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esszirôl kezdem: még 2003-ban történt, hogy
a Magyar Állami Operaház mûsorára tûzött

két egyfelvonásost: Zemlinsky A törpéjét és Schön -
berg Várakozását, Zsótér Sándor rendezésében,
Anja Silja közremûködésével. Azaz: egy közép-euró-
pai remekmû s egy remek közép-európai mû ma-
gyarországi ôsbemutatóját láthattuk, színházi érte-
lemben kimagaslóan jelentôs értelmezésben, világ-
hírû énekesnô részvételével, általában is igényes
zenei megvalósításban. A kettôs bemutatót a szoká-
sosnál nagyobb és átgondoltabbnak tûnô hírverés,
valamint a Belváros módszeres kiplakátozása elôzte
meg. Századforduló, szexuálpatológia, modernitás,
osztrák-zsidó identitás, világhíresség, rendezôfeno-
mén, megkomponált színházi esemény: az ember
azt gondolta volna, hogy ez a kombináció azért soka-
kat fog érdekelni. Tévedett. A premieren alig fél ház
volt: túlnyomórészt óvatlan operanénik és operabá-
csik jöttek el, akik aztán gyér tapssal és hamaros tá-
vozással fejezték ki nemtetszésüket vagy értetlensé-
güket, s közben talán arra gondoltak, lám, ide veze-
tett végül az a modernkedés, amit annak idején még
„a Szinetár” kezdett el. A „fontos helyek” közönsége
nem tudta, nem akarta észrevenni, hogy az évad
egyik legizgalmasabb színházi-zenei eseménye az
Operában zajlott; a jelen lévô közönség többsége vi-
szont nem tudta, nem akarta elfogadni, hogy ked-
venc, megszokott színpada a jelenkori magyar kul-
túra releváns helyszínévé vált. Úgy tûnt akkor, hogy
fájó szívvel, de tudomásul kell venni: az operajátszás
Budapesten szubkultúra; következésképpen, ami az
Operában történik, az nincs a kulturális élet centru-
mában.

Majd’ öt évvel késôbb, 2007. november 24-én és
december 8-án tout Budapest felvonult az Elektra új
produkciójának bemutatóján; és akár szeretjük tout
Budapestet, akár nem, e jelenlét mindenképpen arra
utal, hogy a Magyar Állami Operaház most új kon-
textusba kerülhet; hogy az intézmény manapság
„fontos hely”. A siker az említett két estén oly meg-
fellebbezhetetlen volt, hogy említése joggal kívánko-
zik e kései beszámoló második bekezdésébe.  

Mi is változott a szûk fél évtized alatt, merül fel a
kérdés. Hisz úgy tûnhetne, az Elektra bemutatója
egyben-másban nagyon is emlékeztet ama korábbi,
kettôs bemutatóra. Elképzelhetô persze, hogy ezúttal

profibb volt az elôzetes sajtóelôkészítés, sûrûbb a
plakáterdô, arról nem is beszélve, hogy ez alkalomra
az Ybl-palota vörös rongyokba öltözött. Ám a belbecs
mégis oly hasonló. Adott a közép-európai remekmû,
a századforduló, a szexuálpatológia, a modernitás, a
k. u. k. identitás (szövegkönyv: Hugo von Hofmann -
sthal), a világhírességek (Agnes Baltsa, Na dine
Secunde), a rendezôfenomén (Kovalik Balázs); no és
ráadásul a választékos mûsorfüzetet Mester házi
Máté jegyzi, akár csak a korábbi produkcióét. De el
ne felejtsük, ezúttal adott Richard Strauss is, aki
mindnyájunknál – s ezúttal „közénk” sorolom Zem -
linskyt, de még Schönberget is – többet tudott az
operáról és annak közönségérôl: nemcsak saját kor-
társairól, de rólunk is, meg a közbeesô évtizedek
pub likumairól. Igen bölcsen állapította meg az Elekt ra
magyarországi premierjének (1910) egyik kritikusa,
Kern Aurél: Strauss „a partenkircheni villa verandá-
ján havannaszivar mellett leírja fülhasogató akkord-
jait, a közönség borzongva hallgatja, de tapsol” (idé-
zet a mûsorfüzetbôl). A közönség azóta is jólesôen
borzong, és hálásan tapsol, ha az Elektrát hallja; ám
a mostani, lelkes budapesti nézôsereg verbuválásá-
ban talán volt némi szerepe a rendezônek is, aki az
elmúlt két évben Házon kívüli Mozart-maratonokon
demonstrálta, hogy mi az a többlet, amit éppen az
operajátszás tud hozzáadni egy város aktuális, rele-
váns, élô kultúrájához.

Kissé sarkítva úgy fogalmazhatnánk, az Elektra
Kovalik rendezésében nem más, mint egyetlen nagy-
szabású helyszínelés: a drámai történés mindvégig
abban a fürdôben zajlik, ahol – mint a darab során
többször elbeszélik – megtörtént az ôsbûn, vagyis
ahol Agamemnont brutálisan meggyilkolta felesége,
Klytaemnestra és annak szeretôje, Aegisthus. A sze-
replôk azzal, hogy színre lépnek, egyúttal újra és
újra bejárják a helyszínt; viselkedésük, szavaik, tette-
ik itt kapnak súlyt és távlatot. Ám nyilvánvaló, hogy
a fürdô jelentôsége nem redukálható az „ôsok”, a
motiváló drámai elôtörténet megjelenítésére. Sokkal
inkább arról van szó, hogy az egész rendezés vizuá-
lis, hogy ne mondjam, víziós fogantatású: a hideg,
zöld csempék, a csillogó fémkorlátok, a meztelen-
ség, a fehér törölközôk, a fehér munkaruhák és a zu-
hanyokból zubogó, párálló vízsugarak az elôadás so-
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rán egységes, folyamatos, zárt látomássá egyesülnek. A hangsúlyozottan ar-
tisztikus, nagyvonalú, sôt monumentális, ám mégis részletgazdag és eleven
színpadkép Antal Csaba (díszlet) és Benedek Mari (jelmez) összehangolt al-
kotótevékenységének érett gyümölcse. És persze annak a játékvezetésnek is,
amely a sûrû kamaradráma körül keringô, individuumokból összeálló soka-
ság – szolgák, szolgálólányok, felvigyázó stb. – mozgását minden pillanatban
profi módon kontrollálja. A páni riadalom, mely e sokaságon úrrá lesz a
Klytaemnestra érkezését megelôzô zenekari közjáték alatt, félelmetesebbnek
ígéri az anyakirálynôt, mint tenné azt mûvérben ázó áldozati állatok tucatja.  

JOBBRA: Nadine
Secunde (Elektra)

LENT: Agnes Baltsa
(Klytaemnestra) 

S c h i l l e r  K a t a  
f e l v é t e l e i
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A kamaradráma fôként
az üres medencében, an-
nak faltól falig lehatárolt
kísérleti terében zajlik: itt
tartja végzetes kimenetelû
fogadóóráját rokonai szá-
mára Elektra, itt folytatja
velük intenzív verbális és
testi dialógusait. Nem hiá-
ba emlegetem a falakat, hi-
szen, mint azt Kova lik nál
nem elôször látjuk, a nagy
konfliktusok csúcsain a
szereplôk szó szerint fal-
hoz állítják egymást, s bel-
sô kínjuk jeleként testük
gyakran facsarodik össze,
s csúszik le e falak men-
tén. A medencében csu -
pán egymásra halmozott
virágföldes zsákok különí-
tenek el egy kuckót; az
egyik, feltépett zsák földje
facsemetét táplál: mint
megértjük majd, ez Elekt -
ra halott apja iránt érzett,
lelkébôl sarjadzott s lelkén

FENT: Rálik Szilvia (Elektra) és Bazsinka Zsuzsanna (Chrysothemis)

LENT: Rálik Szilvia és Bazsinka Zsuzsanna 
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uralkodó szerelmének tárgyiasulása. A világítás is
fontos, de ökonomikusan alkalmazott funkcióhoz
jut az elôadás jelzésrendszerében. Az elsô, draszti-
kusan hideg neon fényhullám akkor árasztja el a
játékteret, amikor a magányosan monologizáló
Elektra halott apját idézi fel maga elôtt, diadalmasan
visszatérô rémalakként, fején a balta vágta sebbôl
táplálkozó bíbor vérkoronával – erôs és a Strauss-
zene rettentô kádenciájára pontosan rímelô színpa-
di pillanat.       

Elektra fekete estélyiben, avagy a gyász színében,
húga, Chrysothemis fehérben, a bárkivel, de már
nagyon vágyott nász ruhájában lép elénk. Klytaem -
nest ra ugyancsak elegáns hölgy – ruhája fekete, de
bundája fehér; diszkréten csillogó ékszerei még vé-
letlenül sem idézik fel azt a drágakövekkel és karpe -
recekkel teleaggatott, bizarr jelenséget, amelynek
Hofmannstalh leírja ôt. Értettem, hogy a rendezés
tartózkodik a külsôdleges karakterizálás olyan esz-
közeitôl, mint amilyenek Elektra elôírásos rongyai,
Klytaemnestra elôírásos drágakövei vagy éppen
Chry sothemis sebzett vadállatéra emlékeztetô, ugyan  -
csak elôírásos üvöltései volnának (utóbbiak Orestes
hamis halálhírének hallatán törnének ki belôle a
partitúra szerint). Láttam, hogy a rendezés a három
nô széthúzó, de mégis összeláncolt, sôt egymásba
gabalyodó személyiségének félelmetes metszeteire,
kö zö sen birtokolt tartományaira koncentrál. De
meglepett, különösképpen Kovalik korábbi rendezé-
seinek fényében, hogy a szerepformálások alapját
ezúttal elsôsorban nem az emberi viselkedés kritikus
analízise s az abból levonható színészi konzekven-
ciák adták, hanem sokkal inkább a belsô érzelmi fo-
lyamatok külsô, testi-mimikai megjelenítésének
módozatai. Lehetne ugyan erre azt mondani, hogy
Strauss operá ja aligha beszélhetô el más nyelven,
mint a pszichológiai realizmusén, ám ezt az állítást
Orestes fellépésétôl kezdve éppen Kovalik rendezése
cáfolja meg. 

Orestes figurája – Elektra számûzetésbôl visszaté-
rô és e visszatérést saját halálhírének kamuflázsával
elôkészítô öccse, ki Elektra akaratának beteljesítôje-
ként gyilkolja meg anyjukat és Aegisthust – Kovalik
rendezésében radikálisan átértelmezôdik; ezt az át-
értelmezést rendezôi nyilatkozat harangozta be, s a
mûsorfüzetben foglalt rendezôi szinopszis is elôké-
szítette. Nem vagyok benne biztos, hogy szerencsé-
sek az ilyen „játékon kívüli” magyarázatok. Ha a
bennük foglalt információ az elôadásból nem világ-
lik ki, úgy régen rossz; ha viszont kiviláglik, akkor ér-
demes a nézôre hagyni a megértés folyamatát. Úgy
sejtem, hogy az Orestes identitása körül felkeltett
ambivalenciát magyarázatok nélkül is kihámoztam
volna az elôadásból, ám az említett szövegek óvatlan
olvasójaként ebben már sosem lehetek egészen biz-
tos. Most, az elôadások után, már csak az egysze -
rûség kedvéért is idézek a Kovalik által adott interjú-
ból (ÉS, 2007. november 23.): „Ki ez a hazatérô fiatal-
ember? Tényleg Orestes? Vagy arról van szó csupán,
hogy Elektra rádöbben, nincs más választása, mint
hogy valakire azt mondja, az illetô alkalmas rá, hogy

Orestes legyen…? […] Ki mond ellent, ha egyszer
Elektra felismeri, legitimizálja ôt?” Ügyes költôi kér-
dés, mely szándékosan figyelmen kívül hagyja a szö-
vegkönyv – elôadásból is kihagyott — némajátékát,
melynek során az öreg szolga felismeri a visszatérô
királyfit, s hódoló üdvözlésként megcsókolja lábát –
s ez még az elôtt történik, hogy Elektra mérlegelhet-
né, akar-e valamit kezdeni az „idegennel”. 

Akármilyen vér csordogáljon is az ereiben, arról,
aki magát Orestesnek nevezi, az elôadás során ha-
mar kiderül, hogy a királyi hatalomra céltudatosan
törô, érzelmek és morál nélküli gyilkos. Fekete
szemüvegben, sötét öltönyben érkezik, pókerarcát
mindvégig megôrzi; magáévá teszi Elektrát, végre-
hajtja a rábízott két gyilkosságot, közben sleppjével
lekaszaboltatja Aegisthus embereit (a záróképben
véres hullák a színpadon), majd partit rendez hívei-
nek; nyílt színen lelövi az euforikus állapotba került
Elektrát, s végül fegyverét Chrysothemis ellen fordít-
ja (a második szereposztás premierjén már sikerül le
is lônie); a reflektor a függöny elôtti pillanatban az ô
diadalmas alakjára fokuszál. 

Csak a rend kedvéért szögezem le, hogy ez a befe-
jezés nagyobbrészt ellenrendezés – ami persze lehet
jó is, rossz is. Strauss és Hofmannsthal zenedrámai
szövege szerint nincs idegenkezûség Elektra halálá-
ban, a sikeres bosszúállás eksztázisában éri ôt a hir-
telen vég. Apjának imádott szelleme ragadja magá-
val, vagyis saját fantazmagóriája kebelezi be ôt vég-
képp, ahogy azt Agamemnon zenei motívumainak
visszatérése e ponton félreérthetetlenné is teszi.
Chrysothemis haláláról ugyanakkor a partitúrában
szó sincs. Akadnak ennek az ellenrendezésnek kö-
vetkezményei, melyeket nehéz szeretnem. Orestes
tragikus figurájának dekonstrukciójával és a megje-
lenéséhez társuló páratlanul intenzív, fájdalmas pa-
naszzenék álcaként való leleplezésével a rendezés
megbontja azt a meglehetôsen jól átgondolt családi
komplexushalmazt, melyet a szerzôk a darabban ki-
építettek, s amelynek egyik pillére a szenvedô öcs, a
fiú figurája. A rendezés terminátor-Orestese tagadja
azt a zenedrámai szövegben kódolt Orestest, aki az
egymásnak feszülô, pusztító nôi akaratok áldozata és
kiszolgáltatott eszköze. A rendezés, miközben fel-
kelti részvétünket az emberien ábrázolt, noha bor-
zalmas Klytaemnestra és Elektra iránt, az árnyalt
megítélés körén eleve kívül esô politikai zombit for-
mál Orestesbôl.

Hogy Orestes a saját halálhírének hozójaként ér-
kezik vissza a mükénéi udvarba, az a cselekményes
dráma szintjén ugyan ravasz taktika, de szimbolikus
értelemben egy otthonából kisgyerekként elûzött,
identitásában fenyegetett ember gesztusa is lehet;
azé a férfié, aki anyja akaratából nôtt fel számûzetés-
ben, s most nôvére akaratából válik majd anyja gyil-
kosává. Az operai orákulum-jelenetek tipikus hang-
ján megszólalván Orestes azt mondja az ôt még fel
nem ismerô Elektrának: „Hagyjad Orestest! Szegény
nagyon is örült életének. S a magas istenek nem
tûrik el, hogyha túlcsapong a kedv. Meg kellett neki
halni.”(Várady Sándor fordítását idézem a szöveg-
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könyvnek az Orsz. Magy. Kir. Zeneakadémia által
leltárba vett példányából, ára 1 korona.) Ezek a mon-
datok alkalmasint annak az Orestesnek a lelki halá-
lát jelentik be, aki normális, teljes életet is élhetett
volna; akinek lehetett volna saját életcélja is, ha nem
mások jelölik azt ki helyette. A mitológiailag mûvelt
nézô, akire Straussék számítottak, aligha értelmezte
máshogy Chrysothemis zenedrámazáró „Orest,
Orest!” kiáltását s annak válasz nélkül maradását,
mint utalást az Erinnüszök érkezésére, vagyis az
anyagyilkos Orestes mentális összeomlására. Mint -
ha ezt sugallnák a havannaszivar füstjében fogant
akkordok is: a befejezés nyugtalanítóan és elidegení-
tôen fényes C-dúr hangzását árnyékként kíséri egy
másik hangnem, az esz-moll, melyet korábban a ze-
neszerzô éppen arra a drámai pontra exponált, me-
lyen Chrysothemis zokogva-üvöltve közölte Elektrá -
val Orestes vélt halálhírét. 

Az Elektra a megelôzô Strauss-operához, a Salo -
méhoz hasonlóan a régi, a nagy és a századfordulós
nôemancipáció által alaposan felkavart férfiszoron-
gások operája; csak éppen a késôbbi alkotás e szo-
rongásokat még szélsôségesebben fejti ki. Mükéné a
nôk városa: két tovatûnô szolgát leszámítva kizárólag
nôk népesítik be a sokszereplôs opera színpadát egé-
szen Orestes kései érkezéséig. Aegisthus, az Unter -
mensch, Wagner Miméjének vokális-zenei utóda pe-
dig épp csak azért tûnik fel a színen, hogy Orestes
megölhesse. A férfi csökevényes, önállótlan, függe-
lék az életen – ami pedig nem más, mint a nô. A ter-
minátor-Orestes diadala, a „piszkos rendszerváltás”
története felülírja ezt a szépen kidolgozott képletet
nôrôl s férfiról, s ráadásul a „tiszta forradalmár” sze-
repét juttatja a korábban társadalmi-politikai kontex-
tusától elvonatkoztatva ábrázolt Elektrának.

Egészében véve tehát nagyszabású, magas színvo-
nalon kidolgozott, nem egy pillanatában lenyûgözô,
de koncepciójában vitára ingerlô munkának találtam
Kovalik rendezését. Benyomásaimat azonban aligha
vonatkoztathatnám el a két szereposztás külön-kü-
lönféle élményeitôl.

Agnes Baltsa alakítása nem csupán a Klytaemnest -
ra-figurára rárakódott elrajzolt, bizarr, karikatúra-
sze rû rétegeket távolította el, de a finomítás és tisz-
togatás közben elhalványította a figura magját is.
Kissé rezervált játéka, mely a felszín tüntetô norma-
litása és az a mögül elôtûnô mély lelki szakadékok
kontrasztjára épített, megmutatta ugyan a szorongá-
soktól gyötört, de uralkodni vágyó asszonyt, ám ke-
veset érzékeltetett a minden titkok tudójából, a pusz-
tító és életet adó anyából, túl jón s rosszon. A finom
és elegáns fellépésû Klytaemnestra finoman és ele-
gánsan énekelt. Baltsa vokális szereptudása fölényes,
hangképzését minden pillanatban tökéletes techni-
kával kontrollálja. Ám e szerep legjelentôsebb meg-
szólaltatóira emlékezve – s magától értôdik, hogy
Baltsát velük hasonlítsuk össze – azt is észre kellett
venni, hogy hangja, melynek hajdani szépsége mára
megkopott, nem kapta meg a karakterességnek azt a
patináját, mely Klytaemnestra figurájának vokális di-
menzióját igazán elevenné tudná tenni.

Az elsô szereposztás Elektráját adó Nadine Se cun -
de izgalmas, szuggesztív színpadi személyiség, aki
nem mellesleg azon hangi típus és volumen képvi-
selôje, mely e szerephez a legmegfelelôbbnek bizo-
nyulhatna. Kár, hogy e hang gyakran nem engedel-
meskedik birtokosának: az alulról, menet közben be-
vett csúcshangok, a kelleténél nagyobb amplitúdójú
vibratók és a fénytörést szenvedô dallamívek árnyék-
ként kísérték az alakítást. Bátori Éva Chry sot hemise
elôször a hallhatóság határán szólalt meg, de vokális
jelenléte hamar kiteljesedett: szép hang, zenei érte-
lemben gondos formálás, színházi értelemben pedig
a rendezés pszichológiai-realista vonalának átélô
szolgálata jellemezte ezt az értékes alakítást. Orestes
zárt, egy tömbbôl faragott, kifürkészhetetlen, sötét
figuráját emlékezetes hangi és színpadi integritással
testesítette meg Perencz Béla.   

Akárhogy is, a produkció legnagyobb híre minden
kétséget kizáróan a második szereposztás Elektrája,
vagyis Rálik Szilvia alakítása. A fiatal énekesnô tö-
retlen fényû hangja minden pillanatban tökéletesen,
biztonsággal és fölényesen uralja a kivételesen ne-
héz szerepet, s színpadi játéka újra és újra intenzí-
ven izzik fel. Van tehát teljes értékû Elektra-énekes-
nô Budapesten, s ez bizony óriási dolog. Különösen
erôteljes volt a nagy párbeszéd Klytaemnestrával,
azaz Kovács Annamáriával, akinek megrázó alakítá-
sa pontosan érzékeltette az asszony sebzettségét, se-
bezhetôségét, de Elektrával szemben fölényt biztosí-
tó nôi tapasztaltságát és mélyebb tudását is. Ba zsin -
ka Zsuzsanna (Chrysothemis) és Szvétek László
(Ores tes) vokálisan igényes teljesítményénél színpa-
di alakításuk valamelyest erôtlenebb.

Kovács János és Oberfrank Péter vezényelte a két
bemutatót – kiválóan.  

RICHARD STRAUSS: 
ELEKTRA 
(Magyar Állami Operaház)                   

Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Benedek Mari. Kar -
igaz gató: Szabó Sipos Máté.
Karmester: Kovács János/Oberfrank Péter. Rendezô:
Kovalik Balázs.
Szereplôk: Agnes Baltsa/Kovács Annamária, Nadine
Secunde/Rálik Szilvia, Bátori Éva/Bazsinka Zsu zsan -
na, Gulyás Dénes/Wendler Attila, Perencz Béla/
Szvétek László, Cser Krisztián/Geiger Lajos, Balogh
Timea/Polyák Valéria, Megyesi Zoltán/Vadász Dá -
niel, Szegedi Csaba, Kukely Júlia/Pelle Erzsébet,
Balatoni Éva/Schöck Atala, Érsek Dóra/Yang Li,
Mester Viktória/Várhelyi Éva, Fodor Beatrix/ Mitili -
neou Cleo, Wierdl Eszter/Fodor Gabriella.


