
steinjében hiányolok, maradéktalanul
megtalálható ebben az alakításban. Igazi
lírai tenorista ő, ahogyan a nagyközönség
képzeli - talán nem mindig alaptalanul - e
hangfajta képviselőjének szellemi
színvonalát, önzését, önimádatát. A másik
szereposztásban Maros Gábornak csak a
humora adott ehhez a szerephez, hangja
kevésbé. Pedig Alfréd éppen hangjával ejti
bűvöletbe a szépséges Rosalindát.

Adél szerepét három színésznő alakí-
tásában is láthattam. A legbájosabb és
legcsacskább szobalány közülük Oszvald
Marika. Friss, eleven, ritmikus a mozgása,
minden ízében az a szobacicus, akit
Johann Strauss librettistáinak jelentősebb
elődjei is már színpadra vittek.

Hangkultúrája azonban még nem tökéle-
tes, technikai hibáit érdemes volna sür-
gősen javítania. Zsadon Andrea éppen
ellenkezőleg: hangjának tisztaságával,
szépségével, nemes fényével arat sikert, a
figura cserfesen szemtelen lényét is
hitelesen hozza. Domonkos Zsuzsa kissé
sápadtabb Adél, mint társai, mozgása
olykor szögletes és merev, de éneke
ezúttal, főleg a híres Kacagó-ária előadá-
sában megnyerő.

Falkét Gárday Gábor kezdetben kissé
félszegen, a további előadásokon azonban
a bátortalanságból fölengedve és értékes,
szép baritonhang birtokában játszotta.
Második felvonásbeli áriája az előadás
egyik jelentős teljesítménye. Frank
fogházigazgatóként Hadics László kissé
harsány, és olykor funkció nélkül is a
középpontba kerül - ez persze a ren-
dezésen is múlik -, Mucsi Sándor viszont
kedélyes és eredeti jelenség.

Németh Sándor kedvéért érdemes volt
Orlovszky herceg szerepét megnöveszteni.
A sok spleenes, életunt Orlovszkyval
szemben - az átdolgozás találékonysága
folytán - ő a báli jelenet egy pontján
életvidám, szeretetteljes vendéglátóvá
alakul át, aki igazi örömét leli a tréfában
és a csínytevésben. Németh Sándornak
mindvégig légköre van a színpadon, akkor
is, ha semmit sem csinál; helyes volt a
tereferepolkát is neki ajándékoz-ni, hadd
mulattassa a polka szövegére írt dallal a
báli közönséget és a nézőteret. Kevésbé
elegáns jelenség Maros Gábor ebben a
szerepben; ő inkább azt az Orlovszkyt
képviseli, akit korábbi opera-házi
előadásokból ismerünk. Blind az igazi
szerepe Maros Gábornak, itt bizonyítani
tudja, hogy olyan epizodista, aki a
legcsekélyebb és legkonvencionálisabb
szövegből is figurát teremt. Ez a dadogó
ügyvéd Maros Gábor telitalálata, meg-
tűzdelve apró megfigyelésekkel, lelemé-
nyes ötletekkel. Mellette Kokas László
Blindje elhalványul, a sztereotip szóvic-
cekből nem kerekedik ki életteli alak.

Suka Sándor a színház egyik legerede-
tibb tehetsége, aki nem adta föl azt a
meggyőződését, hogy az operettben is
lehet jellemet alakítani. Froscha Latabár
Kálmán parádés alakítása után sem okoz
csalódást; sőt belelop a szerepbe valami-
féle furcsa, abszurd humort, ami csak a
legtehetségesebb clownok sajátja. Szerepe
előadásról előadásra jobban beérik. Apja
örökébe lépett Latabár Kálmán ezzel a
szereppel, és nem méltatlanul. A külső
egyezésen túl belső lényéből is az a fajta
humor árad, ami a Latabárok

sajátja, és ami szerencsére jól hagyomá-
nyozódott át.

A beszámoló végére hagytam a zenét, és
nem véletlenül. Kétszer Pázmány Tiborral
hallottam, és úgy véltem, hogy a
karmester nem egészen jártas Johann
Strauss muzsikájában. Amihez hozzájárult
a dirigens megbetegedése, és joggal
hihettem, hogy gyöngélkedésének is sze-
repe volt a nyitány invenciótlan előadá-
sában, a tempótlan zenekari játékban. Tőle
Hidas Frigyes vette át a karmesteri pálcát,
és gondolatban bocsánatot kell kérnem
Pázmány Tibortól. Hidas vezénylete alatt
sem szólt jobban A denevér parádés
nyitánya, minden nagy karmester
bravúrprodukciója, és ez főképpen a
zenekaron múlik. Jelenlegi összetételében
ez az együttes, főképpen a fúvósokat
illetően, nem nőtt fel Johann Strausshoz,
és ezt megsínyli az előadás. A sok tempó-
ingadozás, fals hang, bizonytalan belépés
nem válik az előadás dicsőségére.

A zenekar nem túlságosan magas szín-
vonalú játéka megnehezíti a színészek és a
kórus helyzetét is, pedig a kórus lát-ható
igyekezettel énekli a legkényesebb
szólamokat is. Különösen szép - rende-
zőileg is - a gyertyafény mellett előadott
dúdolókórus.

Az évad egésze, és különösen A denevér-
bemutató tanúsítja, hogy a színházban nem
eredménytelenül folynak a megújítás, a
nívó megemelésének kísérletei.

A denevér (Fővárosi Operettszínház)
Zenéjét szerezte: Johann Strauss. Szövegét
írta: Karl Haffner és Richard Genée.
Átdolgozta: Romhányi József. A verseket
fordította: Fischer Sándor. Díszlet: Forray
Gábor m. v. Jelmez: Schäffer Judit m. v.
Játékmester: Hegedűs László és Németh
Sándor. Koreográfus: Bogár Richárd és Géczy
Éva. Asszisztens: Richter Károly. Zenei
munkatárs: Elekes Ági. Karigazgató: Rónai
Pál. Rendezte: Vámos László. Vezényel:
Pázmány Tibor.

Szereplők: Marik Péter, Rózsa Sándor,
Gallay Judit, Domonkos Zsuzsa, Maros
Gábor, Zsadon Andrea, Oszvald Marika,
Gárday Gábor, Hadics László, Mucsi Sán-
dor, Németh Sándor, Kokas László, Suka
Sándor, Latabár Kálmán, Csongrádi Kata,
Tauz Lajos, Ladányi Árpád.


