
AZ ÖRÖKIFJÚ SUPPÉ 

Megelevenedik a Dekameron 

Együtt a három megcsalt férj (Harkányi Endre, Kállai 
Ferenc és Suka Sándor) 

Beatrice és Boccaccio (Lehoczky Zsuzsa és Farkas Bálint) — 
Fotó: Lippay Ágnes 

Franz von Suppé karnagy 
úrról az életrajzírók sem 
tudták teljes bizonyosság-
gal megállapítani, hogy mi-
lyen nemzetiségű. Az Ad-
ria par t ján született é$ Zá-
rában (ma: Zadar) töltöt-
te ifjúságát. A tehetséges 
ifjút — amikor karmester-
nek hívták a monarchia 
fővárosába —, gyorsan be-
fogadta Bécs zenei élete. 
Operakarmesterként Mo-
zart, Flotow műveit vezé-
nyelte, de rövidesen szer-
zőként is bemutatkozott. 
Melodikus, árnyalatokban 
gazdag muzsikája már a 
furcsa című „Fiatalok és 
öregek — azaz a nevelés 
követelményei" énekes bo-
hózatában megmutatkozott. 
Vele kezdődött el a bécsi 
operett századokon át íve-
ló fényes korszaka, s őt — 
Franz von Suppét — neve-
zik a történetírók a bécsi 
operett atyjának. 

Az Eljegyzés lámpafény-
nél, A nőnevelde, a Szép 
Heléna, a kalandos törté-
netű Fatinitza című ope-
rettek után 1879-ben mu-
tatták be a Boccacciót, 
amelyről Franz von Suppé 
így nyilatkozott: — Életem 

legnagyobb sikere! 
Az operettbe, F. Zell és 

Richard Genée szövegírók 
jóvoltából maga Boccaccio 
alakja is belekerült. Ő az 
asszonyhódító csélcsap ga-
vallér, aki botrányos sze-
relmi történeteivel egész 
Firenzét izgalomban tar t-
ja. A feldühödött férjek, 
többször jól el is verik, míg 
azután az operettek törvé-
nye szerint végül is elnye-
ri méltó büntetését: Fia-
metta, a szépséges firenzei 
leányzó kegyeit. 

A sugallatos légkörű De-
kameron reneszánsz kaval-
kádja, derűt árasztó törté-
netei most a színpadi vi-
lágsiker után a televízió 
képernyőjén is megeleve-
nednek. 

— A kecskeméti Katona 
József Színházban állítot-
tam először színpadra a 
Boccacciót — mondja a 
rendező, Seregi László. — 
Akkoriban, húsz eszten-
dővel ezelőtt Planquett, 
Offenbach, Suppé, Millö-
cker operettjei szerepeltek 
a műsorunkon parádés elő-
adásban. Régi vágyam tel-
jesül most, amikor a tele-
vízió Zenés Színháza szá-
mára a képernyőre kompo-
nálhatom a Boccacciót. 

A Magyar Rádió és Tele-
vízió Szimfonikus Zeneka-
rát vendégművész, Herbert 
Mogg, a bécsi Raimund 
Theater igazgatója vezény-
li. A szereplők: Boccaccio: 
Farkas Bálint (énekhangja: 
Rozsos István), Fiametta, 
a szépséges szolgálólány: 
Szerencsi Éva (énekhang-
ja: Zempléni Mária), Lot-
teringhi, a részeges bognár: 
Kállai Ferenc (énekhangja: 
Csányi János). Lambertuc-
cio, olajbogyó kereskedő: 
Harkányi Endre (ének-
hangja : Palcsó Sándor), 
Scalza, a borbély: Suka 
Sándor (énekhangja: Fülöp 
Attila). A többi szereplő: 
Lehoczky Éva, Domonkos 
Zsuzsa, Lehoczky Zsuzsa, 
Maros Gábor, Tímár Béla 
és Lukács Sándor. 

A színes televíziós játék 
díszlettervezője Wegenast 
Róbert, a jelmezeket Ke-
menes Fanny tervezte, az 
operatőr Molnár Miklós. 

P. J. 



Ne esküdj, csak szeress! — énekli a szerelem románcát 
Fiametta: Farkas Bálint és Szerencsi Éva 

"Ifjúnak kell lenni hajh, akkor aztán semmi baj" — 
(Kállai Ferenc, Domonkos Zsuzsa és Maros Gábor) 


