
A z arany 
meg az asszony

Bemutató az Operaházban
A világ uj operaterménéböl a*

utóbbi évtizedekben alig maradt 
meg valami állandóan repertoireon, 
A dalszínházakban csaknem kizá
rólag a múlt század muzsikája 
hangzik és az egész műfaj jövője, 
fejlődése egyre inkább problemati
kussá válik. Ezért nagy várakozó* 
fordul minden operapremier felé 
fokozottan nálunk, akkor, ha ma- 
gyár szerző bemutatóját hirdeti a 
szinlap.

Kenesseg Jenő szerencsés kézzel 
talált megfelelő szövegkeresésében 
Krudg Gyula méltatlanul feledésbe 
merült Az arany meg az asszony 
cimü dramolettjére. Operalibrettó' 
nak kínálja balladai tömörségű kői' 
töt anyaga, szimbolikus meséje, 
lüktető cselekménye, drámai fe
szültsége, miliője és még Izet nyel
vezete is. A darab a XVI. századbani 
játszódik Lőcsén és keserű iróniá
val példázza a péns hatalmát a 
szerelmen. Az ifjú zsoldoskapitány 
elszereti az Öregedő kereskedő fia
tal feleségét, de az arany csábítá
sára cserbenhagyja, hogy azután 
mind a kettőt át még saját életét 
Is elveszítse.

A Krudy-azinmfl levegőjét, *tffl« 
zált alakjainak karakterét, égés* 
tartalmát maradéktalanul megkap
juk a megzenésítésben, sőt a mu
zsika azt még intenzivebbé teszt. 
Kenesseg igen művelt, nagytudásil 
komponista, akt előkelő Ízléssel, 
mértéktartással irta meg partitú
rája minden ütemét. Ismeri a szín
padi lehetőségeket, a korszerű tö
rekvéseket, a modern zenei forma
nyelv minden kifejezését és azt vá
lasztékosán, folyamatosan, bizton
sággal használja. Nem úttörő, da 
nem maradi, nem nagyképfi, da 
nem banális. Kétségtelenül eddigi 
legsikerültebb munkája ez a han
gulatos egyfelvonásot operája. Az 
intim kamarastilust Krúdy darab
jának megfelelően következetesen, 
közvetlenül viszi keresztül. Bravú
ros hangszerelésében a drámai é* 
lírai mozzanatok, de még a közbe
iktatott humoros epizód komiku
mának is megvannak a színeik 
árnyalatai.

Az Operaház szeretettél, odaadás
sal készült fel érdemes karmesteré
nek operaszerzői bemutatására. Ke- 
nessey természetesen maga taní
totta be és dirigálta darabját és Így 
igazán autentikus interpretációt 
kaphattunk. Nddasdg Kálmán pom
pás rendezése és játékvezetése. 
Oláh Gusztáv gyönyörű díszlete és 
a legjobb szereposztás állott ren
delkezésére. Osváth Júlia az asz- 
szony szerepében teljes illúziót kelt 
csengő szopránjával, bájos meg
jelenésével, tehetségével. Koréh 
Endre terjedelmes, öblös, de emel
lett művészien kulturált orgánumát 
most is kitünően használja és /lős
zer Endre világos, simán kiegyenlí
tett tenorja a katona szólamában 
sokoldalúságát ragyogtatja. Remek 
kabinetalakitások Lautisin Lajos 
dr. és Komáromg Pál groteszk 
figurái. Kis szerepét Szabó Miklós 
ügyesen látja el.

A közönség nagyon szívesen, tet
széssel fogadta a sikerült uj ma
gyar alkotást és melegen ünnepelte 
a rokonszenves zeneszerzőt és kar
mestert, valamint az előadás lelkes 
közreműködőit.
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