Szombati jegyzetek
KRÚDY. — Van még némi idő; bár, színházi araszszal mérve nem is olyan sok: jó másfél év. Mert 1978.
október 21-én üljük Krúdy Gyula századik születés
napját. És úgy illenék, hogy az Operahaz felújítsa Az
arany meg az asszony című Kenessey Jenö-operát,
amelynek minden elénekelt mondata: Krúdy-mondat!
Ez a remekbe sikerült egyfelvonásos dalmű: maga a
zenében és énekhangban megszólaló Krúdy-dráma.
Annak ritka példája tehát, amikor az irodalmi „anyag
ból” nem készült „szövegkönyv” ; az eredeti darab ih 
lette muzsikára a zeneszerzőt. Wolfgang lőcsei polgár,
Anna és a zsoldos kapitány históriájának, úgy érezzük,
ott a helye operaszínpadünkon, amikor majd a száz
éves Krúdy Gyulára emlékezünk. Csak elhatározás
kérdése.
ERZSÉBET. — Horváth Eszter a Tannhauser új Er
zsébetje. A m it a szerepből már teljesen az övének ér
zünk: a csarnokária és egyáltalán a teljes második fel
vonás. Ez hangütésben, stilusérzékenységben, a részle
tek kimunkáltságában mai módon wagneri. A harma
dik felvonás halálközelben-lebegése viszont még túl
földi, túl „egészséges”. Horváth Eszternek az ima hang
adagolásából és erejéből több, mint a felét el kellene
hagynia. Kevesebbet, sokkal kevesebbet! És akkor sok
kalta közelebb ju t ahhoz az Erzsébethez, akit Tann
hauser szentnek nevez.
VIOLETTA KÖRÜL. — A szükségtelenül nagy hang
erő a „nehezéke” M iller Lajos öreg Germont-jának is,
akit most énekelt először. Szinte azt érzi az ember,
hogy ez a múlt századi nagypolgári francia atya néhány
saeculummal korábbinak, egy vendettás Calatravafíúnak vagy Lunának véli m agát. . . Komolyra fordít
va a szót: M illeré a szerep, övé a figura; a hang szép
sége, az éneklés kiegyenlítettsége, biztonsága lenyűgö
ző! De: az erőt, azt ossza föl — két előadás között! Jut
is, marad is. És főként: hitelesebb, mélyebb, teljesebb
lesz benne és körülötte minden. — Nagy János új A lfrédja: telitalálat! Ez csakugyan az ö világa. Érzelmei
nek árnyéktalan őszinteségében éppúgy, mint hangka
rakterben. Alfréd-szabású tenorista énekli Alfrédot —
alfrédul, s ez örvendetes. M ert egy erőszakoltan más
fajta indulás, évekkel ezelőtt, azzal a veszéllyel fenye
getett, hogy Nagy János esetleg nem jut el a neki írott
szerepekig. Az egyre gazdagabb Des Grieux és a kitű
nő manluai herceg után most olyan természetes moz
dulattal lépett be a Traviatába, mintha hosszú hetek
elemző próbasorozata volna a háta mögött. — Még két
újonca van az előadásnak: az ismét teljes mikro-karaktert formáló Korcsmáros Péter (Gaston) és a ro
konszenves Páka Balázs (báró).
NORMA. — Az Otelló után a milánói Scala Normaelőadása is tízmilliókhoz jutott el: a január 18-i bemu
tatót, egyenesben, színesben követítette az olasz tele
vízió. Mauro Bolognini rendezte, Gianandrea Gavazzeni vezényelte az előadást, a címszerepet Montserrat
Caballé énekelte.
HÜON. — „Kedves hallgatóink! Nicolai Gedda éne
kel. Weber: Óberon. Hüon áriája az első felvonásból”
— így a rádió bemondója. Ezek után a tenorista elénekli — a Sába királynője Asszád-áriáját! Lekonferalás? „N. G. Hüon áriáját énekelte az Oberon című
Weber-operából.” Szóval: nem helyesbítetlek! Kíván
csian várjuk, mi lesz a kinyomtatott műsor szerinti
ötödik műsorszámmal, az — Asszád-áriával?! „N. G.
áriát énekel Weber Oberon című operájából. . . ” És
most igazánból a Hüon-ária hangzik el! De Hüont im 
már nem merték néven nevezni. Azt hívén: a hallgató
nem vette észre a korábbi tévedést. Imigyen mintha a
hallgatót nézték volna egy kissé Hüonnak . . .
DÉLELŐTTI SZENZÁCIÓ. — Vasárnap délelőtti, if
júsági bérletben Gregor József, a Szegedi Nemzeti
Színház basszistája frenetikus sikerű Don Pasqualét
énekelt, mint vendég. (Legutóbb hét évvel ezelőtt, Fiescóként vendégeskedett. . . ) Ez Geraint Evans-i, Erich
Kunz-i nagyságrendű ös-komédiázás az operaszínpa
don — megtoldva a Gregor József-i szép hanggal.
LÉTRÁK. — Ha jó l számoltunk, négy darab meg
termett, szép kétágú létra áll a Figaro házassága har
madik felvonása elejének virágfüzéres színpadán. Sen
ki föl nem mászik rájuk. Végül kiviszik őket. M iért
voltak ott? Valaki, felvonás végén, a büfépult előtt
megfejtette a talányt:
— A grófi kastélyban a létra határozza meg a tu
datot ...
(dóé!)

