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kai (és esz mei) sok szí nû ség vi zua li zá ció ja ként: mi -
kor „eu fo ri kus, szí nes tö meg ün ne pel min den eme -
le ten.[…] a kö zel múl tun kat lát juk a szín pa don
[…]”(Kol tai 20085).6 Más részt az ak tuá lis elôadás
per ci piá lá sát mintegy át/felül/ír hat ta Szi ne tár Mik -
lós 1991-es Fi de lio-filmje, mely va ló ban a ha zai po -
li ti kai erôk át ren de zô dé sé nek ide jé be he lyez te a
cse lek ményt, s a kol lek tív trau mák szint jén, egy-
egy (szte reo)ti pi kus kép pel idéz te az azt megelô zô
éve ket. Amint Fo dor Gé za ér zék le te sen rész le tez -
te: „[…]Pi zar ro az ál ta lunk oly jól is mert, fe ke te ál -
la mi au tók egyi ké be ül be; s ami kor a má so dik rab
ar ra int, hogy „csak hal kan, óva kod ni kell, itt ránk
sok szem, sok fül figyel”, fel tûn nek a teg napelôt ti,
teg na pi sze mé lyi kö ve tôk és tit ko sügy nö kök; a mi -
nisz ter ér ke zé sét, a sza bad sá got ün nep lô bör tön ab -
la ká ból ki vá gott kö ze pû zász lók gön gyö lôd nek
alá[…]”. (Fo dor 1998, 267) Ko va lik ren de zé se
azon ban nem a Fi de lio (nem túl je len tôs szá mú)
ma gyaror szá gi szín re vi te lei és re cep ció tör té ne te,
ha nem a ha zai és kül föl di7 poszt mo dern szín há zi
tö rek vé sek fe lôl ol vas ha tó el sô sor ban. Te hát az
elôadás kon tex tu sát azok a ké pi(es)sé get elô tér be
he lye zô, az új teat ra li tás8 irány za tát meg ha tá ro zó,
ugyanak kor a ha zai ope ra ját szást (is) megújí tó ren -
de zôk mun kái je len tet ték, mint Zsó tér Sán dor, Te -
li hay Pé ter és Al föl di Ró bert.9

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

ee tho ven Fi de li o ja rész ben az opé ra co mi que,
rész ben a fran cia for ra da lom szel le mi sé gé nek
ha tá sá ra lét re jö vô, sza ba dí tó ope ra tí pu sá nak

da rab ja. Köz is mert, hogy Bee tho ven egyet len ope -
rá já nak va ló já ban há rom vál to za ta lé te zik, me lyek
a ze ne iro dal mi ká non tel jes jo gú tag jai, s az 1814-
es Fi de li on kí vül idô rôl-i dô re fel tá mad az ér dek lô -
dés mind az 1805-ös „Ôs”-Le o no ra, mind az 1806-
os át dol go zás, sôt, ezek egy más ba ol tá sa iránt is.
(Fo dor 2003) A Ko va lik10 ál tal esz kö zölt (ze ne)dra -
ma tur giai vál toz ta tá sok ré szint a Fi de li o nak ezt a
work -in-p ro gress- jel le gét hang sú lyoz ták: a nyi tány
után Mar zel li ne c-moll/C-dúr áriá ja kö vet ke zett,
ahogy az Ôs- Le o no rá ban is, nem pe dig a Jac qu i no-
 Mar zel li ne ket tôs, ezál tal a bol dog ság vá gyat ex po -
ná ló ária mintegy ke re tet ké pe zett Le o no ra ope ra -
vé gi „elért” bol dog sá gá val.11 (Eh hez ha son lóan ke -
re tes szer ke ze tet hoz tak lét re a ke reszt re fe szí tés
vissza té rô12 mo tí vu ma ál tal és az E-dúr nyi tány után
be vá gott (ze nei leg is szük ség sze rû) rö vid pró zai13

résszel is.) To váb bá az „O na men, na men lo se Freu -
de” duett után beil lesz tet ték az 1806-os vál to zat -
hoz tar to zó II I. Le o no ra- nyi tányt, a mah le ri- mott li
ha gyo mány nak14 meg fe le lôen, mintegy a sza ba dí -
tá si nar ra tí va összeg zé se ként és le zá rá sa ként. A má -
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

ö zel ne gyed szá za da nem volt új be mu ta tó ja a
Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ban az ope ra tör té net
egyik leg fon to sabb al ko tá sá nak,2 Bee tho ven

Fi de li o já nak, mi kor a 2007-ben mû vé sze ti ve ze tô -
nek ki ne ve zett Ko va lik Ba lázs és Fi scher Ádám fô-
ze nei gaz ga tó, a kö vet ke zô évad nyi tó- és prog ram -
adó elôadá sá nak vá lasz tot ta.3 A Fi de lio Ko va lik
rend szer vál tást te ma ti zá ló tri ló giá já nak utol só da -
rab ja volt. Azon ban míg a má sik két elôadás, vagyis
el sô pró zai ren de zé se, Pus kin Bo risz Go du nov ja
2002-ben (Ör kény Ist ván Szín ház, ak kor Ma dách
Ka ma ra) és az Ope ra ház ban 2007-ben szín re vitt
Ri chard Strauss-mû, az Elekt ra exp li ci ten szólt a
rend szer vál tá sok kal já ró vál to zat lan ság ról, a min -
dig to vább élô erô szak ról és ha tal mi stra té giák ról,
ad dig a Fi de lio imp li ci ten tet te, a gro tesz ken fel na -
gyí tott (s így iro ni ku san el tar tott) ju bi lá lás ké pé -

vel.4 Azon ten den cia, hogy az elôadás kap csán a
kri ti kai re cep ció egy ré sze hang sú lyo zot tan a ma -
gyar rend szer vál tás ra és/vagy a je len ko ri ál la po tok -
ra asszo ciált, két ok ra ve zet he tô vissza. Egy részt
Ko va lik Fi de li o ját olyan (az em lí tett té mát, s tör té -
nel mi trau máin kat kö rül já ró) kortárs elôadá sok so -
rá ban kon tex tua li zál hat ták, mint Schil ling Ár pád
2002-es Ha zám ha zám ren de zé se (a jel me zek ben
egy faj ta vi zuá lis leit mo tiv ként sze rep lô nem ze ti szí -
nek kel), Pin tér Bé la 2003-as Gyé vus ká ja vagy Ka -
tha ri na Wag ner 2004-es Lo hen grin je, s így a Fi de -
lio szce no gráfiájá ban meg je lent ma gyar tri ko lort, s
az azt vé gül fel vál tó szi vár vány szí ne ket, ré szint me -
ta fo ri kus rend szer kri ti ka ként ér tel mez ték, mi vel
„[…] az ere de ti cse lek ményt a szín pad az utol só
kép ki vé te lé vel szi go rúan és fel tû nôen a ma gyar
nem ze ti szí nek ben me rí ti el, nem le het kér dé ses a
né zô szá má ra, hol a zsar nok ság mos ta ná ban.” (Tal -
li án 2008, 25), ré szint a ’89-cel be kö szön tô po li ti -

1 A ta nul mány a Pé csi Tu do mány egye tem ál tal szer ve zett „Té ve dé sek (víg) já té ka: tév utak, tév hi tek, tévesz mék, té vesz té -
sek a szín ház mû vé szet ben és a szín ház tör té net ben” cí mû kon fe ren cián 2013. már cius 21-én el hang zott elôadás szer kesz -
tett vál to za ta. Megírá sát a 81400 szá mú OT KA-p ro jekt (Szín há zi net-filo ló gia) tet te le he tô vé.

2 1985.03. 27. ren de zô: Bé kés And rás, kar mes ter: Do rá ti An tal
3 Fi de lio, be mu ta tó: 2008.10.05., Ma gyar Ál la mi Ope ra ház, ren de zô/dra ma turg: Ko va lik Ba lázs, kar mes ter: Fi scher Ádám/Kovács

Já nos, ze ne szer zô: Lud wig van Bee tho ven, szö veg író: Sonn leith ner, Treitsch ke, Breu ning (Alap szö veg: Bo u illy), dísz let ter -
vezô: Ko va lik Ba lázs, An ge li ka Höck ner, jel mez ter ve zô: Be ne dek Ma ri. Szí né szek/éne ke sek: Fer nan do: Bretz Gá bor/Cser
Krisz tián, Pi zar ro: Pe rencz Bé la/Ber czelly Ist ván, Flo re stan: Mo ser, Tho mas/Schulz, Mat thi as, Le o no ra: Sza bó ki Tün de/Rá lik
Szil via, Roc co: Kun der, Frie de mann/Fried Pé ter, Mar cel li na: Vá ra di Zi ta/Haj nó czy Jú lia, Jac qu i no: Fe ke te At ti la/ Brick ner
Sza bolcs

4 A Bo risz Go du nov ban a fel sô szin tet ha tá ro ló, pro jek tor ként funk cio ná ló táb lá kon fo lya ma to san fu tott egy in terak tív vi -
deoins tal lá ció, me lyen a pul zá ló em be ri szer vek, a csor gó (majd la bo ra tó riu mi üveg ben be ho zott) vér lát vá nya kon no tál -
hat ta a ha tal mi har cok va ló di ter mé sze tét: a tak ti ká zá sok és kons pi rá ciók mö göt ti nyers, bru tá lis tör té né se ket. Míg pél -
dául az Elekt rá ban – el tér ve a lib ret tó tól – az új ha ta lom, ön nön le gi ti má ció jáért vég zett mé szár lá sá val, an nak bru ta li tá sá -
val tet te szem lé le tes sé, hogy nem rend szer-, csak „zsar nok vál tás” tör tént, ad dig a Fi de li o ban az ir reá lis ví zió-jel leg ál tal vált
meg kér dô je lez he tô vé, s ka pott iro ni kus fel han got a par ti tú ra be li boldog be fe je zés, vagyis a mi nisz ter ér ke zé se és Le o nora
hû sé gé nek/küz del mé nek ün nep lé se.

15 http://www.mr3-bar tok. hu/con tent/view/3849/39/, le töl tés dá tu ma: 2013.08.05.
16 Kol tai meg lá tás ra hi vat ko zott pél dául Pé te ri Ló ránt, aki sze rint „[…] a tar ka ru hák ban bol do gan ün nep lô tö meg gel és a

„jó ha tal mat” meg tes te sí tô Don Fer nan do pí ár tu da tos vi sel ke dé sé vel – a rend szer vál tó pil la nat egy sze ri eu fó riá ja és má -
ra már gya nít ha tó am bi va len ciá ja je le nik meg.” (Pé te ri Ló ránt: Fi de li óm, Fi de li ód, Fi de li ó ja. Szín ház 2009/1, 28–31, 29.)

17 Pél dául a ko ráb bi kortárs Fi de li o -in terp re tá ci ó kat vé ve, Ko va lik ren de zé se olyan al ko tók mun ká já hoz mér he tô, mint
Stépha ne Braunsch weig (Ber lin, 1995), Da vid Po unt ney (Ber gen zer Fests pie le, 1995), Chri stoph Mar tha ler (Frank furt,
1997), Mar tin Kusej (Stutt gart, 1998), vagy Hans Neu en fels (Ham burg, 2004).

18 Vö. Ké ke si Kun Ár pád, A rep re zen tá ció já té kai. A ki lenc ve nes évek ma gyar ren de zôi szín há za, Szín ház, 1997/7. 22–29.
19 Akik kö zül töb ben az Ope ra ház ban is be mu tat koz tak az ez red for du ló után. Így pél dául Zsó tér Sán dor 2003-ban Schön -

berg Er war tung és Zem lins ky Der Zwerg, 2009-ben pe dig Haydn Or feusz és Eu ri di ké, avagy a filo zó fus lel ke cí mû ope rá ját
ren dez te, míg Te li hay Pé ter az Ope ra ház tár su la tá val vit te szín re Bi zet klasszi ku sát Car men CET- ként a Thá lia Szín házban.

10 A ren de zô egy ben az elôadás dra ma turg ja is volt.
11 Vö. Mes ter há zi Má té (2008): Miért ép pen a Fi de lio? (In ter jú Fi scher Ádám mal és Ko va lik Ba lázzsal) In Fi de li o- mû sor -

füzet, Bu da pest, kiadó: MÁO, 2008, 6–11.
12 Az el sô fel vo nás vé gén, majd a má so dik fel vo nás ban a No.14- ben.
13 Ere de ti leg a má so dik fel vo nás be li Le o no re-F lo re stan duett (No.15.) elôtt hang zik el a kö vet ke zô mon dat Le o no rá tól:

„Mei ne Se e le war mit dir, wie hät te der Kör per sich nicht stark ge fühlt, in dem er für sein bes se res Selbst stritt?” Bee tho -
ven (Bo u illy, Sonn leith ner, Treitsch ke): Fi de li o. Leip zig, Edi ti on Pe ters, 1964., 580. Mes ter há zi Má té for dí tá sá ban: „Lé -
lek ben ve led vol tam, s ho gyan ne lett vol na erôs a test, ha egy szer job bik én jéért küz dött.”

14 Mah ler nek és a kar mes ter Fe lix Mottl- nak volt az az öt le te, hogy a 15. és a 16. szám kö zé beil lesszék a II I. Le o no ra-
 nyitányt, s ez ké sôbb já ték ha gyo má nyi szo kás sá vált. Vö. Ott ner, Car men (2003): Zu Be e tho vens Fi de li o- Mu sik In
Leonore=Fi de li o. Die Frau als Kämp fe rin, Ret te rin und Er lö se rin im (Mu sik-) The a ter, Kron ber ger, Sil vi a- Mül ler, Ul rich (szerk.),
Anif/Salz burg, 2004., 67–80.
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Egy szen ve dés tör té net
vége vagy kez de te
Ko va lik Ba lázs: Fi de lio, 20081
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Ren de zés

o va lik Ba lázs poszt mo dern ren de zé sei ál ta lá -
ban megin gat ják és re ví zió alá von ják a já ték -
ha gyo mányt. Pél dául úgy, hogy a cse lek mény

meg vál toz ta tá sá val vagy a dra ma ti kus tex tust el len -
pon to zó szce no gráfiával meg kér dô je le zik az alap -
ve tô em be ri ér té ke ket, a küz dôk és küz del mek ne -
mes sé gét és a cé lok ér té két. Pél dául a Bo risz Go du -
nov ban bonc te rem be he lyez te a ha tal mi har co kat,
a Tu ran dot ban a mi nisz te rek meg mu tat ták Ka laf -
nak a he lyes vá la szo kat még a pró ba té tel elôtt, az
Elekt rá ban Oresz tész, az új rend(szer) kép vi se lô je -
ként, meg gyil kol ta/le mé szá rol ta test vé reit, a Xerxés-
 ben re cseg ve ki dôlt az omi nó zus pla tán fa, mintegy
elô re ve tít ve, hogy a had ve zér még szen ve dé lyé vel
is csak pusz tí tás ra ké pes (ka to na ként le ro han ni/”
ost rom alá ven ni” a sze re tett sze mélyt), míg az
Anye gin ben a cím sze rep lô sza bá lyo san ki vé gez te
ba rát ját, Lensz kijt. A Fi de li o ban ilyen gesz tus nak
volt te kint he tô a ra bok-ô rök (két sze res) szerep- és
jel mez cse ré je, s a ra bok, majd Flo re stan ki vég zé -
se, két ség be von va ez zel a meg men tés és a sza ba -
du lás le he tô sé gét. Ko va lik ren de zé sé ben a par ti tú -
ra be li ir reá li san op ti mis ta megol dás he lyett, azaz
Flo re stan két sze res meg me ne kü lé se he lyett, elôször
fe le sé ge („Töt erst sein Weib” egy kvint ug rás sal fel -
fe lé), majd a mi nisz ter ér ke zé se (két szer fel hang zó
trom bi ta jel, ami a szín pa di tör té né se ket rö vid idô -
re megál lít ja) ál tal, egy álom/ví zió sze rû ket tôs be -
fe je zés kö vet ke zett: Flo re stant le szúr ta Pi zar ro,
majd úgy foly ta tó dott a tör té net, mint ha Le o no rá -
nak si ke rült vol na meg men te nie fér jét. Ezt a kettôs
zá rást hasz nál ta Mar tin Kusej ’98-as stutt gar ti ren -
de zé se21 is, mely re több pon ton em lé kez tet he tett
Ko va lik Fi de li o ja. Így pél dául Kusej elôadá sa22 is

Mar zel li ne áriá já val nyi tott, je len tôs szá mú sta tisz -
tá val dol go zott, s szin tén álom dra ma tur giá val,23 az
ope ra nyi tá nyá ban eláju ló, majd a vé gén öz vegy -
ként meg je le nô Le o no rá val ol dot ta fel a nar ra tí vá -
ban lé vô el lent mon dá so kat, azaz az ô ví zió já vá ír -
ta át a ko ráb bi tör té né se ket.

A ra di ká lis dra ma tur giai beavat ko zás mel lett Ko -
va lik ren de zôi esz köz hasz ná la ta szé les spekt ru mon
moz gott: a szín pa di moz gal mas sá got ki me re ví tett
(kép zô mû vé sze ti) élô ké pek tör ték meg, a for mai
tisz ta sá got túl zsú folt ság, az elemelt já té kot/el tar tott
sze re pet rea lis ta gesz tu sok sza kí tot ták meg, fo lya -
ma to san egy más ba (vagy ép pen egy más mel lett)
ját szat va, s egy más hoz mér ve az emel ke dett-ko mo -
lyat és a já té kos- na i vat. Így mé re tett/ha so nult (a kis -
pol gár) Mar zel li ne re mény te len sze rel me a Meg vál -
tó szen ve dé sé hez a ke reszt re fe szí tés sti li zált test -
tar tá sa ál tal, s így kér dô je le zô dött meg a hô si szfé -
ra gyô zel me az ün nep lô kó rus iro ni kus/gro teszk
túl ko reog ra fált sá gá val. A ren de zô az elôadás szer -
ve zô el vé vé tet te a mû sok ré te gû sé gé nek ken dô zet -
len de monst rá lá sát, kiemel ve az éles sík vál tá so kat,
a sti lá ris kü lönb sé ge ket (kis pol gá ri vs. hô si lét sík),
a val lá si uta lá so kat és a dra ma tur giai tö ré se ket.
Ahogy Bee tho ven ze né jé ben is ke ve re dik a szent és
a pro fán: az ope ra se ria emel ke dett sé ge ve gyí tô dik
a sings piel já té kos sá gá val, va la mint az egy há zi da -
lok ra em lé kez te tô me liz ma ti kus ré szek kel. En nek
a stí lus plu ra liz mus nak a vál la lá sa és fel mu ta tá sa ál -
tal a ren de zés épp azt va ló sí tot ta meg, amit Fo dor
Gé za ko ráb ban az ideá lis in terp re tá ció ként összeg -
zett, „amely a mû nek nem étho szát és pá to szát, ha -
nem prob lé má ját te szi ér dek lô dé sé nek tár gyá vá”,
vagyis „[…]a mû he te ro ge ni tá sát te szi meg a ma ga
kom po zí ciós el vé vé.” (Fo dor 1998, 265.)
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sik meg ha tá ro zó dra ma tur giai vál toz ta tás, hogy Ko -
va li kék je len tô sen le rö vi dí tet ték a pró zai ré sze ket,
mely ál tal egy részt mi ni má lis ra csök ken tet ték a (tar -
tal mi) is mét lé sek kel tet te mo no tó niát, „[…] az ese -
mé nyek fel gyor sul[t]ak, a zárt szá mok is he ve seb -
ben kö vet[té]k egy mást, s ez fo koz[t]a az elôadás
szin te nyug vó pont nél kü li iz gal mát.” (Mát rai 2013,
53), más részt ke vés bé pró bál ták lep lez ni a mû
szim fo ni kus-jel le gét. Mindezek, az oly kor (a szü -
zsé szem pont já ból) in for má ció vesz tés sel is já ró hú -
zá sok, az elôadás erô tel jes vi zua li tá sá val együtt és
a li neá ris cse lek mény ve ze tés le he tet len sé gé nek
hang sú lyo sab bá té te lé vel: a mû he te ro ge ni tá sát vál -
la ló, s a freu di álom mun ka esz kö zei vel (pél dául je -
len tôs sû rí tés sel) lét re ho zott ké pek kel egy oni ri kus
struk tú rá ba szer ve zôd tek. Az al ko tók ez zel az álom -
dra ma tur giá val tet ték szem lé le te seb bé a dra ma tur -
giai tö ré se ket is, mint pél dául azt, miért nem ke -
res te Don Fer nan do két évig a ba rát ját? Miért kés -
le ke dett Pi zar ro olyan so káig gyil kos ter ve vég re -
haj tá sá ban? Hogy jut ha tott el Jac qu i no oda, ahol
Flo re stan ra bos ko dott, mi kor azt a he lyet csak Pi -
zar ro és Roc co is mer te? S nyit va ma radt az is, hogy
Mar zel li ne és Jac qu i no még egy más ra ta lál-e?15 Ko -
va lik ren de zé sé ben, a szür rea lisz ti kus asszo ciá ciók
men tén szer ve zô dô ví zió sze rû ké pek ben/kép so rok -
ban ezek a dra ma tur giai csú szá sok „felol dód tak”
(vagyis nem ha tot tak ide gen test ként az elôadás
szö ve té ben) s mintegy Le o no ra ál ma ként/kép zel -
gé se ként in terp re tá ló dott a cse lek mény. Ezt az el -
be szé lô/em lé ke zô nar ra tí vát erô sí tet te, hogy Le o -
no ra ala kí tó já tól hang zott el a Pi zar rot figyel mez -

te tô sür göny, majd Fi de lio meg tes te sí tô je je len tet -
te be a mi nisz ter megér ke zé sét Jac qu i no he lyett, el -
tér ve a lib ret tó tól.16

Emel lett az zal a dra ma tur giai dön tés sel, hogy
Fi de li ót pró zai férfiszí nész tes te sí tet te meg, (s így
pél dául Mar zel li ne von zal ma sem ha tott ko mi kus -
nak) át hi dal ták a ko ráb bi szín re vi te lek hi báit, örök
ne héz sé gét, a „nad rág sze rep” hi tel te len sé gét,
ugyan ak kor – több Ko va lik- ren de zé shez17 ha son -
lóan – a tár sa dal mi nem konst ruált sá gá ra is reflek -
tál tak. To váb bá nyo ma té kot ka pott a fô hôs nô
eman ci pált sá ga.18 A pat riar chá tus ban a ke re sés re
épü lô nar ra tí vák az Oi di pus- tör té net dra ma tur giá -
ját kö ve tik,19 azon ban (rész ben ma gá ból a sza ba -
dí tó opera mû fa já ból kö vet ke zôen) a Fi de li o ban
épp egy nô az, aki „út ra kel”, ke re si a rög höz kö -
tött férfit, ez zel mintegy ki for dít va a ba rokk ope -
rák kö ré ben oly nép sze rû Or feusz- té mát, mi vel itt
egy nô száll le az „al vi lág ba”, hogy fér jét vissza ve -
zes se a fény be. Az al ko tók az ope rá nak ezt a „nôi-
da rab”-jel le gét hang sú lyoz ták (nem csak az zal,
hogy mintegy a Nô pas sió ja ként je le ní tet ték meg
a tör té ne tet, ha nem) az zal is, hogy Le o no ra alak -
ját nem ren del ték alá a sza ba dí tó nar ra tí vák nôies
kül sô tôl, att ri bú tu mok tól men tes nô ké pé nek,20

mi vel (je le net tôl füg get le nül) fo lya ma to san lát ha -
tó volt a rend kí vül ér zé ki/ero ti kus sza bá sú pi ros
ru hát öl tött ope ra é ne kes nô (Rá lik Szil via/Sza bó ki
Tün de) Le o no ra meg tes te sí tô je ként, még ha a férfi
pró zai szí nész ál tal meg for mált Fi de lio meg is fe -
lelt az em lí tett nem te len sza ba dí tó, asze xuá lis küz -
dô nô rep re zen tá ció já nak.

15 A dra ma tur giai prob lé mák fel ve té se, Uô.
16 Mindezt ké pi leg erô sí tet te, hogy Le o no ra áriá ja (No.9.) kez de tén, vagyis az 1. fel vo nás egyet len önazo nos pil la na tá ban a

há rom eme let el sö té tült.
17 Pél dául a Bo risz Go du nov és az Odüsszeusz To urs ener ge ti kai ala pú sze rep osz tá sá ban szí nész nô ját szott férfi sze re pet és

for dít va. S em lít he tô a ké sôb bi Xer xes- bôl Ar sza me nész meg tes te sí tô jé nek egyik ol dal ról férfias nak, má sik ból nôies nek
ha tó profilja, mely áb rá zo lá si esz köz a Wil son-ren de zé sek nek is sa ját sá ga (pél dául Ham let gép).

18 Ko va lik Ba lázs is hang sú lyoz ta a mû vel kap cso lat ban: „Több tu cat ta nul mányt ol vas tam ar ról, mi lyen ér de kes a nô i- férfi
szerep föl cse ré lô dé se a Fi de li ó ban. A nem te len ség ál la po ta, amely a férfiru hás Le o no rát egyen lô vé te szi az an gya lok kal.
Nem vé let len, hogy Flo re stan bör tön ma gá nyá ban an gyal ról hal lu ci nál. Leo nó ra ô, aki meg sze mé lye sí tô je az an gya lok
két ne mû sé gé nek, nem te len sé gé nek. Más szo cio ló giai föl fo gás sze rint ez a nôi eman ci pá ciós tö rek vé sek ki fe je zé se, a nô
azért ölt férfiru hát, hogy föl sza ba dít has sa ma gát.”(idé zi Vár ko nyi 2008, 5) Ta nul má nyok a té má ban, amik re a ren de zô
utal ha tott: Eli sa beth Bin gel (2004): Le o no re: Ret te rin des Man nes oder au to no me, selbst be stimm te Frau? In Le o no re=Fi -
de lio, 48–66.; Sil via Kron ber ger: Er ret tung durch das Weib li che – Phan ta sie und Re a li tat In Kro nen berg, Sil vi a- Mül ler,
Ul rich (szerk.), im., 81–92.

19 A té má ról pél dául: Te re sa de Lau re tis: De si re in Nar ra ti ve In Ali ce do esn’t. Fe mi nism, Se mi o tics, Ci ne ma. Bloo ming ton, In -
dia na Uni ver sity Press, 1984, 103–157.

20 Mi vel az el sô „meg men tô” min den ki éle té ben az anya volt, az anyá val va ló kap cso lat mintegy be vé sô dik a meg men tô/sza -
ba dí tó nô ké pé be, s egy faj ta ta but ké pez (pél dául az ero ti kus fan tá ziá val szem ben). Vö. Sil via Kro nen berg: Er ret tung
durch das Weib li che – Phan ta sie und Re a li tät In Kron ber ger, Sil vi a- Mül ler, Ul rich (szerk.), im. 81–92.

21 Bár Kusej nél az elôz mé nyek bôl kö vet ke zô lo gi kus-reá lis be fe je zés és az il lo gi kus-i deá lis megol dás al ter na tí vái nak kieme -
lé sé rôl van szó in kább, a két le het sé ges vég ki fej let egy más után tör té nô be mu ta tá sá val. S ugyan Ko va lik- ren de zé sé ben
két szer is meg je lent a szín pa don egy idôs nô, akit a maj da ni (megöz ve gyült) Leo nó ra ként azo no sít ha tott a né zô, azon -
ban ezt nem tet te úgy exp li cit té, mint Kusej.

22 Ugyanak kor Kusejnél (Flo re stan és Le o no ra alak ján ke resz tül) sok kal na gyobb hang súlyt ka pott a férfi és nôi sze re pek
fel cse ré lô dé sé nek pszi choana li ti kus/fe mi nis ta-jel le gû vizs gá la ta. Pél dául a nyi tány alatt Le o no ra pán célt vett fel, mia latt,
pi ros ru hás nôk egy férfi (fel te he tôen Flo re stan) fény ké pét ke be lez ték be, mintegy az azo no su lás nak, a férfi-szerep/po zí -
ció int ro jek ci ó já nak me ta fo rá ja ként. Ha son ló vi zua li zá ció ja volt a szerep (s ta lán iden ti tás)cse ré nek, mi kor a ra bos ko dó
Flo re stan mér le gen néz te a sú lyát és kom bi nét pró bál ga tott. To váb bi kér dé se ket ve tett fel a sze rep lôk fegy ver cse ré je, az,
hogy Pi zar ro az zal a kés sel vág ta el Flo re stan tor kát, amit az el sô fel vo nás ban Le o no ra ej tett le, míg az asszony Pi zar ro
pisz to lyá val lôt te le fér je gyil ko sát.

23 Ge org Diez is kiemel te, hogy az álom vi lá gá val ro kon ez az „ug rás-dra ma tur gia”, a lo gi ka meg ta ga dá sa. Az elôadás ról bô -
veb ben lásd Ge gen hei mat. Das The a ter des Mar tin Kusej, Schlein bach, Re si denz Ver lag, 2002., 153–157.
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lisz ti kus /a tör té net hez asszo cia tí van kap cso ló dó/
vi deoins tal lá ció val, an nak fo lya ma to san átala ku ló
kép so rai val (ben ne a Hie rony mus Bosch29- és Max
Ernst- mû ve ket idé zô lé nyek kel és szám ta lan Dop -
pel gän ger rel) hoz tak lét re.

A Fi de li o ban az egész já ték te ret ki töl tô szür ke,
négy szög le tû (kór há zi/hi va ta li kar ton tar tók ra em -
lé kez te tô) ele mek bôl ál ló konst ruk ció ver ti ká li san
há rom rész re ta golt, a két fel sôt fém lép csô kö töt te
össze, s az így lét re ho zott szin te ken szi mul tán zaj -
lott a drá ma.30 Ez a szim bo li kus szer ke zet te kint -
he tô akár a ke resz tény hit vi lág fô al ko tó ele mei nek
(menny, föld és po kol) meg je le ní té se ként, s pár -
hu zam ba ál lít ha tó az egyes sze rep lôk „élet te ré vel”.31

A lát szó lag sta ti kus szer ke zet va ló já ban rit mi zál ta
a te ret, mi vel a já ték tér pad ló já ból ve ze tô, szín pad -
hosszú sá gú pár kes keny lép csô foly ta tó dott a lép -
csô ze te sen emel ke dô szin tek kel, s a két fel sô részt
is ily mó don kö töt ték össze, mindezt a ki bil le nô/fel -
nyí ló fel sô hát só fal „zár ta”, vagyis a fé nyek kel, a
vi lá gí tás vál to zá sai val még di na mi ku sab bá tett
konst ruk ció egy vég te len(ített) me re dek út ként ha -
tott. Amit fô leg a sta tisz ták (a ze nei anyag gal egy -
faj ta szink ron ban lé vô) meg je le né se és tér hasz ná -
la ta tett még moz gal ma sab bá. A má so dik fel vo nás -
ra éles fe hér/kékes meg vi lá gí tást ka pott a já ték tér,
s a szin te ket bo rí tó (rab)te te mek kel egy bonc te rem
at mosz fé rá ját te rem tet ték meg.32 Te hát a szce no -
gráfia ál tal már az elôadás fe lé nél meg kér dô je le zô -
dött min den to váb bi küz de lem és re mény ér tel -
me.33 Ko va li kék eb be a ste ril tér be pro jek tál ták a
dra ma ti kus vi szo nyo kat, s azok vál to zá sát, szi mul -
tán szem lél tet ve a kül sô és a bel sô drá mát is: Le o -
no ra meg tes te sí tô je fo lya ma to san lát ha tó volt a szín -
pad pár lép csôs, vö rös dra pé riá val fe dett alap za tán,
„el zár va” a há rom szint tôl, me lye ken a töb bi sze -

rep lô és a sta tisz ták mo zog tak, s ahol a tény le ges
cse lek mény zaj lott ke ve red ve az ar ra reflek tá ló,
mintegy fest ménnyé ki me re ví tett evan gé liu mi tár -
gyú, me ta fo ri kus ké pek kel, vagyis el sô sor ban Le -
o no ra pszi chés tör té né sei vel, az ál ta la per ci piált
(avagy kép zelt) mó don áb rá zol va az ese mé nye ket.
Bár va la mennyi sze rep lô (Le o no ra és Flo re stan
meg for má ló ját ki vé ve) vé gig jár ta az összes eme le -
tet, mégis az el sô ket tôt több nyi re a kis pol gá ri vi -
lág, míg a fel sôt (s oly kor a má so di kat is) a hô si lét -
sík sze rep lôi hasz nál ták, s a má so dik és har ma dik
szin tet össze kö tô lép csô pe dig azok át jár ha tó sá gát
mo del lál ta. Mi vel, ha rö vid idô re is, de Mar zel li ne
sú rol ja/meg kö ze lí ti a hô si szfé rát (c-moll/C-dúr)
áriá já val, Fi de lio (Le o no ra) pe dig „alá száll” a kis -
pol gá ri vi lág ba pél dául a ká non-kvar tett ben (No.
3, G-dúr), az al ko tók a szin tek kel mintegy vi zua -
li zál ták a kü lönb sé get/tá vol sá got a fa fú vó sok kal áb -
rá zolt kis pol gá ri vi lág és a réz fú vó sok je len té keny
hasz ná la tá val (pél dául a kür tök Le o no ra áriá já ban)
meg raj zolt hô si szfé ra kö zött.

A pro xe mi ká val je le ní tet ték meg a ha tal mi vagy
ép pen mo rá lis fö lényt is, ahogy pél dául Pi zar ro ant -
ré jai a fel sô szin ten tör tén tek, ugyanak kor a gyilkossá -
got nem vál la ló Roc co a Pi zar ro fe let ti szint re került,
míg a rész vé tel el fo ga dá sa után is mét al sóbb zó ná -
ba tar to zó vá vált. Több nyi re a Jé zus-a lak is a fel sô
eme le ten lé pett a já ték tér be, s Don Fer nan do szin -
tén on nan „eresz ke dett le” alatt va lói kö zé. Továb -
bá a vágy tár gya gyak ran a vá gyó dó sze replô fe lett
he lyez ke dett el a tér ben (Pél dául ami kor Jacqu i no
fe lett Mar zel li ne, a kö vet ke zô szin ten pe dig Fi de -
lio volt lát ha tó az „O wär ich schon mit dir ve reint”-
ária után.). Te hát az elôadás lát vány vi lá ga óha tat -
la nul em lé kez tet he tett Adol phe Ap pia szín há zi el -
kép ze lé sei re, pél dául ar ra, hogy a „tér nek nem a kül -
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Szí né szi já ték

sze rep for má lá sok szem pont já ból meg ha tá ro -
zó, hogy a mû ben az in di vi dua li tást messze fö -
lülír ja a hu ma ni tás, vagyis nem egyé ni sé gek -

ként mu tat ja meg a sze rep lô ket,24 ha nem in kább
az em be ri lé lek pro to tí pu sai ként és bi zo nyos er köl -
csi/po li ti kai alap ál lá sok kép vi se lôi ként (a Kis polgár,
a Zsar nok, a Mi nisz ter stb.), eb bôl kö vet ke zôen
nem csu pán egy asszony sze mé lyes küz del mé rôl,
s egy ár tat lan férfi szen ve dé sé rôl be szél he tünk, ha -
nem „a té ma, a Férfi Nô ál ta li meg vál tá sa.”(Mol nár,
2008). Te hát a ka rak te rek „el vont sá ga” (is) mo ti -
vál hat ta az ala kí tá sok erôs sti li zá lá sát. S bár az éne -
ke sek/szí né szek ál ta lá ban poszt brech ti á nus mó don
el tar tot ták a figu rá kat, ugyanak kor a já ték mód egy -
sé ges sé gét oly kor meg tör ték a fel sen stei ni ha gyo -
má nyo kat idé zô rea lis ta stí lu sú szcé nák. A já ték
ezen (szán dé kolt) frag men tált sá ga ré szint a már
rész le te zett dra ma tur giai dön té sek bôl, a cse lek -
mény ve ze tés tö re de zett sé gé bôl kö vet ke zett, ugyan -
ak kor az erô tel jes sti li zá lást se gí tet te a já ték tér ta -
golt sá ga is, hogy gyak ran a dia ló gust foly ta tók, egy
re ál szi tu á ci ó ban ér te lem sze rûen egy más hoz be szé -
lô sze rep lôk kü lön szin tek re ke rül tek, s több ször
a kö zön ség fe lé for dul va ját szot tak. A sze rep el tar -
tás szép pél dá ja volt, ahogy az ope ra éne ke sek/szí -
né szek a Fi de li o be li sze re pük bôl akar va-a ka rat la -
nul be le ke rül tek a szü zsé re reflek tá ló (pár hu za mos)

pas sió ba, meg tes te sít ve a szen ve dés tör té net iko ni -
kus alak jait.25 Így vet te ma gá ra a Mar zel li nát ala kí -
tó Vá ra di Zi ta Ve ro ni ka sze re pét vagy a Roc cot meg -
for má ló Frie de mann Kun der Jú dás majd Pi lá tus
sze re pét. Az élô ké pek mel lett a(z oly kor iro nikusan)
hang sú lyo zott, szte reo tip gesz tu sok fel mu ta ta tá sa
is elide ge ní tô leg ha tott (pél dául ahogy Bretz Gá bor
Mi nisz te re a „jó ural ko dó” ki ne zi kus pa nel jeit mû -
köd tet te), mint ahogy a Fi de li ot meg tes te sí tô Hor -
váth Virgil mi mi ka nél kü li pan to mim-a la kí tá sa is,
míg Sza bó ki Tün de Leo nó rá ja ér zé keny arc já té ka,
a gesz tu sok mi ni ma liz mu sá val és le tisz tult sá gá val
lé lek ta ni rea lis ta mó don köz ve tí tet te az ér zel me -
ket, ami ket cse lek vô én je rej te ni kény sze rült.26

Szín há zi lát vány és hang zás

z An ge li ka Höck ner és Ko va lik ál tal ter ve zett
dísz let for mai le tisz tult sá ga, a struk tú ra meg -
mu ta tá sa és pu ri tán funk cio na liz mu sa egy részt

a konst ruk ti viz mus ha tá sát sej tet te (azon túl is a
Bau haus épí té sze ti vo na lát27), más részt Jo sé Mon -
tal vo és Do mi ni que Her vieu 2004-es Les Pa la dins-
 ren de zé sé nek lát vány vi lá gá ra em lé kez tet het te a né -
zôt.28 Utób bit nem csak a já ték tér (rész ben ki ve tí -
tô vel tör té nô) szin tek re ta go lá sa, s a szí nes jel me -
zek idéz het ték meg, ha nem a Ra me au- mû sti lá ris
sok szí nû sé gé nek vál la lá sa és az elôadás oni ri kus
szer ke ze te ál tal is, me lyet a ki ve tí tôn fu tó, szür rea -

24 Ugyanak kor tény, hogy bár nem be szél he tünk ha gyo má nyos ér te lem ben vett (ze nei) jel lem áb rá zo lás ról, mégis szá mos
ta nul mány ké szült, mely pszi cho ló giai szem pont ból kö ze lí tett a mû höz, in di vi duum ként te kint ve a sze rep lôk re. Ilyen
pél dául az ana li ti kus Eli sa beth Bin gel írá sa, ami ben a szer zô az ele jén le szö ge zi, hogy úgy szem lé li Le o no ra tör té ne tét,
mint egy ál mot vagy egy me sét, s (oly kor vi tat ha tó mó don) von ja be az ér tel me zés be a jun gi ana li ti kus pszi cho ló gia fo -
gal mait (pél dául ár nyék alak, ani mus, per szó na). Vö. Bin gel, Eli sa beth (2004): Le o no re: Ret te rin des Man nes oder au to -
no me, selbst be stimm te Frau? In, Kron ber ger, Sil vi a- Mül ler, Ul rich (szerk.), 48–66. Szin tén a pszi cho lo gi zá ló in terp re -
tá ciók kö zé tar to zik Bau er- Je li nek te ra peu ta ta nul má nya, aki a kap cso la tok pszi cho di na mi ká ja fe lôl vizs gál ta Flo re stan
és Le o no ra há zas sá gát, s ju tott ar ra a kö vet kez te tés re, hogy a há zas pár kö zös jö vô jé nek be fel leg zett, mi vel azután, hogy
a nô meg men tet te fér jét két út le het sé ges: asszony egy faj ta anyafigu rá vá vá lik, mely ha tal má nak a férj áten ge di ma gát,
ez zel gyer mek ké re gre di ál va, s ezek után mind két fél ré szé rôl meg szû nik a sze xuá lis von za lom. A má sik le he tô ség: az -
zal, hogy az asszony meg men tet te a férfit, az nem tel je sít het te be sor sát, vagyis nem fe jez het te be a har cot, nem tér he tett
vissza pár já hoz meg be csült már tír ként. Az asszony ál tal le vett bi lin csek, most ôhoz zá kö tik a férfit, aki így el le ne foly tat -
ja a „har cot”, amíg a kap cso la tuk vagy egyi kô jük rá nem megy. Vö. Bau er- Je li nek, Chri sti ne (2004): Ret te den Mann –
und du machst ein Kind aus ihm In Kron ber ger, Sil vi a- Mül ler, Ul rich (szerk.) 93–103.

25 A Fi de lio elôz mé nyé nek te kint he tôk Ko va lik ko ráb bi ren de zé sei ben (ké pek ben) meg je le nô szak rá lis-jel le gû uta lá sok, mint
a Vér nász (2003) Meny asszo nyá nak arany pa lást ja és tö vis ko szo rú asszo ciá ció ját kel tô vi rág ko szo rú ja, vagy A csa var for -
dul egyet (2004) zá ró ké pé ben megidé zett Pie ta.

26 Já ték stí lus tól füg get le nül a ze ne és a gesz tu sok tö ké le tes egy sé gét va ló sí tot ták meg, mely nek szép pél dá ja volt ahogy a
sír ásó-duett (No. 12.) ele jén épp ak kor moz dult meg Tho mas Mo ser Flo re stan ja, mi kor el hang zott az elô zô áriá já ból is -
mert mo tí vum az oboa szó la má ban, mely így a rab je len lé tét hi va tott ér zé kel tet ni, vá laszt ad va Fi de lio azon kér dé sé re,
hogy va jon él-e még a férfi. Lí raibb ér tel me zés ben az em lí tett mo tí vum ar ra utal hat, hogy az al vó Flo re stan (aki megelô -
zô áriá já ban az an gyal ként meg je le nô Leo nó rát hal lu ci nál ta) épp fe le sé gé rôl ál mo dik.

27 A zá ró kép pél dául egy poszt bau hau sos épü le tet, a Mies van der Ro he- dí jas MU SAC- ra em lé kez tet het.
28 Bár a Mon tal vo- Her vie u -e lô a dás stí lus já ték(os ság)a ha tá ro zot tab ban majd Ko va lik Xer xes- ren de zé sé ben kö szön vissza.

29 A Bosch-t rip to chon majd Ko va lik Mefisto fe le- ren de zé sé ben idé zô dik meg, a tán cos-sta tisz ták kal le be gô át lát szó mû anyag
bu bo ré kok hoz zák já ték ba A Gyö nyö rök kert jé nek ha son ló gömb ben lé vô em ber pár ját.

30 Az egyik kri ti ka sze rint: „ez egy Sza bol csi-gon do lat kép re for dí tá sa, hogy a Fi de li ó val ez (vol na) a baj, kü lön bö zô szin -
te ken ját szó dik, és a szin tek kö zött nincs át já rás, foly ton zök ken a da rab[…]”(Fáy 2008, 10).

31 Ugyanak kor, mi vel Ko va lik ál ta lá ban a tér be pro jek tál ja a bel sô drá má kat, a szín pad kép ezen felosz tá sá ról (és egyes sze -
rep lôk funk ció já ról) a lé lek freu di to po grafikus vagy struk tu rá lis mo dell jé re is asszo ciál ha tunk. (Bár a há rom szint négy
tér részt ho zott lét re, azon ban eb bôl gyak ran csak hár mat hasz nál tak a sze rep lôk, vagy ép pen két szint „tar tal mi lag” azo -
nos volt.) Pél dául a rend sze rint a leg fel sô szin ten a já ték tér be lé pô Jé zus-a lak óha tat la nul rí melt a freu di fe let tes -én fo -
gal má ra, míg a pas sió ké pei Le o no ra tu dat ta lan ját tár hat ták fel. (Eh hez ha son lóan a 2007-es Elekt ra szín pad ké pe is a pszi -
ché ta golt sá gát idéz te.) A kül sô és bel sô drá ma egy szer re tör té nô fel/meg/mu ta tá sa is me rôs le he tett a kül föl di ope ra ját -
szás re me kei bôl, pél dául Ro bert Wil son 1985-ös Sa lo me- ren de zé sé bôl, mely nek szín pad ké pe szin tén a pszi ché struk tú -
rá ját hív hat ta elô. Lásd Ké ke si Kun Ár pád (2007): Ro bert Wil son és a ké pek szín há za In A ren de zés szín há za, Bp., Osiris
Kiadó, 381–443.

32 Ha son lóan Ko va lik Bo risz Go du nov-ren de zé sé nek szce no gráfiájá hoz.
33 Eh hez ha son ló gesz tus volt Kusej stutt gar ti ren de zé sé ben, hogy a fo lya ma to san moz gás ban lé vô sta tisz ták mel lett egy férfi

fe küdt ha lott ként (ta lán épp Flo re stan ra utal va) a szín pad hát só ré szén az el sô fel vo nás ban, míg az tán ki nem vonszolták.
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val kelt át a szín pa don, aki az utol só je le net ben is
fel tûnt, azon ban ek kor a „zász ló” anya gát/szö ve tét
a szí nes kosz tü mök be bur kolt tes tek ad ták.

Az elôadás ha tás tör té ne te

ég Ka tha ri na Wag ner em lé ke ze tes Lo hen -
grin je a jobb lét re szen de rült Er kel Szín ház -
ban sem bor zol ta ennyi re a ke dé lye ket.”

(Ko vács, 2008) – ír ták a be mu ta tó ról, ugyanak kor
elis mer ve, hogy „[…] eb be a nem sze re tem Fi de li -
o- ren de zés be több gon do lat fért, mint más kor egy
fél évad ba […]”(Fáy 2008, 10). Bár az elôadás ha -
zai ope ra ját szás ra tett (egyér tel mû) ha tá sá ról
egyelô re nem be szél he tünk,43 azon ban Ko va lik ren -
de zé sé vel nem csak olyan kon ven ciók kal szá molt

le, mint pél dául a his to ri zá ló in terp re tá ciók (me -
lyek ál ta lá ban hi tel te len nek ha tot tak a ha zai szín -
pa do kon), vagy az avítt já ték stí lus (pél dául a „le -
fúrt lá bú” éne ke sek/szí né szek), ha nem a ki vál tott
(és fô leg fel vál lalt) in du la tok ál tal az „ope ra né zé si
szo ká sok kal” is, mint ami lyen a (kö te le zô nek vélt)
passzív be fo ga dói at ti tûd.

2010. jú niu sá ban Ko va lik le já ró szer zô dé sét
nem hosszab bí tot ták meg, ugyanab ban az év ben
több meg hir de tett Fi de li o -e lô a dás ma radt el ok tó -
ber ben és no vem ber ben, majd az elôadás vég leg le -
ke rült az Ope ra ház re per toár já ból.44 Bár a kö vet -
ke zô éva dok ban sor ra újí tot tak fel Ko va lik- ren de -
zé se ket (Tu ran dot, Anye gin, Elekt ra és Xer xes), az el -
nyo más kér dé sét (is) te ma ti zá ló és a fel sza ba du lást
ün nep lô Fi de lio nem ke rült is mét szín pad ra.
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sô sé ge ket kell hang sú lyoz nia, ha nem[…] az ér zel -
mi-gon do la ti vi lág szim bó lu má vá kell vál nia.”34

A Fi de lio cse lek mé nyé vel pár hu za mo san,
mintegy azt kom men tál va/ar ra reflek tál va a ke resz -
tény ség alap mí to szát, a krisz tu si szen ve dés tör té net
iko ni kus ké peit je le ní tet ték/idéz ték meg az éne ke -
sek/szí né szek. (Me lye ket lát va akár Go ya vagy El
Gre co val lá si tár gyú fest mé nyei re is asszo ciál ha tott
a né zô). Azon ban a ké pe ket ol vas va, úgy (is) tûn -
he tett, hogy Hor váth Virgil Fi de li ó ja, mint Jé zus
meg tes te sí tô je, s így a (nôi)pas sió fô sze rep lô je nem
elô re, ha nem vissza fe lé ha lad a ke reszt úton,35 a stá -
ciók sor rend je meg for dult: elô ször a Pi é ta- póz, s a
ke reszt re fe szí tés volt lát ha tó, majd ké sôbb a ke -
reszt sú lya alat ti össze ros ka dás, s meg je lent Ve ro -
ni ka a ken dô vel, a jú dá si áru lás és csók, a pi lá tu si
kéz mo sás, s vé gül az eu cha risz tia ké pei. Vagyis fel -
ve tô dik a kér dés: az ope rai „jó” be fe je zés, az eu fó -
ri kus ün nep lés va ló já ban a Via do lo ro sa kez de te len -
ne? Sôt az eu cha risz tia ké pei után egy újabb ke -
reszt re fe szí tés kö vet ke zett egy (a Bo risz Go du nov -
ból már is me rôs, a bû nök em lé ke ze tét meg tes te sí tô)
gyer me ken vég re hajt va, azt az ér ze tet kelt ve, hogy
a „szen ve dés tör té net” (akár el vont ér te lem ben, akár
a hét köz na pok ne héz sé gei szint jén) cik li ku san is -
mét lô dik, sza ba du lás és meg vál tás nél kül.36 Más
meg kö ze lí tés bôl, az anya ság-te ma ti ka fe lôl ol vas -
va, a ke reszt re fe szí tés re vá ró gyer mek, s majd a
Má ria-a lak ként meg je le nô Fi de lio is ar ra utal ha tott,
hogy „az ere de ti há zas tár si kap cso lat átala kult, az
erôs hôs nô, aki a férfit ki sza ba dít ja, hiá ba gyô ze -
del mes ke dik, a pár sze rel mi kap cso la ta ál do za tul

esett.” (Mát rai 2013, 55–56.)37

Be ne dek Ma ri jel me zei nek stí lus plu ra liz mu sá -
ban a sze rep lôk sti li zált (fa zon já ban a XVI I-X VI I I.
szá za dot idé zô) zöld szí nû, a ra bok/ôrök fe hér fu -
tu risz ti kus mi li ta ry öl tö ze te, va la mint Le o no ra ér -
zé ki pi ros ru há ja a ma gyar zász ló szí neit is já ték ba
hoz hat ta, an nak el le né re, hogy (a dísz let hez, rek -
vi zi tu mok hoz ha son lóan) idô ben és tér ben be ha -
tá rol ha tat lan ná tet te a tör té né se ket. A sta tisz ták hol
kor hû vi se let ben vol tak lát ha tók a szen ve dés tör té -
net sze rep lôi ként (pél dául ró mai ka to na ként), hol
je le nün ket/tár sa dal mun kat ci tál va (pél dául ak ta -
tás kás üz le tem ber ként, mintegy a hét köz na pok
„harc me ze jé rôl”). Az oly kor Jé zus-a lak ban meg je -
le nô Fi de lio kék és pi ros szí nû le pel ru há ja, raj ta a
neon fé nyû vil lo gó szív vel, egy szer re idéz te meg a
re ne szánsz kép zô mû vé szet re me keit, s fô ként ko -
runk né pies val lás gya kor la tát. Te hát a kri ti kák egy
ré sze té ve sen mi nô sí tet te giccses nek38 az elôadás
egyes kel lé keit (mint ami lyen az égôk bôl ál ló gló -
riák, vagy a vil lo gó szív a Jé zus-a la kon), mi vel ezek
va ló já ban egy ôszin te, de naiv val lá sos ság kegy tár -
gyai.39 A ju bi lá ló kó rus szi vár vány szí nek bôl ál ló
jel me zei rôl pe dig – a már em lí tett, le het sé ges po -
li ti kai át hal lá so kon túl – akár a bé ke szim bó lu má -
ra vagy bib liai tex tu sok ra40 is asszo ciál hat tak a né -
zôk, il let ve a lib ret tó egy ko ráb bi rész le té nek41

konk rét kép be fo gal ma zá sa ként is ér tel mez he tô
volt. Ugyanak kor a zá ró kép (nem iden ti kus) is mét -
lé se volt egy ko ráb bi je le net nek: Le o no ra áriá ja
(No.9) alatt egy idôs nô (az el be szé lô én, az em lé -
ke zô /öz vegy/ Le o no ra42) szi vár vány szí nû zász ló -

34 Ké ke si Kun Ár pád: Adol phe Ap pia és a fény szim bo liz mu sa In A ren de zés szín há za, Bu da pest, Osiris Kiadó, 2007, 72–94, 92.
35 Bár a ren de zés ele ve el ve tet te a li neá ris dra ma tur giát, s a mintegy „fel-fel vil la nó” bib li kus ké pek még frag men tál tab bá tet -

ték a cse lek mény ve ze tést.
36 Jól le het a „meg vál tó”(vagyis a mi nisz ter) Ko va lik ren de zé sé ben is megér ke zett, azon ban mindezt fe lülír ta/megin gat ta Flo -

re stan meg gyil ko lá sá nak beik ta tott je le ne te.
37 Az idé zett ta nul mány tu laj don kép pen Chri sti ne Bau er- Je li nek pszi cho te ra peu ta né ze tei fe lôl in terp re tál ta az em lí tett képet.
38 Akár a szó konk rét ér tel mé ben (pél dául: Lász ló Zsu zsa nyílt le ve le, http://fide li o. hu/ze nes_szin haz/ma ga zin/fide lio_az_ope -

ra ban_%E2%80%93_nyilt_le vel_es_va lasz), akár az elide ge ní tés esz kö ze ként te kint ve rá. (pél dául: Pé te ri Ló ránt, 2008)
39 Ahogy ma ga a ren de zô is meg fo gal maz ta: „A da rab struk tú rá já ban és a szö veg könyv ben ma gá ban ben ne van ez a naiv, falu -

sia san ôszin te, szin te ró zsa szí nû hit.[…] Bee tho ven da rab já ban két ség kí vül legin kább a hit mû kö dé se ér de kelt és bár ki bár -
mit is mond, ré szem rôl szó sem volt sem pro vo ká ció ról, sem pa ró diá ról vagy ka ri ka tú rá ról.” (Ko va lik idé zi Tei mer 2009, 9)

40 Mát rai Diá na (2013) a Te rem tés tör té net bôl (9,12) idé zett egy vo nat ko zó passzust, mely sze rint a szi vár vány Is ten és az
em be rek kö zöt ti szö vet ség je le, míg Mol nár Sza bolcs (2008) rész le te sen ele mez ve a pas si ó nar ra tí va lét jo go sult sá gát az
elôadás sal kap cso lat ban, töb bek kö zött a ba chi Já nos-pas sió ra hi vat ko zott, mely ben a meg kor bá csolt Jé zus há tá ról fo lyó
vér és az „Is te ni ke gye lem” je le ként fel ra gyo gó szi vár vány kö zött von tak pár hu za mot.

41 Le o no ra áriá já ban (Komm, Hoff nung, lass den letz ten Stern): „so leuch tet mir ein Far ben bo gen” (380) Bee tho ven (Bo u illy,
Sonn leith ner, Treitsch ke): Fi de li o. Leip zig, Edi ti on Pe ters, 1964.

42 Vö. Ko vács Sán dor: Szen ve dés tör té net öz vegy Flo re stan né em lék ira tai alap ján, avagy Fi de lio az Ope ra ház ban, Fi de lio,
2008. ok tó ber 7. (http://fide li o. hu/ze nes_szin haz/kri ti ka/szen ve de stor te net_oz vegy_flore stan ne_em le kir, le töl tés ide je:
2013.08.05.)

43 Bár Mar ton Lász ló 2011-es Lo hen grin- ren de zé sé nek szí nes jel me zei (ter ve zô szin tén Be ne dek Ma ri) ko va li ki ins pi rá ciót
sej tet tek.

44 Az utol só meg tar tott elôadás né ma szim pá tia tün te tés volt a ren de zô és ad di gi mun kás sá ga mel lett, egy is mert szí ni kri ti -
kus pél dául szi vár vány szí nû pa ró ká ban je lent meg a né zô té ren.
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