
bólogat a sorból. Amúgy is hosszadalmas,
funkciótlan a kar ilyen gyakori
megszólaltatása. Noha az egész játékidő
alig másfél óra, a felénél már feszengünk.
A koreográfusi munka hiányosságai a
szólótáncoknál a legfeltűnőbbek - ezek
inkább csak vonaglások. Csongrádi Kata a
karvezetői szerepben élénken ráng, de ha
megszólal, a maradék illúziónk is elszáll,
hogy itt színielőadást látunk: önmutogató
nyári „kis színes" ez a humortalanabb
fajtából.

A zeneszerző 1960-ban, a Horvai István
rendezte miskolci előadáshoz írt - s a
későbbi kamaraoperája alapját képező -
színpadi zenéje szinte felismerhetetlenül
átalakítva, leegyszerűsítve s méltatlanul
megszólaltatva hangzott el.

De még az igazi, nagy, belevaló orgia is
hiányzik belőle. Pedig a várakozásunkat
csigázza - sőt, a malackodást belénk is
sulykolja - Koltai János színes papírmasé
kópéarca és profán vázaképrészletei; no
meg a végén a toplessben olajágat hurcoló
fehérszemély. A felhőtlen, vidám,
egészségesen erotikus játék helyett az idén
nem kaptunk egyebet, mint erőltetett
malackodást.

Arisztophanész: Lüszisztraté (Tác-Gorsium)
Fordította: Devecseri Gábor. Rendezte:
Bohák György. Zene: Petrovics Emil. Dísz-
let: Koltai János. Jelmez: Hruby Mária.
Koreográfus: Barta Judit.

Szereplők: Pécsi Ildikó, Voith Ági, Su-
nyovszky Szilvia, Bajza Viktória, Csongrádi
Kata, Kállai Bori, Vándor Éva, Szabó
Gyula, Maros Gábor, Dózsa László, Farkas
Antal, Korcsmáros Jenő, Koltai János.

Helyreigazítás

Augusztusi számunk 3z. oldalán tévesen je-
lent meg A. királyasszony lovagja című ka-
posvári előadás díszlettervezőjének neve.
Victor Hugo színművének díszletét Szegő
György tervezte. A művésztől és az olvasók-
tól elnézésünket kérjük.

Szeptemberi számunk Politikum - vendég-
ségben című cikkünkből sajnálatosan kima-
radt a nagyváradi színház debreceni vendég-
játékán bemutatott Mazilu-darab címe: Stíl-
bútor és fakereszt.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Hosszú, zenés nyár

Évek óta folyik a fárasztóan elvont és
egyben közhelyszerű vita arról, hogy mit
adjon a színház a nézőnek a nyáron.
Vérmes tragédiát, komor önismereti
drámát avagy csupán holmi csacskaságot.
Jelen sorok íróját azzal bízták meg az idei
nyári évadban: nézzen utána annak, mi
mindent fogyaszthat a néző abban a mű-
fajban, melyet mókának, vidámságnak és
kacagásnak nevezünk. A feladat vég-
telenül kellemesnek ígérkezett. Végre
nem kell szembesítenünk Euripidészt
Kálmán Imrével, végre nem kell meg-
oldanunk a közművelődés sarkalatos
problémáit, nem kell átugranunk műve-
lődési és művészeti szakadékokon, sőt
még az árkok betemetésén sem kell fá-
radoznunk. Örültünk tehát a forró nyár-
nak, s könnyen hittünk a mindenható-nak
vélt színházi rókák hatásos bemon-
dásainak, melyek szerint júliusban és au-
gusztusban kizárólag aranyos, könnyen
emészthető zenés darabokat szabad ját-
szani. E rókai bölcsesség szerint a leg-
minimálisabb komoly szándék is siker-
telenséghez vezet e kánikulai napokban. A
zenés gondtalanság viszont maga a szín-
ház. A tétel tetszetős. A kritikus feledi a
téli gondokat, és a középkori poétával
együtt zengi: Félre, könyvek, doktrínák, /
hív az édes dáridó! / kivirul az ifjúság, /
szűzi csokrát szedni jó, / vénhez illik a
komolyság, / neki már csak az való!
(Szabó Lőrinc fordítása).

A nehéz, sőt néhanapján nehézkes
drámák nézője e pillanatban arra várt,
hogy most aztán eljönnek az édes dáridó
percei. Eddig ugyanis végigszenvedte a
megvalósítás tökéletlenségének kínját -
mert hinnie kellett a mondanivalóban. De
ennek ezennel vége: soha többé bol-
dogtalan mélyértelműség, jöhet a nemes
egyszerűség, a kipróbáltan nagyszerű
humor, a nyári felszabadultság, továbbá a
könnyű játék szakszerűsége, mely állí-
tólag mindenféle tragédiai ügyetlenségnél
többet ér. Elvileg ez igaz. Gyakorlatilag a
képlet persze sokkal szomorúbb. Ma-
napság szórakozni éppoly emberpróbáló
feladat, mint drámailag felmagasztosulni.
Úgy tűnik, az üdítő vidámságot végképp
elűztük berkeinkből. Sajnos,

helyette nem maradt más, mint a nyálkás
szomorúság, a nyugdíjas vidámság, sőt a
kellemetlen olcsójánoskodás.

A június elejétől augusztus közepéig
tartó szép tartós nyári időszakban a zenés
színház igen változatos műfajú volt.
Kisvárdától Pécsig, valamint Szegedtől
Győrig láthattunk mindenfélét: a nagy-
operettől a rockoperáig terjedt a de-
mokratikus divatskála. Beszámolónk hét
produkciót kíván taglalni. Azért csak
ennyit, mert pusztán azokat a zenés
műveket vettük tekintetbe, melyek szi-
gorúan e műfaj határai között maradnak.
Nem térünk ki tehát a vígoperákra, to-
vábbá azokra a darabokra sem, melyek
élénkítő kíséretként használják a zenét,
kor- illetve hangulatfestésként. Ez utóbbi
megszorítást azért sem érdektelen
hangsúlyoznunk, mert a mostani nyári
évadban, éppen úgy, mint korábban, az
úgynevezett komoly darabok jó része
egyszerűen képtelen volt muzsikaszó
nélkül élni. Az évtizedek óta lenézett,
megvetett dallamok - kuplék, slágerek és
egyéb olcsóságok - jelentek meg mon-
danivalóképző elemként a történelem és a
társadalom sorskérdéseit boncolgató
színművekben. E helyeken persze mindig
idézőjelben igyekeztek előadni ezeket a
könnyű dalbetéteket. Aki nem vette észre
a művészien elhelyezett macskakörmöt, az
primér módon szórakozott, aki pedig igen,
az áttételesen. De akármi is történt,
mégiscsak az idei nyár egyik jeles
cselekedetének tarthatjuk például azt,
hogy a Zerkovitz-dallamok végre el-
követési helyükön szólaltak meg, ezúttal a
pécsi nyári színházban. Éppen ideje volt a
Csókos asszony felújításának: hisz enélkül
már lassan azt kellett volna hinnünk, hogy
az oly sokat gyalázott komponista pusztán
azért írt könnyed dallamokat, hogy
ezekkel a nehéz léptű és nehéz lélegzetű
drámai mondanivalók-hoz adjon
trambulint.

A támogatás lehet kölcsönös: hol a
megbízhatóan népszerű zene segíti a
prózát, hol pedig a zenés színház kapasz-
kodik kockázatmentesen sikeres törté-
netekbe, klasszikus tekintélyű darabokba.
Az idén mindegyik próbálkozásra
mondhatunk példát, sőt e kísérleteket
összehasonlíthatjuk a régi és közelmúlt-
beli eredeti próbálkozásokkal is. Azokkal
a zenés darabokkal, melyek önálló
történetre igyekeztek épülni. Az idei hét
előadást ezek szerint a következőkép-



pen osztályozhatjuk. Láttunk két sokat
próbált nagyoperettet: a Cigánybárót és a
Víg özvegyet. Élvezhettük a kevésbé elő-
kelő rokont: a Csókos asszonyt. Két elő-adás
tűzte ki célul azt, hogy klasszikus prózai
művek válláról integet a néző-nek: az egyik
volt a Csongor és Tünde musicalváltozata, a
másik pedig a Csapodár madárka játékos
megzenésítése. Zenés nyári színpadjainkról
a legfiatalabb zenés műfaj, a musical sem
hiányzott. Az Irma, te édes képviselte a
veteránokat, a Sztárcsinálók pedig e műfaj
hazai képződményeit.

Á Víg özvegy illetve a Cigánybáró elő-
adásként sem mondható újnak. Ez az a két
mű, melyet a régi, jól bevált sikerek közé
sorolunk. Már a darabcímek is telt házakat
vonzanak, Lehárt és Strausst mindig
kedveli a közönség: unalmas békeidőben
éppúgy, mint a terroristák és
neutronbombák veszélyeztette hisztérikus
világban. Ilyenformán e művek pontosan
megfelelnek a kategóriának : a repertoár
nélkülözhetetlen darabjai. Nyilván e
tényből is következik, hogy az utóbbi
időkben mintha kissé visszaélnénk ezekkel
a biztos tippekkel. A mód-szer, a
megközelítés különbözhet, a nagy-operettet
mégis legalább olyan nehéz játszani, mint a
klasszikus tragédiát. Azért, mert mind a két
műfajhoz kivé-teles művészi egyéniségek
kellenek. Olyan színészek és énekesek,
akik tökéletes színpadi érzékkel bírnak,
tehát személyes jelenlétükkel képesek
betölteni az egész játékteret és lebilincselni
a teljes és változatos összetételű
nézősereget. A Cigánybáró illetve a Víg
özvegy előadásából az efféle átütő színészi
jelenlét hiányzott. Pedig mind a két előadás
látványosságra, grandiozitásra tört. A Ci-
gánybáró szegedi előadása például idő-
tartamában majdhogynem wagneri méretű
volt. A tobzódás szinte királyi : hát-térben
az elmozdíthatatlan Fogadalmi templom,
kétoldalt Jókai illetve Strauss szobra,
középen nehézkes díszletek. Á
szereplőgárda díszes nevekkel ékes -
Ilosfalvy Róbert, Mészöly Katalin, Melis
György, Jablonkay Éva -, még az epi-
zódszerepekben is olyan művészeket
láthatunk, mint Barta Mária és Kovács
János, a táncbetétek impozánsak - általában
az egész előadás fényűzőnek mondható.
Minden megvan, csak az a csipetnyi
robbanóanyag hiányzik, amitől valamelyest
felszikrázhatna az egyébként kitűnően
teljesítő művészek tehetsége.
Hasonlóképpen sima protokolljelleggel
zajlott le a budapesti margitszigeti szín-

Zempléni Mária, Jablonkay Éva és Ilosfalvy Róbert a Cigánybáróban (Szegedi Szabadtéri Játékok)
(MTI fotó-Ilovszky Béla felv.)

Jelenet a Víg özvegy margitszigeti előadásából (MTI fotó-Ruzsonyi Gábor felv.)



Galambos Erzsi és Tordy Géza az Irma, te édes című zenés komédiában (MTI fotó-Horvát Éva felv.)

Jelenet Zerkovitz Csókos asszony című operettjéből (Pécsi Nyári Színház) (MTI fotó-Kálmándy
Ferenc felv.)

pad Víg özvegy-előadása. A címszereplő
Pitti Katalin minden tekintetben azonos az
operarajongók álmával: szép, karcsú,
remekül énekel - kellemes színpadi
jelenség. Glaváry Hannája mégis oly
jelentéktelen, oly szürke, mintha kimért és
meggondolt énektanárnőt alakítana, nem
pedig huncut és számító özvegyet. A
méltóságteljesen unalmas operettelőadás
apró, feledhető kellemetlensége az a
gyerekesen aktualizáló vidámkodás, mely
elsősorban Agárdi Gábor nevéhez fűződik.

Viszonylag ritkán láthatjuk színpadon
Zerkovitz-Szilágyi Csókos asszony című
operettjét. E középfajúnak nevezhető
operett, mely nem elég befutott ahhoz,
hogy operaénekesek celebrálják, eddig
valóban learatta mindazt a gyalázkodást,
mely e bányarémnek kikiáltott műfaj-nak
dukált. A jól tájékozott modern ér-
telmiségiek tudatában élő furcsa képzetek
szerint: nemzeti nagy létünk nagy temetője
már régen nem Mohács, ha-nem egy-egy
Zerkovitz-dal. Ha félreteszszük az efféle
ezoterikus szamárságokat, igen jól
szórakozhatunk a Csókos asszony pécsi
bemutatóján, melyet Szegvári Menyhért
rendezett igen ügyesen, igen találékonyan,
s melyhez Tóth Sándor készített testhezálló
koreográfiát. A ki-tűnő szereplőgárdából
elsősorban Vári Évát, Faludy Lászlót,
Bregyán Pétert, Péter Gizit és Mester
Jánost kell kiemelnünk. Dicséret illeti az
egész kollektívát: az este szünet nélküli -
ez majdnem szó szerint értendő - és
lankadatlan élvezetben telt el. Igazi zenés
nyári este volt. Némi komoly tanulsággal
persze: e könnyed műfaj talán
legbiztonságosabb üzeme éppen a pécsi
színház. Szándékosan használjuk az üzem
szót. E műfajban is nagyon kevés az, ha
csak a lelkesedés élteti a produkciót.
Gyakran el-feledjük a közhelyet: egyszerre
kell zenélni, táncolni és énekelni. Ha
közben poénok csattannak, az sem hátrány.
A pécsi színház társulatának adottságai e
tekintetben figyelemreméltók. A jó
lehetőséget semmiképpen sem kellene
elszalasztania a színháznak : az
operettjátszási hagyomány továbbfej-
leszthető, kivált ha olyan tánc-szaktudással
társul, mely e színházunknak köz-ismert
jellemzője. Érzésünk szerint ez a város
lehetne az, ahol egészséges és ható-képes
musicalműhely alakulhatna ki.

A Csókos asszony előadása ezt is sugallja.
Ebben a valóban butuska operett-ben
ugyanis számos olyan elemet fedez-hetünk
fel, mely inkább a musicalre



jellemző, mint a két világháború közötti
operettre. Humort például. És fordítva:
musical is lehet operettesen édeskés. Mert
egészen sajátos módon, e nyáron úgy tűnt,
hogy például az Irma, te édes sokkalta
avíttabb, kispolgáribb, mint Zerkovitz Béla
műve. A. Breffort-M. Monnot zenés
komédiája, melyet a Városmajori
Színpadon láthattunk, szinte teljes
mértékben nélkülözte a komikumot.
Nehezen értjük ma már, egykor mi-ért volt
ez a mű oly pikáns, mi több, forradalmi.
Irma édeskés története, amely arról regél,
hogyan lesz a kis kokottból kismama, ma
már enyhén szólva meg-mosolyogtató.
Illetve még mulatni, szórakozni is lehetne
rajta, ha a mostani elő-adás valamelyest is
iróniával kezelné ezt a hazug mesét.
Ehelyett azt tapasztaljuk, hogy itt afféle
rosszleányregényt látunk, megbolondítva
némi divatja-múlt alvilági romantikával. A
lélektelen előadáson még az oly jeles
színésznevek sem segítenek, mint Tordy
Gézáé, Galambos Erzsié és Balázs Péteré.

A beszámoló végére maradtak azok a
művek, melyeket új magyar zenés dara-
bokként üdvözölhetünk. Legelőször
Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjének
rockmusical-változatát láthattuk a
székesfehérvári Bányató Víziszín-padon. A
színművet Moravetz Levente dolgozta át, az
előadást is ő rendezte. A zenét pedig Bolba
Lajos szerezte. Semmi elvi kifogást nem
emelünk a vállalkozással szemben. Sőt
épkézláb ötletnek tartjuk Vörösmarty
rockosítását. Ha tényleg erről lenne szó. Á
Csongor és Tünde nem áll ellen a modern
megközelítésnek. De azért a modern jelző
sohasem lehet a szinonimája a há-
nyavetiségnek, a kidolgozatlanságnak, a
könnyűkezűségnek. A rockzene egyik
nélkülözhetetlen alapfeltétele az erősítés - de
úgy tűnik, ezt a tényezőt sokan félreértik
illetve félreismerik. Az erősítők azért
mégsem oly jótékonyak, hogy mindenféle
zenei és művészi fantáziátlanságot,
ötlettelenséget feledtessenek.

A szabadtéri színházak sohasem nél-
külözték a népművelői szempontokat.
Mindig új és új területeket hódítunk meg -
legalábbis nyáron - a színház és az
irodalomtörténet nagyobb gyönyörűségére.
Az idén országunk északkeleti csücskébe
is behatolt a színház. Kisvár-dán önálló
társulattal újabb várszínház létesült. A
kritikus lelkes, de mindazon-által vegyes
érzelmekkel fogadja e kezdeményezést.
Mert egyfelől csodálatos a kisvárdai
várrom, a népművelői szán-
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dék is dicséretes. Csakhogy gyakorlatilag
az is hátrányos e kisvárdai vállalkozásra
nézve, ami elméletileg előremozdítható.
Helyes az, hogy itt elsősorban a helybeli
közönségre építenek. Ez a színházilag
ínséges terület megérdemli azt, hogy
legalább nyáron önálló társulata legyen.
Ezt tehát egészséges de-centralizációnak
is mondhatnánk. Csak hát nálunk a
művészet mégiscsak fővárosi. Vidéki
központ sem élhet meg budapesti
visszaigazolás nélkül. Kisvárda pedig
messze van, nehezen, sőt keservesen
közelíthető meg. Részint ennek
köszönhető, hogy a kisvárdai új nyári
színház eddig szinte teljes visszhang-
talanságban működött. Amiről a művé-
szek nem tehetnek, de mégsem válik elő-
nyükre. Igaz, hogy csupán első évadjukat
tapossák - a társulat tapasztalatlan, és a
darabválasztás sem volt a legsze-
rencsésebb. Igazuk volt a fiatal művé-
szeknek - Kovács Nóra, Tahi József, Mikó
István, Barbinek Péter és Halasi Imre
maroknyi csapatának -, amikor reneszánsz
komédiát választottak. Csupán abban
voltak fantáziátlanok, hogy a Csapodár
madárka című Ruzante-darabot tűzték
műsorra. E műfajban számtalan szöveg áll
rendelkezésünkre, nyilván lehetett volna
mást is találni. De sajnos a manapság
szokásos, rossz színházi mechanizmus itt
is éreztette hatását. Évekkel ezelőtt
valakinek fel-tűnt ez a Ruzante-darab, s
azóta unos-untalan Csapodár madárkát
játszanak színházaink. Azt hisszük, a
darabválasztók lehetnének ennél kissé
csapodárabbak is. Az előadás persze
ügyes, kedves, és ami nem kis dolog
manapság, még ízléses is. Kielégíti a
közönség - egyébként jogos - vaskos
vágyait. A malackodást némi emberi
hitellel és kellemes kísérő-zenével tálalja.
A fiatal társulat megérdemli a bátorítást -
megjegyzésünk csupán ennyi: a
kezdeményezés jó, de azért ne hatódjanak
meg túlságosan saját hősiességüktől. A
művészet nemcsak népművelés. Szomorú
lenne, ha csak ez lenne.

Az igazi, tőrőlmetszett modernséget
ezen a nyáron a Sztárcsinálók című
rockopera volt hivatva képviselni. Vár-
konyi Mátyás és Miklós Tibor műve
merészen csatlakozik a jó pár éves nyu-
gat-európai divatokhoz. De az utóbbi fél
évszázadban már megtanultuk: nem
panaszkodhatunk a sokszorosan titán-
érzett művek hallatán. Elmúltak már azok
a bájos idők, amikor szorosan követtük a
divatokat. Amióta gyorsult a

közúti és légi közlekedés, azóta arányosan
lassultak a szellemi áramlatok behatolási
sebességei. A Jézus Krisztus
Szupersztárnak már a lemezfelvételei sem
érdekesek hazánkban, ettől a zenétől ma
már egyetlen józsefvárosi házmester-né
sem izgul fel. (Személyes megjegyzés:
felvilágosult lakóbizottsági tagok újabban
már a punkzene ürügyén sem tesz-nek
feljelentést.)

Mindezek ellenére a mű még jó is le-
hetne, esetleg vérforralóan szórakoztató.
Miért ne legyen nekünk is rockoperánk ?
A gumipitypangtól a norvégiai ezüst-
rókáig már annyi mindent akartunk meg-
honosítani, hogy az efféle kezdeményezé-
seken a jólnevelt néző nem csodálkozik. A
zeneszerző, Várkonyi Mátyás mindent
megtett azért, hogy tomboló ritmusokkal
élénkítse és ékesítse a jól ismert
történetet, a hivalkodóan aktualizáló
versezeteket, A szöveg hatalmas
erőfeszítésektől terhes : minden megtör-
ténik azért, hogy a mű a divatos nyegleség
és a tetszetős vagányság látszatát keltse.
A csacskaságok persze így is
csacskaságok maradnak: akár szleng-ben
mondjuk el őket, akár vezércikk-stílusban.
Néró császár régen bevált története ezúttal
csupán színes háttér. A keresztények
kivégzése revüjelenet -- de annak sem túl
látványos. A rockszínház lelkes
társulatának még sokat kell fejlődnie.
Maradéktalan élvezetet egyedül a társulat
vendégművésze, Milagros Desdunes
nyújtott: a művésznő tánctudása,
reméljük, példamutató.

Zerkovitz-Szilágyi: Csókos asszony (Pécsi Nyári
Színház)

Rendezte: Szegvári Menyhért. A zenét
átdolgozta: Hevesi András. Díszlet: Langmár
András. Jelmez: Vágvölgyi Ilona. Koreog-
ráfia: Tóth Sándor. A rendező munkatársa:
Liziczky Gizella. Vezényel: Nagy Ferenc,
Hevesi András.

Szereplők: Uhrik Dóra, Bregyán Péter,
Vízi György, Vári Éva, Mester István, Falu-
dy László, Péter Gizi, Cserényi Béla.

Cigánybáró (Szegedi Szabadtéri Játékok)

Zenéjét szerezte: Johann Strauss. Szövegét
Jókai Mór novellája nyomán I. Schnitzer írta.
Fordította: Szinetár György, átdolgozta:
Tarbay Ede. Versek: Fischer Sándor. Ren-
dezte: Horváth Zoltán. Díszlet: Varga Má-
tyás. Jelmez: Márk Tivadar. Koreográfus:
Barkóczy Sándor. Karigazgató: Molnár
László. Vezényel: Pál Tamás.

Szereplők: Ilosfalvy Róbert, Zempléni
Mária, Jablonkay Éva, Melis György, Vá-
mossy Éva, Mészöly Katalin, Katona Lajos,
Réti Csaba, Gyimesi Kálmán, Kovács János,
Gémesi Imre, Jankovits József, Gyürki

István, Barta Mária, Mentes József, Jachi-
nek Rudolf, Szabó István, Pongor Ildikó,
Hegedűs Zsuzsa, Erdélyi Sándor.

Sztárcsinálók

Zeneszerző: Várkonyi Mátyás. Szöveg-
könyvíró: Miklós Tibor. Koreográfia: Éva
Reinthaller és Lothar Hanff. Rendező: Ko-
vácsi János. Az operát hangszerelte és vezényli:
Várkonyi Mátyás. Díszlet: Lovas Pál és Bo-
gyó Barna. Jelmez: Tordai Hajnal. Koreográ-
fusasszisztens: Stimácz Gabriella. Rendező-
asszisztens: Kutschera Éva. Zenei vezető:
Várkonyi Mátyás.

Szereplők: Kováts Kriszta, Eszményi
Viktória, Füsti Molnár Éva, Kárpáti Denise,
Szolnoki Tibor, Szakácsi Sándor, Harmath
Albert, Usztics Mátyás, Benkóczy Zoltán,
Csuha Lajos, Makrai Pál, Sörös Sándor,
Széki József, Bordán Irén, Balogh Bodor
Attila, Borbély Sándor, Várkonyi Szilvia,
Bata János, Homonyik Sándor, Imre Ist-
ván, G. Szabó Sándor, Rovó Teréz,
Simorjay Emese , Varga Rita, Fekete
Viktória, Laklóth Aladár, Kováts Dóra,
Lukácsi József, Tóth Szabó Szilvia, Nagy
László, Prókai Annamária, Seres
Gabriella, Nagy Ildikó, Kulcsár Lajos,
Harmath Imre, Török István, Milagros
Desdunes.

Csongor és Tünde (Székesfehérvári Nyári Szín-
ház, Bányató Víziszínpad)

Vörösmarty Mihály színműve alapján át-
dolgozta Moravetz Levente. Rendezte: Mora-
vetz Levente. Zene: Bolha Lajos. Díszlet:
Csányi Árpád. Jelmez: Harák Judit. Kore-
ográfia: Szirmai Béla.

Szereplők: Szakácsi Sándor, Herczeg
Csilla, Dőry Virág, Korcsmáros György,
Hűvösvölgyi Ildikó, Thirring Viola, Szi-
geti András, Simon Péter, Józsa Imre, Se-
bestyén András, Varjú Olga f. h.

A. Breffort-M. Monnot: Irma, te édes (Város-
majori Színpad)

Fordította: Úngvári Tamás és Mágori
Erzsébet. Versek: Blum Tamás. Rendezte:
Seregi László. Díszlet: Fehér Miklós. Jel-
mez: Kemenes Fanny. Koreográfus: Pethő
László. A rendező munkatársa: Deák Rózsa.
Vezényel: Bolba Lajos.

Szereplők: Galambos Erzsi, Tordy Géza,
Balázs Péter, Vogt Károly, Tauz Lajos,
Kokas László, Varga Tibor, Henkel Gyula,
Makai Sándor, Mucsi Sándor, Börzsönyi
Mihály, Magasházy István, Kiszely Lajos.

Víg özvegy (Margitszigeti Szabadtéri Színpad)

Zenéjét szerezte: Lehár Ferenc. Szöveg: V.
Leon, és Z. Stein. Fordította: Mérei Adolf.
Átdolgozta: Gáspár Margit. Rendezte: Seregi
László. Koreográfus: Péter László. Díszlet:
Csányi Árpád. Jelmez: Kemenes Fanny.
Karigazgató: Sapszon Ferenc.

Szereplők: Zenthe Ferenc, Ötvös Csilla,
Bende Zsolt, Pitti Katalin, Leblanc Győző,
Korcsmáros Péter, Horváth József, Vág-
helyi Gábor, Pelle Erzsébet, Begányi Fe-
renc, Erdős Melinda, Németh Gábor,
Számadó Gabriella, Agárdi Gábor, Móricz
Éva, Szakály György.


