
tést, Lucifer kísértését, az első emberpár kiűzetését a Paradicsomból. Noé
megbízást kap, hogy építsen bárkát. Felépül a bárka. Felvonul néhány
állat és kezdődik a Vízözön. Az Úr megegyezik Noéval, szóhoz jut a Sá
tán is és a kórus Sanctus-a zárja a művet. Csak az Isten és a Sátán hang
ja énekszó, magát az eseményt szóval tolmácsolják a szereplők. Két hosz
szabb zenekari rész fejezi ki a bárka készítését .és a Vízözönt. Itt nyílik
tere a koreográfusnak. A díszlétet a Szent Márk templom mozaik-víz
özönjéről készített fotó és néhány stilizált félabsztrakt kép szelgáltatja.
Lucifer szárnyas csillogással bukik a földre és sötét feketén emelkedik
újra a magasba. Noé ésa családja agyagálarcban jelenik meg a színen,
A bárkába lépő állatok gyermekjátékszerek.

Nincsen bárka és a bárkaépítkezést tánc jelképezi. Ez a tánc tárgyi
asszociáció nélkül, pusztán absztrakt kifejezőerejével: csupa bámulatos
lelemény. Nagy fekete kendő alatt nyüzsögnek a táncosok. Forognak, vi
askodnak valami nagy, rájuk tapadó iszapos massza ellen, mely a Víz
özönt ábrázolja. Az egymást váltó képek összefüggés nélkül kapcsolódnak
egymáshoz. A 12 hangsoron alapuló zene egyakkorddal kezdődik, amely
ben mind a 12 hang megszelal és ezért úgy hat, mint genezis-akkord. Ez
az akkord a diatonikus skála D és Des hangjaira osztva, 7-7 hanggal két
csoportra különül. Időnként, ebbe az akkordba két átnyúló hang, Fisz
és Cisz kapcsolódik. Az a szerepük, hogy az akkord centrumában min
den fontos hangsúlybetétet, kadenciát jeleznek, valóságos tenálls aláfala
zásról gondoskodván. A gondosan kiértékelt, komprimált szerzemény,
egyszerűségével, takarékosságávalaforisztikusan hat. A zene, a szöveg
és a balett integráns alkotóeleme az egész mű egységes jelentésének.

Kiemelkedő csúcsok: a -balett, amely az ember alkotásának és meg
semmisítésének a szimbóluma és a Iőakcentus: Isten és a Sátán énekszó
lama, megadva ritmusban és frazirozásban a mű ellenállhatatlan dinami
káját. A kihegyezett kornpozíciós technikai sziporkázás szándékolt kont
rasztot alkot az egvúgyűségig egyszerű zenei és drámai hatással. Ének,
hangszeres zene, tánc, dialógus, elbeszélés drámai és zenei feszültsége:
kiapadhatatlan tartalékkal bővelkedő életerőt biztosít ennek a 12 hang
sorra épült rnisztériumjátéknak, az agg rnester fiatalos frisseségét igazoló
remekének.

•
BűN

Mögöttem zug és forr a félhomály
Elszabadult ezernyi lénye les,
Jön lábnyomot kutatva: néz, keres
És jaj nekem ha egy is meataíát t

Hazug ajkam bámulom: a holtat.
A számban nagy fehér kövek között,
Most felkiált, ki eddig üldözött:
A.dám, éj borult a földre, hol vagy?

HAJNAL A PUSZTAN

Az öreg juhász ott állt magában
Mint egy kint felejtett boglya;
Mosolyával belopia magát a
Hajnal oz éjbe lobogva ...
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