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Balanchine-est
az Operában

Egy jeles francia író szerint „úgy tűnik,
nincs a táncnál spontánabb művészet. . . ",
de míg mi magyarok folytatásképp
önkéntelenül Berzsenyi szavait idéznénk
nemzeti táncunkról: „Titkos törvényit
mesterség nem szedi rendbe, csak maga
szab törvényt és lelkesedése határt", addig
a francia tolla így folytatja: „De az ember
apáról fiúra szálló kemény szabályzatok
hosszú láncolatával oly mesteri tudással
öntötte formába a természet eme izzó
tűzfolyamát, hogy az akadémikus
balettművészet technikája és kifejezése ma
már éppolyan kimunkált, mint bármely
más poétai művészet törvényei. -
Szabadság a kötöttségben."

Ehhez hasonló eszmefuttatások üdvö-
zölték Balanchine New York City Bal-
letjének 1953-as nagy párizsi vendég-
szereplését. „Ezidáig az akadémikus
táncnak receptjeit igyekeztek egyre-másra
továbbadni, közben pedig a tör-vények
újrafelfedezése volt az igazi tét" zárul az
említett gondolatsor.

Az amerikai balett nagymestereként
tisztelt, az akadémikus balett reformáto-
raként üdvözölt George Balanchine a
klasszikus balett örök Mekkájából, a két
évszázadra visszatekintő pétervári, le-
ningrádi nagy iskolából indult el fél év-
százada világhódító útjára. A mai leningrádi
Kirov Színház elődje, a hajdani Mariinszkij
Színház már a század első évtizedei óta a
balettművészet dinamikus ki-
röpítőfészkének bizonyult. Ezúttal különös
attétellel, a nagy Petipa-tradíción
nevelkedett, majd onnan avantgarde tö-
rekvésekkel kiszakadt zseniális grúz
származású táncművész és muzsikus
Balancsivadze Párizson át (azóta Ba-
lanchine néven) Amerikába származva, a
század modern irányzataiban megmártózva
hozza most hozzánk a megújítva is
hűségesen megőrzött tradíciót.

Rendkívül gyorsan kiteljesedő karriert
járt meg. 1924-ben a szovjet avantgarde-ból
indulva érkezett a Párizsi orosz avantgarde
akkori fellegvárába, a Gyagilev Baletthez,
ahol már húszesztendős korában szinte
korlátlanul szabad lehetőség nyílt
szélsőséges koreog-
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mérmes vallomás, észrevétlen felsejlő
nosztalgia. Csajkovszkij ismert muzsikája
és a hagyományos klasszikus moz-
gásformák összefonódásából sajátosan
személyes lírájú táncköltemény szüle-tett
meg. Ez a szüzsé nélküli, csak a moz-
dulatok költészetével ható „tiszta tánc" a
zenéhez hasonlóan a befogadóra bízza a
szabad asszociációk megindulását. Nekünk
különös, szubjektív asszociációval a zene és
mozgás e váratlanul újszerűvé vált
szövődményéből önkéntelen olyan érzésünk
támadt, mint amikor Bartók Amerikában írt
Concertójában a korábban százszor elkopott
„szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország"
dallam tökéletes átváltozással egyszerre
csak meg-rendítő, nosztalgikus vallomás
ként csendül fel.

Ebben a szinte magától értetődő
egyszerűséggel, mondhatnánk „klasszikus
tánccal beszélgető" költemény-ben benne
érezzük az elviharzott expresszionizmus és
szürrealizmus szublimált emlékeit. A zene
áradásával együtt születő és elhaló,
végtelen folyamatossággal lélegző
mozgásvariációk szinte improvizációnak
ható hullámzásában, a díszlet nélküli háttér
előtt, színház helyett inkább koncerthez
közeledő táncban lehetetlen nem benne
éreznünk Isadora Duncan hajdani, a zenével
együtt születő mágikus improvizációinak
fel-szabadító hatását. Mintha Isadora min-
den színpadi hatást, eszközt elsöprő for
radalma, a tiszta tánc spontaneitásának
eszménye ezúttal egy évszázados kötött-
séggel kimunkált matériában, a klasszi-

ráfiai kísérletezései számára. Rövid idő
alatt tudott kiforrni és beérni. Mire a
harmincas években a klasszikus balett
XIX. századi megmerevedése ellen lázadó
avant-garde már elviharzott, Fokin
balettreformja lezajlott, a lázasan kísér-
letező, az expresszionizmus és szürrea-
lizmus vívmányait magába fogadó és
természetszerűleg még stíluskeveredést,
eklekticizmust is hordozó periódus után, a
Gyagilev Balett feloszlását követő
években, a nyugati balettvilágban a
Petipa-örökséget újraértékelő időszak
következett be.

Balanchine szinte ezt megelőzve, már a
Gyagilev Balett számára komponált utol-
só műveivel a később kiteljesedő irány, a
„neoklasszicizmus" felé vezető úton
indult cl. Majd amikor néhány esztendei
európai (Párizs, London, Monte Carlo
stb.) alkotótevékenység után 1933-ban
Lincoln Kirstein amerikai balettszak-
ember meghívására végleg letelepszik
New Yorkban és megalapítja az amerikai
balettiskolát, már megtalálta letisztult
saját hangját és a korai pétervári inspi-
rációkhoz visszanyúlva megteremti a
cselekmény nélküli táncműveket, a
szimfoniku s b a l e t t e k e t , amelyek
iskolateremtő mesterének tisztelik
világszerte. Első amerikai alkotását, a
tanítványai számára 1934-ben
Csajkovszkij Vonósszere-nádjára
komponált S z e r e n á d o t láthattuk az est
nyitószámaként.

Aki mit sem tud az alkotó életútjáról,
azt is megérinti a mű látszólagosan
absztrakt vonalainak, formációinak
szövevénye mögött rejtőzködő sze-



kus tánc újra felfedezett anyagába át-
plántálva támadna fel újra. - Különös
körforgása ez a táncművészet fejlődésé-
nek. A XIX. századi akadémikus balett
elleni forradalmat egy ír származású
amerikai leány hozta át Európába, a szá-
zad első évtizedeiben, és most több mint
fél évszázad elmúltával a klasszikának egy
sajátos, az isadorai eszméket is magába
szívott változatát származtatja át hozzánk
ugyancsak Amerikából egy orosz baletten
nevelkedett művész.

A mű indításában már benne rejlik
sajátos világa; már tudjuk, ez az alkotás
hódolat a klasszikus táncnak, de mögötte
valami más is ... a sokat megjárt mű-vész
visszatekintése. - Amikor a függöny
felmegy ködbe vesző kék háttér előtt álló
pasztellkék színű hosszú tüll-ruhás
balerinák sorai szokásos, hagyományos
balettet ígérnek, ha a klasszikustól finoman
elütő párhuzamos lábtartás és a felfelé
fordított tenyérrel rézsút magasan tartott
jobb kar, a sejtelmesen távolba (búcsút,
üdvözletet vagy áldást?) intő titokzatos
mozdulatlan póz nem vetítené előre az
egész költemény sajátosan egyéni
atmoszféráját. Ez a mű Balanchine
művészi hitvallásának, a tiszta táncnak
(„úgy vélem, hogy a balett a
legpoetikusabb művészet, amely
önmagában is annyira kifejező, hogy nincs
szüksége határozott szüzsére") első és talán
egyik legtökéletesebb meg-valósulása.
Nagy egységes csoportok, szólóvariációk,
kettősök, hármasok, né-gyesek
váltakozásával folyondárszerű
összefonódásokkal, találkozásokkal és
különválásokkal, a zene dallamvilágán és
ritmusán túlmenően a partitúra szerkezeti
felépítését, a szólamok és hangszer-
csoportok belépését is követve, a tánco-
sokból mintegy láthatóvá váló muzsikáló
zenekart teremtve bontakozik ki a
mozdulatokká átalakult zene költészete.
Az első tétel indulása már tisztán
exponálja a műfaj koncepcióját. A
sejtelmes kezdő póz után a zene indulá-
sával kifelé fordulnak a lábak (első
klasszikus pozícióba) és leheletfinom
természetességgel, hagyományos kezdő
balettgyakorlatokkal mozdulnak el a ka-
rok; megindul a tánc. Majd a csoportos
tutti pillanatai után a zenekarban meg-
jelenő szólamot a csoportból kétoldalt
hátulról előrefutó két táncosnő rövid
feltűnése, majd a zenével együtt a cso-
portba való finom szerves visszaolvadása
ábrázolja, varázslatosan lebegő, vibráló
feszültségűvé téve a táncot, mivel a néző
most már várja, igényli az is-

mert zene szólamaival együtt megjelenő
táncvariációkat. És minél törvény-
szerűbben, szinte kifogyhatatlan moz-
gásfantáziával, a zenével ámulatos azo-
nosulással „jönnek be" a várt mozgás-
hatások, annál jobban fokozódik a ráis-
merésből és megismerésből születő har-
móniaérzetünk. Amikor a két első tétel, a

Szonatina és Valcer elhangzása után úgy
érezzük, hogy tökéletesen áttekintjük a mű
menetét és az élmény tovább nem
fokozható, akkor a zene harmadik tétele
(az Elégia) helyett váratlanul a negyedik,
Finálé tétel indul el. És mintha most
derengene fel a kezdő sejtelmes pózban
előrevetített hangulat folytatása; egy
rejtett, alig jelzett cselekmény-foszlányt,
egy beteljesületlen találkozást vélünk
magunk előtt látni. A Valcer befejeztével a
színpadkép bal előterében földre omlott
táncosnő magára marad, és a színpad
másik oldalán a szemét befogó nőalakkal
összefonódottan kimért lépésekkel
előrehaladó férfi jelenik meg, mint hogyha
régtől fogva járná így a sorstól vezérelt
ismeretlen útját. A nőhöz érve a férfi
megáll, látóvá válik és különös szépségű
kettős, hármas tánc alakul ki közöttük.
Majd egy-egy pillanatra más nőalakok is
át-röppennek a férfi életén, de a sors a
monoton ritmusú járást folytatva tovább-
vezérli. Az ismét magára hagyottan föld-
re omlott táncosnőt a negyedik tételben
(Elégia) a hullámokban beáramló csoport
tagjai magukhoz ölelik és a hold-fény felé
vezető apoteózisban magasba emelve
kiviszik a színről. - A magától értetődő
egyszerűség, könnyed elegancia mögött
csak utólagosan tudatosítjuk a mesteri
koreográfiai és kompozíciós tudást, a
kivitelezésben rejlő technikai tökélyt. A
technikai bravúr nincsen exponálva, rejtve
marad, mint ahogyan nincsenek exponált
szólista sztárok. Minden a művet
szolgálja. A táncosok magasrendű
hangszerek. A szólisták ki-emelkedő,
majd ismét az együttesbe olvadó
szólamok. Balanchine sajátos együttesi
stílusában a szólisták miközben rendkívüli
felkészültséget igénylő feladatokat
oldanak meg, önként vállalt fegyelemmel,
a mű érdekében lemondanak virtuozitásuk
szembetűnő csillogtatásáról, bizonyos
bevált színpadi sikerfogásokról. A
közösségi szellemben, a kollektív
munkában megnyilvánuló művészi alázat
a nyugati balett szak-mai erkölcsének
áldásos megújulását jelentette. Egy
korábban apályos művészeti periódusba
friss levegőt hozott.

A nemzetközi balettrepertoár egyik újabb
művének bemutatásával mindig újra
vizsgázik balettegyüttesünk és vele együtt
két évtized táncosképzése is. Ha az elmúlt
évadban a Petipa- és Lander-művek
bemutatásánál már felfigyeltünk a
napjainkra beérett rohamos fejlődésre,
akkor a most látott műsorral ismét újabb
csúcsok felé ívelt együttesünk útja. Volt,
amikor úgy hírlett, Balanchine műveinek a
technikai kifinomultságban, muzi-
kalitásban és bensőséges finom összjá-
tékban rejlő különös varázsát, atmoszfé-
rájának illanó parfümjét igazán csak saját
tanítványai tudják élményszerűen
felidézni. Az itt látott Szerenád előadása
balettegyüttesünk tökéletes stílusérzéké-
ről, áhítatos odaadásáról (mi több, a mo-
dern művészképzés egyik fontos ered-
ményéről, a táncművészek nagyfokú
„képlékenységéről") tanúskodott.

Mindkét szereposztás személyes va-
rázzsal átitatott, tökéletes élményt nyújtott.
Kékesi Mária áttetsző szőkeségével most is
mint a tiszta klasszicitás ideális
megelevenítője a mű visszafogott lírájának
finom árnyalatait érzékeltette. Szőnyi Nóra
minden szerepével kibontakozó
személyiségének újabb vonzó oldalait tárja
fel: fiatalos bája különös, gazellaszerű
nemes tartással párosult. Ha-vas Ferenc
alkatához úgy látszik különösen közel áll
Balanchine stílusa, mert régen láttuk ilyen
nemes eleganciával, bensőséges lírával,
tökéletes szépséggel meg-oldott szerepben.
Keveházi Gábor szemlátomást élvezettel
oldódott fel a koreográfia muzikalitásában,
táncosságában. Szumrák Vera kulturáltan
illeszkedett a számára talán túlságosan is
lebegő és visszafogott stílusba. A második
szerep-osztásban Pártay Lilla tökéletes
azonosulással úszott, muzsikált a testére
szabott koreográfiában. Ha megjelenik a
színen, valami sajátos örömteli vibrálás
veszi körül. Ezúttal a Valcerban
kiteljesedő, fel-feltörő szárnyalásban
finom játékossággal szőtte át a szerep
líráját. Talán érdemes egy percre megállni
e művésznő sokoldalú személyiségénél. Ez
a finom muzikalitású, romantikus vénájú,
klasszikus táncosnő ugyanolyan hitelesség-
gel tudott teljesen ellentétes szellemiségű,
szélsőségesen modern szerepeket előadni.
Felejthetetlenné tudta tenni Béjart
Tavaszünnepében a termékenység varázsló
kiválasztott leány szerelmi extázisát és
Ravel Bolerójában Fodor Antal
koreográfiájának szaggatott lüktetését. -
Pongor Ildikó királynői gráciával, Menyhárt
Jacqueline, Sterbinszky László



és Sipeki Levente hatásos biztonsággal
oldotta meg szerepét.

A műsor második számaként a mester-
nek Sztravinszkij Apollon musagete című
neoklasszikus balettzenéjére komponált
korai, még 1928-ban a Gyagilev Balett
számára készült koreográfiáját láttuk.
Sztravinszkij, aki ritkán volt elégedett a
koreográfusok zenei felkészültségével, az
Apollót, mint „tökéletesen sikerült al-
kotást", mint „az akadémikus táncművészet
megújítására" való első kísérletet üdvözöl-
e. Balanchine-ben végre ugyanis olyan
koreográfusra lelt, akiről életrajzában úgy
nyilatkozik, hogy „képzett muzsikus lévén
... könnyedén felfogta zeném legkisebb
részleteit is, és szép koreográfiájában
tisztán megvalósította szándékaimat ...". Az
Apolló allegorikus cselekményes tánc.
Apolló születését, neveltetését látjuk a
prológusban, majd Apollónak, „a múzsák
vezetőjének" táncát látjuk három múzsával.
(Kalioppé a költészet, Polühimnia a
némajáték, Terpszikhoré a tánc
megszemélyesítője.) Az allegorikus táncok
után Apolló felvezeti múzsáit a
Parnasszusra. - Ez a koreográfia, amelyet
általában a neoklasszicizmus első
korszakalkotó remek-műveként tartanak
számon, kétszeri látásra (mindkét
szereposztás értékes teljesítménye ellenére)
sem tudott igazán mélyebben megragadni.
Tisztelettel adóztam kiváló
muzikalitásának, ragyogó koreográfiai
szerkesztésének, de maga a mondandó, a
Sztravinszkij követelte hűvös mértéktartás,
„a dionüszoszi elemek leigázása", az
allegorikus mitológiai alakok szarkasztikus
ábrázolása nem tudott az érdeklődésen
túlmenő emóciót kiváltani. Nem éreztem
harmóniát az egyes kecses mozgások és a
rideg modern létradíszlet között sem. Ami
eb-ben a műben az egész koreográfia
zeneiségén túlmenően valóban
maradéktalan élvezetet nyújtott, a három
múzsa szépséges táncában
folyondárszerűen össze-fonódó girlandok,
vagy Apolló és Terpszikhoré ragyogó
tiszta vonalú kettőse, ezek a jellegzetes
alkotói erények meglátásom szerint az
estén bemutatott két tiszta cselekmény
nélküli táncban sokkal gazdagabban,
egységesebb stílusban teljesedtek ki, mint
ebben a korai műben. (Tudomásom szerint
ezt a művet az évek során történt számos
felújítása alkalmával különböző más
kosztümökkel és díszletek kel is adták elő.
Elképzelhető, hogy más környezetben
egységesebben hatott a tánc stílusa.) - Úgy
gondoljuk, hogy ez a maga korában
csakugyan kor-
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gétől viszont mindkét esetben elütött a
harmadik múzsa, Polühimnia ellenkező
előjelű felfogása. A markánsabb környe-
zetben ugyanis Pártay Lilla könnyed scer-
zószerűen játékos múzsáját láttuk, míg a
második változatban Szumrák Vera (a
pasztellebb felfogású közegben elütő)
markánsabb, realisztikusabb, gunyorosabb
múzsája jelent meg. Ilyenformán mindkét
estén külön-külön a maga nemében
élvezetes produkcióként szemléltük ugyan
művészeink jeles teljesítményét, de az
összképet, a hangulati és stílusegységet
illetően továbbra is zavarban maradtunk.

Az est utolsó száma a C-dúr szimfónia, az
Amerikából vendégkoreográfusnak
meghívott mesternek a párizsi Nagyopera
számára az együttes kiváló szólistagárdáját
érvényre juttató, Palais du Cristal
(Kristálypalota) címmel alkotott reprezen-
tatív koreográfiája. Bizet ifjúkori mű-vére,
a klasszikus szellemben fogant C-dúr
szimfóniára komponált nagyvonalú
kompozícióban teljes pompájában ki-
bontakozott a koreográfia nagymesterének
kifogyhatatlan mozgásfantáziája és egyéni
karakterű kompozíciós bravúr-ja.
Balanchine mindent tud a klasszikus
táncról, amit a „nagy fehér baletteket
komponáló", előtte járó nemzedékek
egymásnak hagyományoztak. Az alapok-
hoz visszanyúlva ragadta meg az esszen-
ciát; megtisztította a XIX. századi operai
rekvizitumoktól és kanonizált moz-
gáskonvencióktól az akadémikus táncot és
megteremtette belőle táncos, muzsikus
hitvallásának kifejezőeszközét, „a térbe
kivetített mágikus vonalak titkos
nyelvezetét

szakalkotó mű, mint a modern, tiszta
vonalú, lényegre koncentráló, puritán
neoklasszicizmus zászlóbontása, amely
akkortájt, a harmincas évek idején, ami-
kor a párizsi Operaházban Lifar
neoklasszicizmusa mindinkább a színpadi
hatás, zsúfolt díszlet, kosztüm külsősé-
geiben tobzódott, csakugyan mérföld-
követ jelenthetett. De időközben maga az
alkotó gazdag életműve is meghaladta az
akkori alkotást, amelyre, mint vallja, úgy
tekint vissza, mint élete „fordulópontjára".
(Csak érdekességként és saját
töprengéseink adalékaként jegyezzük
meg, hogy egyik kiváló amerikai
méltatója már húsz évvel ezelőtt
megjegyzi, hogy az Apolló az a mű,
amellyel kapcsolatosan szélsőségesen
eltérnek az értékelések. Van, aki ezt tart-ja
Balanchine legszebb művének, akad-nak
viszont mások, köztük jelesen képzett
kritikusok is, akik teljes mértékben
elvetik.)

Dózsa Imre határozott pantomimikus,
plasztikus erővel kontrasztosan frizírozott
múzsavezető Apollójára a második estén
Keveházi Gábor határozatlanabb jelentésű,
játékosan táncos ifjonti Apollója
következett. A vezető múzsává avatott
Terpszikhoré szerepében Pongor Ildikó
kecsességében is határozott briliáns ala-
kítására Kékesi Mária lírai, tartózkodó
táncmúzsája felelt a második változatban.
Az első szereposztás markánsabb,
határozottabb irányát leginkább Orosz
Adél már-már groteszk pantomimikus
felhangokkal ábrázolt Kalliopé alakításá-
ban véltük felfedezni. Szemben a második
szereposztásban Szőnyi Nóra halkabban
jelzett, stilizáltabb megvalósításával. A
két szereposztásbeli változat már-már
kirajzolódó felfogásbeli egysé-



A négytételes mű első három tételében
(Allegro vivo, Adagio, Allegro vivace) a
balettkar egészét és más-más szólista-
gárdát szerepeltető, szinte önálló ver-
senyműveket látunk. Kisebb-nagyobb
csoportok egymással való tüneményes
találkozása, a zenével tökéletesen össze-
olvadó váltakozások után az egymástól
karakterben eltérő tételeket együtt ferge-
tegesen kirobbanó Allegro vivace összegezi
a negyedik tételben.

A párizsi Nagyopera csillagainak pa-
rádéjaként komponált műben szólista-
gárdánk mindkét szereposztásban tökéletes
illúziót tudott nyújtani. Egyéniségüket
tökéletesen megőrizve, sőt, úgy tűnik,
gazdagítva tudtak beleolvadni az egységes
sajátos stílusba. Az első Allegro vivo

tételben Szőnyi Nóra és Keveházi Gábor

fiatalos táncossága elragadóan összecsengő
párt alkotott. A második változatban
Sterbinszky László precíz, de kevésbé
felszabadult partnere volt a ki-tűnő
táncosnőnek. A szólópárok az első és
második szereposztásban egyaránt
remekeltek (Kaszás Ildikó, Hevesi Imre,
Nagy Katalin, Urbán István, Gál Gabriella,
Bihal István, Balogh András). A második
tételben Kékesi Mária és Ha-vas Ferenc

tökéletesen összehangolt művészpár
felejthetetlen, érett szépségű Adadgióját
hagyta emlékül. Pongor Ildikó finom vonalú,
tökéletes tisztaságú tánca és Mészáros

László szépen kimunkált produkciója a
kettős tánc második változatában kissé
tartózkodóbb, tárgyilagosabb légkört
idézett. A harmadik tételben egyaránt
élveztük Orosz Adél és Dózsa Imre kiválóan
összecsengő mesteri virtuozitását, majd
ugyanennek az Allegro vivacének a második
szereposztásban Pártay Lilla pezsgőszerűen
csillámló elevenséggel és vele együtt
partnerének, Erdélyi Sándornak új
árnyalatokkal gazdagított változatát láttuk.
Felsorolást érdemelnek mindkét est kitűnő
szóló-párjai is (Musitz Ágnes, Behumi
Ferenc, Szabó Judit, Erényi Béla, Kardos
Edit, Hus Sándor, Fehér Ildikó, Nagy
Katalin, Galántai Zsolt). Végül a negyedik
tétel biztos technikájú szólistái, Dvorszky

Erzsébet és Forgács József, valamint Nagy

Katalin és Harangozó Gyula zárták a rend-
kívüli parádét.

Balanchine szimfonikus balettjeinek
magyarországi bemutatását már meg-előzte
e műveknek hazai koreográfusaink
munkásságát megtermékenyítő hatása.
Ilyen volt többek között Fodor Antal
(modern táncelemekre épülő) Bach E-dúr
hegedűversenyére komponált

szép koreográfiája, vagy az elmúlt évadban
Seregi Lászlónak Bernstein Szerenádjára
komponált egyéni hangvételű, gazdag
fantáziájú, neoklasszikus alkotása. Most
végre megismerhettük az ötletet adó
eredeti műveket is. Az áhítatos azo-
nosulással befogadott alkotások korszak-
záró beteljesedést és további ígéretet
jelentenek.

Balanchine-est (Magyar Állami Operaház)

Bemutató 1977. december I0-én és 17-én

Csajkovszkij: Szerenád (Vonósszerenád)
Koreográftáját tervezte: George Balanchine.
Betanította: Patricia Neary és Denise Grimm
Capt m. v. Próbavezető balettmester: Forgách
József. Díszlet és jelmez: Jean Lurcat tervei
nyomán: Csikós Attila.

December 10-én vezényel: Sándor János.
Táncolják: Kékesi Mária, Szőnyi Nóra,

Szumrák Vera, Havas Ferenc, Keveházi
Gábor és a balettkar.

December 17-én vezényel: Fráter Gedeon.
Táncolják: Pártay Lilla, Pongor Ildikó,

Menyhárt Jacqueline, Sterbinszky László,
Sipeki Levente.

Sztravinszkij: Apolló (Apollon musagete)
Koreográfiáját tervezte: George Balanchine.
Betanította: Patricia Neary m. v. Próba-
vezető balettmester: Forgách József. Díszlet és
jelmez: Stewart Chaney tervei nyomán: Csikós
Attila.

December 10-én vezényel: Sándor János.
Táncolják: Dózsa Imre, Pongor Ildikó,

Pártay Lilla, Orosz Adél, Bán Teodóra,
Gábor Zsuzsa, Pallai Ágnes.

December 17-én vezényel: Fráter Gedeon.
Táncolják: Keveházi Gábor, Kékesi Mária,

Szumrák Vera, Szőnyi Nóra, Neumann
Ilona, Székely Krisztina, Gulácsi Ágnes.

B i z e t : C-dúr szimfónia (Symphonie in C ) .
Koreográfiáját tervezte: George Balanchine.
Betanította: Patricia Neary m. v. Próba-
vezető balettmester: Ugray Klotild. Díszlet és
világítás: Csikós Attila.

December 10-én vezényel: Sándor János.
Táncolják: Szőnyi Nóra, Keveházi Gábor,

Kaszás Ildikó, Hevesi Imre, Nagy Katalin,
Urbán István, Kékesi Mária, Havas Ferenc,
Boros Erzsébet, Kutni Róbert, Sebestyén
Katalin, László Péter, Orosz Adél, Dózsa
Imre, Musitz Ágnes, Behumi Ferenc, Szabó
Judit, Erényi Béla, Dvorszky Erzsébet,
Forgách József és a balettkar.

December 17-én vezényel: Fráter Gedeon.
Táncolják: Szőnyi Nóra, Sterbinszky László,
Gál Gabriella, Bihal István, Rigó Klára,
Balogh András, Pongor Ildikó, Mészáros
László, Kollár Eszter, Hencsey Róbert,
Lászay Andrea, Szakály György, Pártay
Lilla, Erdélyi Sándor, Kardos Edit, Hus
Sándor, Fehér Ildikó, Galántay Zsolt, Nagy
Katalin, Harangozó Gyula és a balettkar.

GÁBOR ISTVÁN

Jegyzetsorok
vidéki operaelőadásokról

Az idén az operatársulattal is rendelkező
három vidéki színház egy-egy bemutatóval,
illetve felújítással kezdte meg évadját. A
pécsiek Hindemith és Lortzing
egyfelvonásosaiból tartottak premiert, a
szegediek Muszorgszkij népi zenedrámáját,
a Borisz Godunovot adták elő, a debreceniek
pedig Puccini Pillangókisasszonyának
felújításával bővítették repertoárjukat.
Mindhárom előadás bizonyos szempontból
jelentős állomást jelöl meg a társulat
életében: a pécsi Nemzeti Színház
fölfedezése fontos zenei esemény is
egyben, a szegedi Nemzeti Színház a nagy
létszámú kórust mozgató művek
előadásában szerzett újabb tapasztalatot, a
debreceni Csokonai Színház pedig
igyekezett újrafogalmazni színpadon és
zenében egyaránt Puccini művészetét.

1.
Hindemithet a zenetörténet nem első-
sorban operaszerzőként tartja számon,
noha a német komponista élete minden
fontos korszakában szerzett egy-egy
operát. Ezt a művét, A hosszú karácsonyi

ebédet, amelyet most a pécsiek játszottak
elsőként nálunk, három évvel halála előtt,
1960-ban írta; első bemutatója egy év
múlva zajlott le. Ezt az alkotását stilárisan
már előkészítette egy három esztendővel
korábban keletkezett operája, A világ

harmóniája, a Kepler életét meg-elevenítő
mű. A hosszú karácsonyi ebéd a maga
rendkívüli szűkszavúságával, tömörségével,
érdekes harmóniavilágával egy értékes
életpálya összegezésé-nek is tekinthető.
Zenei eszköztára, amely korábban - egyik
méltatója szerint - „a legtöbb esetben
személytelen", ami „bizonyos fokig
hideggé, tartózkodóvá teszi a műveit", itt
új kifejezési móddal gazdagodik, a
személytelenség személyes hangba vált át,
sőt, olykor szubjektívvé is válik. A végső
leszűrődés jeleire utal a bensőséges
hangzás mellett a zenekar szolisztikus
szerepe és az énekbeszédnek nem teljesen
eredeti, de Hindemithnél mindenképpen
újszerűnek ható megoldása.


