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lal tat ha tó vá az in ter kul tu ra li tás nem zet kö zi szín -
há zi ten den ciáit.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia:

o mo gyi ôs tör té ne tek irán ti von zal má nak, az
írás be li sé get megelô zô ri tuá lis-má gi kus kul tu -
rá lis ha gyo má nyok új ra fel fe de zé sé nek egyik

legin kább kri ti kus pont ja volt olyan szö ve ge ket ta -
lál ni, ame lyek ben nem csak fel fe dez he tôek az ôsi
„sors alap igaz sá gok”, ha nem dra ma ti kus szö veg gé
ala kít va al kal ma sak a ver ba li tás ural ma alatt ál ló
szín ház és kis re a li sta szín ját szás új raér tel me zé sé re,
a ze ne, a moz du lat, az elôadás vi zua li tá sa hang zó
szö veg mel lé eme lé sé re.5

Az Ar vi su ra Ma gyar Elect rá já nak dra ma ti kus szöve -
ge ha tá ro zot tan nem kö ve ti a Bor ne mi sza- mû Móricz
Zsig mond-fé le átala kí tá sát, amely az 1930-as évek
nem ze ti szín há zi nor má já nak el vá rás rend je alap ján
kí sé rel te meg átír ni a szö ve get. So mo gyi és az elô -
adás dra ma turg ja, Me zô si An na ez zel szem ben olyan,
20. szá zad vé gi in ter- és mul ti kul tu rá lis já ték ho izont -
já ból ol vas ták és ír ták új ra a 16. szá za di, re for máció
ideo ló giá ja ál tal szin tén új ra írt és -ol va sott Szo phok -
lész-szö ve get, amely egy faj ta írás be li ség elôt ti beava -
tá si szer tar tás ar che szü zsé jé nek te kin tet te a Ma gyar

Elect rát. A ha tár át lé pés és a kü szö bön lét poé ti kai
for má ciói ra kon cent rá ló ol va sat ké pes volt a po li -
teis ta gö rög ség és a mo no teis ta ma gyar ke resz tény -
ség leg ko ráb bi szö ve gei ben meg ta lál ni a má gi kus
kul tú rák kö zös sé gi, szak rá lis for mái nak nyo mait.

Az Ar vi su ra elôadá sá ban a dra ma ti kus szö veg
ter je del me tö re dé ke lett az ere de ti mû nek, a rö vi -
dí tés azon ban nem ered mé nyez te sem a cse lek mény
li nea ri tá sá nak ver bá lis szét tö re de zé sét, sem a nyel -
ve zet arc hai kus sá gá nak meg szû né sét. Legin kább
fel tû nô vál to zás a Bor ne mi szá nál sze rep lô vé, „vén
asszony”6 re zo nôr ré ala kí tott Cho rus szö ve gé nek
tel jes meg szün te té se.7 Vagyis So mo gyi elôadá sa is
új raér tel mez te Cho rus sze re pét, de nem a szo phok -
lé szi „mû ké néi nôk” ka rá nak sze rep kö re irá nyá ba,
ha nem olyan alak vál tó, min de nütt je len lé vô, han -
gu la ti-lát vány be li kö zeg ként je le ní tet te meg ôket,
akik gyak ran se gí tet ték, moz gat ták vagy (oly kor
ének szó val) kí sér ték a be szé lô sze rep lô ket.

A ren de zés:

o mo gyi a szín há zat olyan szol gá lat nak, vi lág lá -
tá sa köz ve tí té sé nek te kin tet te, amely nek egy -
szer re kel lett (vol na) ké pes sé vál nia az uni ver -

za li tá suk ban idôt len lét kér dé sek hez, il let ve az eltûnt,
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa:

z Ar vi su ra kiemel ke dôen si ke res, a hi va ta los
kô szín há zak jel hasz ná la tá tól ra di ká li san el térô
szem lé le tû elôadá saik kal (így pl. az 1984-ben

be mu ta tott A Mes ter és Mar ga ri tá val és az 1986-os
Szen ti vá né ji álom mal) az 1980–90-es évek al ter na -
tív szín há zai nak meg ha tá ro zó tár su la tá vá vált.2 Elis -

mert sé gü ket nagy ban se gí tet te egy részt So mo gyi
vi lág- és szín ház szem lé le té nek – a ko ra be li kul túr -
po li ti ka szem pont já ból leg fel jebb vi tat ha tó, de nem
tá mad ha tó – apo li ti kus sá ga, az ál lan dó fel lé pé si le -
he tô sé get biz to sí tó mû egye te mi Szké né Szín ház,3

a mû kö dé sü ket ko moly összeg gel tá mo ga tó So ros
Ala pít vány,4 de fô kép pen az a tö rek vés, amely nek
nyo mán elôadá saik kal iz gal ma san tet ték meg szó -

TÍMÁR ANDRÁS

Az új raol va sás meg sok szo ro zó dá sa. 
So mo gyi Ist ván: Ma gyar Elect ra, 1988.1
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1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.

Bor ne mi sza Pé ter: Ma gyar Elect ra, Be mu ta tó dá tu ma: 1988.10.13., A be mu ta tó hely szí ne: Szké né Szín ház Tár su lat: Ta -
nul mány Szín há zi Cso port/Ar vi su ra Szín há zi Tár sa ság, Ren de zô: So mo gyi Ist ván, Ze né szek: Pel va Gá bor, Ke ré nyi Ró bert,
Hor váth Gyu la, Tóth Ká roly, Dra ma turg: Me zô si An na, Ko reog rá fus: György Ká roly, Dísz let-, jel mez ter ve zô: Hor gas Pé -
ter, Fény: Vi zy Mik lós, Ta más Gá bor, Szí né szek: Aga mem non ki rál: Ju hász Ist ván, Ore stes: Hor gas Ádám, Ae gi stus ki rál:
Pin tér Bé la, Pa ra si tus, ki rál szol gá ja: Tóth And rás, Clytem nest ra ki rál né asszony: Sza lon tay Tün de, Mes ter, Ore stes nek
ok ta tó ja: Papp Er vin, Elect ra, Aga mem non ki rál lá nya: Hor váth Györ gyi, Chry so- the mis, Elect rá nak hú ga: Zbo ray An tó -
nia, Cho rus, az já té kot ját szó sze mé lyek: Bitt ner Dó ra, Deák Ta más, Ká mán Gyön gyi, Se be stény Fe renc, Sza bó At ti la, Tóth
And rás
A tár su lat ve ze tô So mo gyi Ist ván mun ka mód sze ré bôl, más részt a tár su la ti tag ság fluk tu á ci ó já ból kö vet ke zik, hogy a Ma -
gyar Elect ra -e lô a dást is több ször, újabb és újabb sze rep osz tá si va riá ciók kal új ra ren dez te. Je len elôadás-re konst ruk ció nem
az 1984-es VI I I. Ta nul mány Cso port né ven, szin tén a Szké né ben (is) be mu ta tott ôs vál to za tot, sem az MTV Stú dió ’91 mû -
so ra ál tal ké szí tett elôadás-fel vé telt, ha nem a Szké né Szín ház do ku men tá ció já ban ta lál ha tó, fel te he tôen 1988–89. kö rül
ké szült, egy ka me rás fel vé telt elem zi, ame lyet Re gôs Já nos bo csá tott ren del ke zé sem re. Kü lön kö szö net il le ti Se be stény Fe -
ren cet, aki sze mé lyes köz lé sei vel so kat se gí tett a rop pant hiá nyo san do ku men tált elôadás re konst ruk ció já nak el ké szí té sé -
ben. (A be mu ta tó idô pont já ról ld. Sta tisz ti ka a Szké né Szín ház el múlt tíz évé rôl, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), Felütés. Írá sok
a ma gyar al ter na tív szín ház ról, Szer kesz tôi kiadás, 1990. 91.)

2 Az 1970–80-as évek „másszín há za i ról” Ná nay Ist ván ta nul má nyá ban ol vas ha tó rész le tes elem zés, ld. Ná nay Ist ván, A nem
hi va tá sos szín há zak két év ti ze de, in Vár sze gi Ti bor, Sán dor L. Ist ván (szerk.), For du la tok, Hun ga ri an The at res 1992, II.,
h.n., Szer kesz tôi kiadás, 447–466.

3 So mo gyi Ist ván 1979-ben ala pí tot ta a Ta nul mány Cso por tot, amely – több név vál toz ta tást kö ve tôen – 1989-tôl Ar vi su ra
Szín há zi Tár sa ság né ven mû kö dött. 1979-tôl a kô bá nyai I. Lász ló Gim ná zium ban dol goz tak (So mo gyi az EL TE TTK el -
vég zé sét kö ve tôen ké mia-bio ló gia sza kos ta nár volt itt, in nen da tá ló dik együtt mû kö dé se pl. a Ma gyar Elect ra cím sze re pét
el sô ként ját szó Hor váth Gyön gyi vel, az egyik elôadás-vál to zat ban a Mes tert ala kí tó Papp Er vin nel és az Ae gi stust ala kí tó
Ter hes Sán dor ral). Ezt kö ve tôen hosszabb-rö vi debb idôt töl töt tek a Ker té sze ti, majd a Köz gaz da sá gi Egye te men (ek kor
már VI I I. Ta nul mány Szín há zi Cso port meg ne ve zés sel), il let ve a Rá da y ut cai kol lé gium ban, ahol a Ma gyar Elect ra el sô,
ke le ties in dít ta tá sú, masz kos vál to za tát be mu tat ták. Re gôs Já nos dön té se kö vet kez té ben So mo gyi ék, akik 1985-tôl a Szké -
né prog ram já nak ge rin cét biz to sí tot ták, olyan tár su la tok tól vet ték át a ve ze tô sze re pet, mint a Wieg mann Alf réd ve zet te
Szké né Együt tes vagy Re gôs Pál 1983-ban meg szûnt BME Pan to mim ja. A Szké né Szín ház tör té ne té rôl rész le te sen ld. Re -
gôs Já nos, A Szké né Mû egye te mi Szín ház tíz éve (Ta pasz ta la tok, gon dok, óha jok), in Vár sze gi Ti bor (szerk.), Felütés. Írá -
sok a ma gyar al ter na tív szín ház ról, Szer kesz tôi kiadás, 1990. 80–94., Re gôs Pál- Re gôs Já nos, Szké né Szín ház 1968–2008,
Szín ház ég és föld kö zött, Bu da pest, Mû egye te mi Kiadó, 2008.

4 A So ros Ala pít vány pá lyá za ti tá mo ga tá sá nak lé te zé sé rôl Han kiss Ele mér tá jé koz tat ta a cso por tot. A Fô vá ro si Ön kor mányzat
Kul tu rá lis Alap já tól, a Kul tu rá lis Mi nisz té rium Szín há zi Alap já tól, il let ve a Mû egye tem tá mo ga tá sá ból nem csak a tár su lat 

tag jai nak egy ré szét (10–15 fôt) tud ták ösz tön díj ban ré sze sí te ni, ha nem az al ko tá si fo lya ma tuk alap jául szol gá ló pszi -
chofizi kai tré nin ge ket is bô vít het ték a ko ra be li szín há zi, ze nész és tán cos al ko tók leg ki vá lóbb jai ál tal ve ze tett egyéb kur -
zu sok kal, szí nész kép zé si mód sze rek kel. A Ta nul mány Szín há zi Cso port/Ar vi su ra Szín há zi Tár sa ság tör té ne té rôl ki vá ló
leírás ol vas ha tó So mo gyi Esz ter dip lo ma mun ká já ban. ld. So mo gyi Esz ter, Vi lág–kép–szín ház, Az Ar vi su ra Szín há zi Tár sa -
ság tör té ne te, Szak dol go zat, Veszp ré mi Egye tem – Szín ház tör té net szak. Té ma ve ze tô: Ják fal vi Mag dol na. 2000. (A szak -
dol go zat füg ge lé ké ben töb bek kö zött há rom, So mo gyi Ist ván nal 2000-ben ké szült in ter jú is ta lál ha tó.) in http://ar vi su ra. -
szin haz .org/tor te ne te/in dex.shtml (le töl tés dá tu ma: 2012. de cem ber 10.)

5 „Iga zá ból két nagy szer zô vel ta lál koz tam éle tem ben, az egyik Shakes peare, a má sik Bul ga kov. Saj nos Ma gyaror szá gon kö -
zel-tá vol nem ta lál tam ha son ló ka li be rû írót. Ôk más hol jár nak va la hol, más sal fog lal koz nak, más a vi lág né ze tük. És a for -
ma is más: egy olyan szín há zi for ma rend szer ben gon dol kod nak, ami szá mom ra már tel je sen le járt; sem mit nem tu dok
kez de ni ve le. /…/ Én már jó pár éve na gyon erô sen azt fe sze ge tem, az fog lal koz tat a leg job ban – még a ko ráb bi nál is job -
ban –, hogy mi van az em be ri élet elôtt, az em be ri élet után és az em be ri élet mö gött. Te hát hogy mi lyen erôk van nak,
hon nan jö vünk, ho vá lé pünk át, ami kor meg ha lunk, és mi lyen erôk kel va gyunk kap cso lat ban az éle tünk so rán. Az eu ró -
pai szel le mi ség – fô leg, ha a drá má kat né zem – egy sze rûen nem fog lal ko zik ez zel a kér dés kör rel. Ami pe dig ôket ér dek -
li, az en gem egyál ta lán nem ér de kel. Az élet nek ez a fel szí ni je len sé ge, amit a pol gá ri drá ma meg a tör té nel mi drá ma kép -
vi sel, te hát ami pár száz év óta az eu ró pai drá ma írást fog lal koz tat ja, az en gem hi de gen hagy.” So mo gyi Esz ter, i.m.

6 Bor ne mi sza Pé ter, Tra gé dia ma gyar nyel ven az So phoc les Elect rá já ból, in Az örök Elekt ra (Há rom év ez red drá mái), Bu da -
pest, Ma gyar He li kon, 1966. 114.

7 Ér de mes felidéz ni a ma gyar drá ma tör té net el hí re sült bor ne mi szai fél reér té sé nek te kin tett Cho rus alak já val kap cso lat ban
Latz ko vits Mik lós megál la pí tá sát: „Bor ne mi sza / … / a da rab sze rep lô fel so ro lá sá ban a Cho rust egyet len sze mély nek, egy
vén asszony nak ti tu lál ja. Bi zo nyos nak lát szik azon ban, hogy a / /«kü lö nös»meg szó lí tá sok («szép leá nyok»,«asszo -
nyok»,«jóasszo nyok»,«leány asszo nyok»), me lyek re va ló ban a Cho rus vá la szol, nem hoz zá, ha nem a kí sé re té ben szín pa -
don lé vô (leá nyok nak, asszo nyok nak el kép zelt) né ma sze rep lôk bôl ál ló cso port hoz szól nak. Bor ne mi sza Cho ru sa így nem
más, mint a gö rög ere de ti kar ve ze tô jé bôl kreált ön ál ló sze rep lô, míg a gö rög ere de ti tu laj don kép pe ni kó ru sát ala kí tó«mü -
ké néi nôk»né ma sze rep lôk ké vál nak.” Latz ko vits Mik lós, A 16. szá za di ma gyar drá ma, (1550: Meg je le nik az el sô ma gyar
nyel vû drá ma), in Sze ge dy- Ma szák Mi hály (fô szerk.), A ma gyar iro da lom tör té ne tei I., Bu da pest, Gon do lat Kiadó, 2007.,
25–265. http://www.vil lanys pe not. hu/?p=szo veg&n=12265 (le töl tés dá tu ma: 2012. de cem ber 10.)



41

zott az ôt Ae gi stus megölé sé re buz dí tó Elect ra el -
len, szin te ré vü let ben kö ze le dik a szín pad ele jén
ülô mos to ha ap já hoz, s csak an nak je len be li meg -
nyil vá nu lá sa, fel ne ve té se aka dá lyoz za meg, hogy
meg gyil kol ja ôt. Elect ra test vé re, Ore stes „ham vait”
lát va mintegy fel fe szül a kó rus ke reszt fát idé zô bot -
jai ra, mi köz ben Krisz tus utol só sza vait idé zi meg
több ször is is mé telt szö ve gé ben („Ore stes, Ore stes,
miért ha gyál el en gem! Csak por, ha mu – sem mit
nem hasz nál hatsz én ne kem”13). A tu dat- és cse lek -
vés ki ve tü lé sek nek, más képp fo gal maz va a be széd
és cse lek vés szín pa di meg ket tô zô dé sé nek egyik leg -
szebb pél dá ja Elect ra és Clytem nest ra szó pár ba ja:
egy más tól tá vo li moz du la taik és be szé dük le las sul,
mintegy el tor zu ló vi zuá lis-a kusz ti kai for má vá vá -
lik, mi köz ben sze mé lyi sé gük és ki mon dott sza vaik
har cos- férfiú meg tes te sü lé se ként két masz kos-bo -
tos alak (Ore stes és Ae gi stus) pan to mim sze rû moz -
du la tok kal, a hát tér füg göny re ve tü lô ha tal mas ár -
nyé kaik kal csap nak össze kö zöt tük.

Szí né szi já ték:

o mo gyi Ist ván ál tal ve ze tett szel le mi és fizi kai
tré nin gek a szí nész sze mé lyi sé gé nek leg mé lyé -
rôl fa ka dó, leg ben sôbb él mé nyei nek elôadás ba

épí té sét tûz te ki cé lul, amely a je len lé tet, az elôadás -
ról elôadás ra meg szü le tô ak tust a bel sô ve ze tett ség
és a fe gyel me zett tu da ti kont roll össz hang já nak te -
kin tet te.14 So mo gyi kü lönb sé get tett a’ va ló di én’
és az ’élet sze rep’ kö zött, el gon do lá sa sze rint a sze -
mé lyi ség in tim szfé rái ba csak a hét köz na pi maszk
mö gé jut va ha tol hat be a szí nész, csak en nek meg -
tör tén te után ke rül het kap cso lat ba a fiktív alak kal,
és le het „ab szo lút ré sze se” az al ko tói fo lya mat nak.

A szí né szi önis me ret, a „bel sô csend” meg te rem té -
sé nek megúju ló fo lya ma ta te szi al kal mas sá, hogy
ne gon do la tai, ha nem ösz tö nei ve ze té sé vel, átélé se
ál tal irá nyí tott tes té vel és hang já val le gyen je len a
szín pa don.15

A meg vál to zott tu dat ál la pot eléré sé hez és elô hí -
vá sá hoz elen ged he tet len meg vál toz ta tott fizi kai ál -
la pot – elôadá saik ban is meg je le nô – leg na gyobb
eré nye és ered mé nye az együt tes je len lét re és együt -
tes ha tás ra irá nyu ló, a lát vány, a ze ne, a szó, a gesz -
tus, a moz gás és a szín pa di tánc komp le xi tá sá ban
meg nyil vá nu ló össz já ték, a kö zös alap rit mus hoz
va ló al kal maz ko dás. A szí né szek ép pen ezért (is)
van nak mind vé gig je len az Elect ra -e lô a dás ban, a
já ték tér desz ka do bo gó já nak ol da lai mel lett ül nek
ak kor is, ha ép pen nincs je le ne tük, s egy faj ta „szí -
né szi sem le ges ség ál la po tá ban”, rit mus ra kö ve tik
az ese mé nye ket, hogy hir te len ak ci ó kész ál la pot ba
ke rül je nek, amint je le net be lép nek.

A ját szók vissza fo gott, kis sé me rev, báb sze rû
moz du la taik kal nem a kis re a li sta szín ját szás ra jellemzô,
lel ki-ér zel mi fo lya ma to kat áb rá zo ló élet sze rû in di -
vi duu mo kat, ha nem „lét ál la po tok és ma gatartásmó -
dok arc he tí pu sait, sem mint em be ri ka raktere ket
vagy tár sa dal mi sze rep kö rö ket je le ní te nek meg. /…/
Így a kí sér le te zô szín ház lé nye gé ben meg te rem ti a
le he tô sé get, hogy a reá lis és ir reá lis, a va ló sá gos és
szür reá lis köz ti ha tá rok felol dód ja nak”.16 A szí né -
szek az elôadá sok – akár év ti ze des – ala ku lá sa so -
rán ezért is játsz hat tak több sze re pet, ezért nem volt
a pró ba fo lya mat kez de tén rög zí tett sze rep osz tás,
aho gyan az ál ar cok hasz ná la ta is azt szol gál ta (fô -
képp a Ma gyar Elect ra el sô vál to za tá ban), hogy a
szí né szek ne ar cuk kal, ha nem tes tük kel ta lál ják
meg az ala kok ra jel lem zô ki fe je zé si for má kat.17
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„ôsi” (ma gyar) szín ház hoz va ló vissza ta lá lásra.8

A Ma gyar Elect ra -e lô a dás ezt az ün ne pi, beava tá si
szer tar tás já té kot kí sé rel te meg lét re hoz ni, olyan pél -
dá zat fel mu ta tást, amely el sôd le ge sen a szín ház és
a nar ra tí va ve ge tá ció já ra (szü le té sé re és – át me ne -
ti – ha lá lá ra) kér de zett rá.9

Aho gyan a dra ma tur giai átala kí tás sem meg szün -
tet ni vagy ér vény te le ní te ni akar ta az Oresz tei a- tör -
té ne tet, az ala kok és vi szo nyaik el be szél he tô sé gét,
ha nem al kal mas sá ten ni a szö ve get a rí tu sok ál ta lá -
nos felépí té sé nek meg mu ta tá sá ra, úgy az elôadás
for ma nyel vi ele mei is en nek a me ta fo ri kus-szimboli -
kus új raér tés nek ren de lôd tek alá.10 A szín há zi je lek
hang sú lyai nak új ra fo gal ma zá sá ban egyen ér té kû vé
vált a be széd del a szín pa di kép lát vá nya, az at mosz -
fé ra te rem tô vi lá gí tás, a sti li zált gesz tus rend szer, a
nem rea lis ta alak áb rá zo lás, in teg rá ló dott a ma gyar
nép mû vé szet dal lam- és moz gás vi lá ga, a kon takt
tánc, az ak ro ba ti ka, a ma gyar ság ôsi sá mán hit rend -
jé nek tál tos-ré vü lé ses, a szín pa di ak ció bel sô mély -
sé gét ke re sô tech ni ká ja, a budd hiz mus feléb re dés-
és ön megis me rés-szem lé le te, a tá vol-ke le ti szín ház-
és harc mû vé szet szel le mi sé ge és ki fe je zés mód jai.11

A Mes ter epi kus ke le ti tör té net me sé lést megidé -
zô, az is te ni igaz ság té tel re és a bû nök új bó li el kö -
ve té sé re figyel mez te tô ke re te zé se, mo tí vu mok (pl.
moz du la tok, mon da tok, rek vi zi tu mok) is mét lô dé -
se, il let ve a fel fo ko zott alap rit mus hir te len tem pó -
vál tá sai (ki sik la tá sai) biz to sí tot ták a lét re jött mul -
ti kul tu rá lis mi se -en-s ce ne egy sé ges sé gét.

A bal la disz ti kus-lá to má sos szín pa di ké pek lét -
re ho zá sá ban a ren de zés sok fé le tech ni kát al kal ma -
zott.12 Hol a sze rep lôk né ma já té kai ban mu ta tott
meg el be szélt vagy ze né vel, nép da lok kal nar rált
ese mé nye ket (pl. Aga mem non ha zaér ke zé sét és
meg gyil ko lá sát, Ae gi stus és Pa ra si tus gát lás ta lan,
gô gös be vo nu ló tán cát, Ore stes ál ha lá lát, majd
bosszú ál ló ha zaér ke zé sét), hol szi mul tán já té kok -
kal, a ki mon dott szót is új raér tel me zô pár hu za mos
cse lek vé sek kel áb rá zol ta idô sí kok egy más ba ját szá -
sát vagy szét vá lá sát, vá gyott cse le ke de tek és va lós
le he tô sé gek, lé lek ál la po tok össze tett sé gét. Így Ae -
gi stus nem csak fe le sé gül ve szi, ha nem szin te nyil -
vá no san kö zö sül Clytem nest rá val az ural ko dói stá -
tust el fo ga dó és a ki rály nét di csôí tô be szé de alatt;
Chry so- the mis, aki sza vai ban mind vé gig til ta ko -

18 Szín ház esz mé nye a tár su lat név vá lasz tá sai ban is fel fe dez he tô: a Ta nul mány Szín ház el ne ve zés pon to san utalt ar ra, hogy
min den egyes elôadá suk egy faj ta mû vé szi, szín há zi gon dol ko dás mód nak a ta nul má nyo zá sa, míg az Ar vi su ra (a kö zép-
 ázsiai ere de tû szó eti mo ló giá ja sze rint ’igaz szó lás’-t je lent) e mun ka ered mé nyeit, kö vet kez te té seit volt hi va tott be mu -
tat ni. Kér chy Ve ra ta nul má nyá ban az Ar vi su ra tár su la tá nak kiemel ke dô elôadá sait vizs gál va azon ban fel ve ti az ön meg -
ne ve zé sek iro ni kus ol vas ha tó sá gá nak le he tô sé gét: „Az igaz ság«ko moly»hir de tô je ként az Ar vi su ra mint a nyel vi köz vet -
len ség, a tisz ta ki fe je zés, a mö göt tes igaz ság essze ci a li sta esz mé jé nek hor do zó ja, mint a Je len lé ti gényt a vég le te kig vi vô
lo go cent ri kus szem lé le tû avant gárd szín ház, el te me tôd het ne egy le tûnt kor szak szá mos más kép vi se lô je kö zött. / … / Ha
azon ban / … / a Ma gyar Elect ra báb sze rû figu rá i ra te kin tünk – el bi zony ta la nod va mindab ban, / … / amit az élô és holt
ha tá rai nak érez tünk –, az Ar vi su rá nak a«tu dom, hogy van igaz ság »avant gárd hi te he lyett sok kal in kább a«tu dom, hogy
so ha nem tud ha tom biz to san, hogy van igaz ság vagy nin csen»de konst ruk tív gon do la tát tu laj do nít hat juk.” Kér chy Ve ra,
„A mû vé szet igaz, az igaz ság vi szont megöli ma gát” (Ar vi su ra Szín há zi Tár sa ság), in Im re Zol tán (szerk.), Al ter na tív szín -
ház tör té ne tek (Al ter na tí vok és al ter na tí vák), Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2008. 310.

19 „Az el sô tá bo ro zá saink kor ve tet tünk fel olyan kér dé se ket, me lyek az élet egé szé re, az élet rit mu sai ra kér dez tek rá. A szí -
né szek imp ro vi zá ció kat ké szí tet tek a nap sza kok hoz kap cso ló dóan: 24 órát vet tünk egy egész cik lus nak, a haj nal hoz a
szü le tést, a dél hez a be tel je sü lést, az es té hez a ha nyat lást, az éj sza ká hoz a le zá ró dást kap csol tuk hoz zá; ezek hez az em -
be ri élet, ill. a na gyobb cik lu sok dol gait ren del tük. Az ide kap cso ló dó imp ro vi zá ciók azo kat az ele mi él mé nye ket ad ták
nagyjá ból, ame lye ket a ter mé sze ti né pek fo lya ma to san átél tek, hi szen ôk együtt él tek a ter mé szet rit mu sá val.” So mo gyi
Esz ter i.m.

10 „Nem az az el sôd le ges, hogy hon nan ho vá jut el a tör té net, mi vé fej lôd nek a jel le mek, ha nem az, hogy a tér szer ve zés sel,
moz gás for mák kal, tánc ele mek kel, kép kom po ná lá si el já rá sok kal, vi lá gí tás sal, kü lön bö zô ze nei ele mek vál ta ko zá sá val, ze -
ne és zö rej, ar ti ku lá lat lan hang és ar ti ku lált dal lam ará nyai val mi lyen uta lá sos rend szer ala kul ki, és eb ben a kö zeg ben
ho gyan je le nik meg az ere de ti tör té net.” Sz. Sán dor [Sán dor L.] Ist ván, Ha lál tánc és kál vá ria, Szín ház, 1990. már cius, 33.

11 Az Ar vi su ra szké né be li tár su lat épí tô szí nész kép zé sén és a több hetes ba la ton sze pez di, majd cser hát szentiván-cser kút te -
le pi el vo nu lá sai so rán a leg kü lön fé lébb kul tu rá lis ha gyo má nyok szín pa di ki fe je zé si for mái val ta lál koz tak a részt ve vôk:
(a tel jes ség igé nye nél kül) Mon tágh Im re be széd tech ni kát, Du ró Gyô zô drá ma tör té ne tet, Pap Gá bor mû vé szet tör té ne tet
ta ní tott, moz gás ta ná runk Uray Pé ter volt, a kon takt tán cot Nagy Jó zsef, majd Go da Gá bor, a pe kin gi ope rát Ye Jin sen és
Sun Ping, a harc mû vé sze tet Gerth ta ní tot ta.

12 Dé vé nyi Ró bert pél dául a kö zép ko ri kar ne vá li fel vo nu lá sok ent re met- je hez ha son lí tó, egy szer re lá to más sze rû és al le go -
ri kus „test-tab lók”-nak te kin ti az el sô elôadás-vál to za tot is rit mi zá ló „élô ké pe ket”, ame lyek „mintegy sû rí tet ten je le ní tik
meg a szi tuá ciók drá mai mag ját, erô te rét”. Dé vé nyi Ró bert, Egy mi mes Elect ra, Szín ház, 1984. jú lius, 28.

13 Bor ne mi sza Pé ter, i.m. 146.
14 „Az a lé nyeg, hogy a ke le ti né zet ben van egy olyan szem lé let, hogy ami a szín ház ban tör té nik, an nak az alapja egy bel sô

el mé lyü lés. A szí nész nem kül sôd le ges esz kö zö ket ta nul meg, és azo kat hasz nál ja a szín pa don, ha nem el sô sor ban meg -
ta nul ön ma gá ba mé lyed ni. Az ön ma gá ban ta lált ta pasz ta la to kat mu tat ja meg úgy a lé nyé ben, hogy min den esz közt fel -
hasz nál, ami a tes té nek ren del ke zé sé re áll; te hát messze nem csak be széd del, ha nem min den faj ta meg nyil vá nu lás sal; még -
pe dig ma ga san kép zett mó don. Ki van ké pez ve a tes te, ki van ké pez ve a hang ja, ki van ké pez ve a szel le me. En nek a szel -
le mi kép zés nek a lé nye ge nem más, mint ma gá nak az el mé lyü lés nek a ké pes sé ge.” So mo gyi Esz ter, i.m.

15 „A bel sô ér zé ke lés kon cent rá ciós ere jé nek na gyobb nak kell len nie, mint az ér zék szer vek ál tal köz ve tí tett in ge rek nek. Ez
alap ve tô. A cél az, hogy a kon cent rá ció se gít sé gé vel le me rül jön a szí nész a tu dat ta lan ba, és az on nan fel ho zott él mé nye -
ket a leg tech ni ká sab ban ki dol go zott tes ten hagy ja ér vé nye sül ni. / … / Ami kor a szí nész ké pes ar ra, hogy ezek be a mély -
sé gek be le me rül jön, ak kor a koz mi kus erô ket és tör vé nye ket ta lál ja meg. ha eze ket si ke rül ma gá ból fel hoz nia, ak kor szo -
kat la nul erôs és hi te les do log tör té nik ve le.” So mo gyi Ist ván, „A beava tás szín há za fe lé” (Ar vi su ra Szín há zi Tár sa ság), in
Vár sze gi Ti bor, Sán dor L. Ist ván (szerk.), For du la tok, Hun ga ri an The at res 1992, I., h.n., Szer kesz tôi kiadás, 101.

16 Sán dor L. Ist ván, Vá ra ko zá ste li csönd (Tö rek vé sek a kí sér le te zô szín há zak ban), Szín ház, 1994. feb ruár, 32–33.
17 „Ha maszk van a szí né szen, ak kor kiesik az a le he tô ség, hogy az ar cá val akar jon min dent el ját sza ni; te hát kény sze rí ti a

tes tet ar ra, hogy áb rá zol jon. Más részt pe dig tud tam, hogy a gö rög drá mák ban hasz nál ták a masz ko kat, mint egy-egy arc -
he tí pus nak a meg je le ní té sét. A maszk az min dig va la mi lyen arc he tí pus ra utal. Ez le het ér zel mi arc he tí pus (pl. a ha rag vó 
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tû nik a vi lág fa gyö kér ze té ben, mintegy a tör té net
te at ra li zált fel mu ta tá sá nak po ten cia li tá sá ban.19

Az elôadás vi lá gí tá si rend sze re rész ben a ter mé -
sze tes fény (a fák lyák) és a szín pa di vi lá gí tás kont -
raszt já ra épült, éles pont fé nyek kel hoz tak lét re
kiemelt he lye ket a szín pa don (a já ték te ret ki je lö lô
ki lenc fény kúp ból a mo no ló gok so rán 1–1 vi lá gí -
tot ta meg a be szé lôt). Eze ket egé szí tet ték ki az ut -
ca fé nyek a har ci je le ne tek ben, il let ve a szín pad fal -
ra ve tü lô, az ala ko kat (pl. a ré mül ten imád ko zó
Clytem nest rát) és rek vi zi tu mo kat sok szo ro sá ra nö -
ve lô árny já té kok ef fekt jei.

A já ték ke vés tárgy ból épít ke zô mo tí vum szer -
ke ze tét bo tok, kö te lek, fák lyák, agyag ur nák, masz -
kok ala kí tot ták. A bo tok hol fe nye ge tô har ci esz -
kö zök ké vál tak – a ma gyar nép ha gyo mány bo tos
tán cai ki fe je zet ten se gí tet ték ezen je le ne tek meg -
va ló sí tá sát –, hol kö te lek kel kom bi nál va vé del met
vagy ép pen el ke rí tést, be zárt sá got ér zé kel tet tek
(akár er dô vé vagy Aga mem non vesz tét oko zó gyil -
kos esz köz zé ala kul tak).

A tár gyak nem csak a né zôi fan tá ziá ban vég be
me nô átala ku lá si, ha nem is mét lô dô meg je le né sük -
kel gyak ran mo ti vi kus „ván dor lá si” ké pes ség gel is
bír tak. Aga mem non ural ko dói le gi ti má ció ját jel ké -
pe zô bot ja és fák lyá ja elôbb Elect rá hoz, majd Ore -
ste shez ke rült. Az Aga mem non ham vait tar tal ma -
zó agyag ur na tü zét ol tot ta el Ae gi stus bo ros kor só -
já val, majd ezt a tü zet, mint a meg tisz tu lást és igaz -
sá got ho zó ha tal mi att ri bú tu mot „élesz tet te új já” a
fel nôtt (felegye ne se dett) ha zaér ke zô Ore stes, ami -
kor ap ja sír já nál fák lyá ját be le he lyez te az ur ná ba.

Clytem nest ra fe ke te ken dô je (zsák mány ként
vagy az anyai bûn és lel ki is me ret-fur da lás foly ta tá -
sa ként) Elect ráé lett. A lé lek ál la pot-vál to zás tár gyi
ki ve tü lé sé nek egyik leg szebb pél dá ja ez, Clytem -
nest ra ken dô je, ame lyet ré mál ma kor dob rá két

alak, majd et tôl kez dô dôen mintegy bûn hô dé se,
sors be tel je sü lé se jel ké pe ként hor doz za. Elôbb ki -
hí vóan de re ká ra kö ti, majd mint egy bal la dai meg -
tört, meg szé gye nült bo szor kány-vén asszony bur -
ko ló zik be ve le, míg vé gül meg gyil ko lá sa kor – a
mintegy szü lô póz ban ha nyatt fek vô ki rály nét a kó -
rus tag jai eme lik bot jai kon a ma gas ba, hogy Ore -
stes tény le ges meg je le ní té se nél kül hal jon meg fia
ál tal, mi köz ben – sa ját ma ga fe di be tes tét fe ke te
ken dô jé vel.

Az elôadás ha tás tör té ne te:

o mo gyi Ist ván és az Ar vi su ra ki vá lóan kép zett,
a kö zös sé gi lé te zés csúcs pont ján lé vô tár su la ta
a Ma gyar Elekt rá val olyan elôadást ho zott lét -

re, amely az eu ró pai szín ház tör té net neoavant gárd
dis kur zu sá nak ol va sá si stra té giái, kü lö nö sen a Pa -
ál Ist vá non ke resz tül megis mert Gro tows ki- fé le
mun ka mód szer, Pe ter Brook szín ház szem lé le te, il -
let ve a Szké né ben is fel lé pô Bar ba Odin Szín há za
fe lôl is ér tel mez he tô.20

Az Ar vi su ra szel le mi sé ge (szí nész kép zé se, tár -
su lat- és össz mû vé szet-szem lé le te) az 1990–2000-
es évek in nen in du ló ki vá ló szí né szei vel (pl. Pé ter -
fy Bor bá lá val, Sche rer Pé ter rel, Sza lon tay Tün dé -
vel, Ter hes Sán dor ral) és szín há zi cso por to su lá sai -
ban foly ta tó dott to vább, s vált a kortárs ma gyar
ren de zôi szín ház önér tel me zé sé nek ré szé vé.
A Szké né ben Pin tér Bé la ala pí tott tár su la tot, Schil -
ling Ár pád (aki szin tén az Ar vi su ra stú dió sa ként
in dult) 1995-ben lét re hoz ta a Kré ta kör Szín há zat,
s a meg szûnt Ar vi su ra ve ze tô tag jai ala pí tot ták
1992-ben a Pi ca ro Tár su la tot.21

Ugyanak kor – bár a Ma gyar Elect rát több mint
száz al ka lom mal ját szot ták, kiemel ke dô ma gyar és
nem zet kö zi si ke re ket ér tek el ve le,22 a Ma gyar Te -
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Az egyes figu rák hoz ar che ti pi kus és a já ték ban
rend re vissza té rô gesz tu sok, test tar tá sok, hang hor -
do zás és az ér tel me zôi me ta fo ri zá ci ót kü lö nös képp
elô hí vó att ri bú tum ér té kû rek vi zi tu mok kap cso -
lód tak. A Mes ter (Papp Er vin) mél tó ság tel jes, lassú
moz du la tai és mo no ton in to ná ció ja, Elect ra (Hor -
váth Gyön gyi) össze gör nye dô vagy egész tes té ben
és hang já ban meg fe szü lô te he tet len szen ve dé se,
Chry so- the mis (Zbo ray An tó nia) gyer me ki nai vi -
tá sát és egy ben ér tet len megal ku vá sát mu ta tó fo -
lya ma tos pör gé se, Ae gi stus (Pin tér Bé la) ki dül lesz -
tett mell ka sa és fel sze gett fej tar tá sa, Pa ra si tus (Tóth
And rás) fet ren gô moz gé kony sá ga és csú szó-má szó
gör nyedt sé ge mind a nem rea lis ta ka rak ter áb rá zo -
lás nagy sze rû tel je sít mé nyei. Ore stes (Hor gas
Ádám) egye nes tar tá sú, arisz tok ra ti kus mél tó sá ga
az elôadás bra vú ros moz gás so ro za tait eredményezte:
így pl. a Mes ter ál tal el be szélt „ha lá los” ko csi ver -
seny ké pi meg je le ní té se kor rez ze net le nül állt a kó -
rus ta gok ál tal moz ga tott, ma gas ra emelt bo to kon.

Az elôadás legössze tet tebb ala kí tá sa Sza lon tay
Tün de Clytem nest rá ja, aki egy faj ta le beg te tett, a
tem pó vál tó las sí tá sok kö vet kez té ben sa já to san fe -
szült ar ti ku lá ció jú be széd mód dal és fel na gyí tott,
erô tel je sen ta golt moz du la tok kal egy szer re pri mi -
tív és fen sé ges, anya sá gá ban sér tett és sé rült, kéj-
és ha ta lom vá gyó asszony. A férj gyil kos sá gá ra és
sze re tô je irán ti sze rel mé re büsz ke asszony bû ne sú -
lyá tól, gyer me kei irán ti gyû lö le té tôl és tô lük va ló
ret te gé sé tôl egy re in kább ön ma gát pusz tí tó lel ké -
nek, ön kín zó lel ki is me re té nek meg ha son lott sze -
mé lyi sé gû fog lya lesz. Uj jait meg hosszab bí tó nád -
kör mei vész jós ló ké sek, ame lyek kel si mo gat ni, von -
za ni is ké pes, de meg kö ze lít he tet len sé gét biz to sí -
tó, ön mar can go ló és köz ve szé lyes gyil kos esz kö zök
is (akár ön ma gát is meg vág ja, hogy ál do za ti vé rét
küld je lá nyá val megölt fér je sír já hoz).

Szín há zi lát vány és hang zás:

Ma gyar Elect ra -e lô a dás já ték te ré nek majd nem
tel jes szé les sé gé ben fe dô nyers fa do bo gó ját két
ol dal ról ül ték kö rül a sze rep lôk és a ze né szek.

Az egyet len zsák vá szon hát tér tex til lel ta golt szín -
pa don kö te lek bôl font, sá mán ha gyo mány ra uta ló

élet fa, vi lág fa volt lát ha tó, há lós gyö kér zet tel, jobb
és bal ol da lán a Nap és Hold sti li zált ké pé vel. A csak
ter mé sze tes anya gok kal dol go zó dísz let ben a sze -
rep lôk szin tén ter mé sze tes anya gok ból ké szült, gö -
rö gös-ma gya ros „nép vi se le tet” idé zô vá szon ru hák -
ban je len tek meg (dísz let- és jel mez ter ve zô: Hor -
gas Pé ter) egy-egy ka rak ter jel lem zô kiegé szí tô vel
(pl. a Mes ter kö pe nyé vel, Aga mem non maszk já val,
Ore stes férfias sá gát hang sú lyo zó övé vel, Chry so-
 the mis szok nyá já nak le be gô-csör gô dí szei vel).
Csak hogy egy részt a foly ton vál to zó vi zuá lis tér –
ame lyet fô képp a tes tek moz ga tá sá val és meg vi lá -
gí tá sá val kiala kí tott szín pa di ké pek hoz tak lét re,
pl. a töb bi sze rep lô tôl elütô, fe ke te ru há za tú kó rus
bi zo nyos tér for mák fel vé te lé vel –, más részt az élô -
ze nét al kal ma zó akusz ti kus kör nye zet je le net rôl je -
le net re új raír ták, új raér tel mez ték a sze rep lôk ver -
bá lis és me ta kom mu ni ka tív meg nyil vá nu lá sait.

A né zôk szá má ra is me ret len, „arc ta lan” szí né -
szek szín pa di ak ció val, a tes ti je len lét felér té ke lô -
dé sé vel az elôadás és a szö veg rit mi kai szer ve zô dé -
se, ze nei sé ge, a moz gá sok hang- és han gu lat fes tô
jel le ge, meg ko reog ra fált sá ga vált meg ha tá ro zó vá.
A ma gyar nép tánc és a – fel té te le zett – sá mán tán -
cok ele meit fel hasz ná ló moz gás so rok je len tek meg
a ka rak te rek jel lem zô tu laj don ság je gyeit sû rí tô be -
mu tat ko zó tán caik ban (mi köz ben a ze ne kar erô -
tel jes rit mu sú, do bo ló „sá mán ze nét” ját szott), a pár -
via da lok áb rá zo lá sá ban és a rend re vissza té rô kör -
for gá sok ban. A Pel va Gá bor irá nyí tot ta ze ne kar
mono ton rit mu sú, arc hai kus, me di ta tív, re pe ti tív
gyi me si csán gó és mold vai nép ze né je és az el hang -
zó gyö nyö rû nép da lok ki vá lóan szer kesz tett el he -
lye zé se is a rí tu sok alap for mái nak akusz ti kus meg -
je le ní té sét szol gál ták (így pl. az elôadás kez dô „Indul -
 junk, in dul junk fe hér vi rág szed ni…”, a „Hazám,
ha zám, édes ha zám / bár csak ha tá rod lát hat nám…”
buj do só nó tá ja, az Elect ra gyá szát meg han go sí tó
„En gem anyám megát ko zott, mi kor a vi lág ra ho -
zott…” vagy az elôadás zár la tá ban fel hang zó „El -
me gyek a föld be lak ni…”).18 A zá ró dal azért is kü -
lö nö sen je len tôs, mi vel en nek so rán a bosszú ál lást
vol ta kép pen vé gig ve zény lô Mes ter, a mí tosz múlt -
idé zô beava tott ja egye dül ma rad a szí nen, mi köz -
ben az összes töb bi sze rep lô, ar cu kon maszk kal el -

em ber, a meg fé lem lí tett em ber, a sze re tet figu rá ja stb.), de utal hat a sze mé lyi ség re (akár élet kor ra is), mint pl. a nó- szín -
ház ban vagy a bu thó ban van nak ilye nek alap tí pu sok (az öre gem ber, a fiata lasszony, a ka to na).” So mo gyi Esz ter, i.m.

18 Az elôadás ze nei és moz gás vi lá gát olyan ki vá ló al ko tók hoz ták lét re, mint a fu ru lyás Ke ré nyi Ró bert és az éne kes, he ge -
dûs, kob zás Hor váth Gyu la a Tat ros, Sipos Mi hály a Mu zsi kás együt tes bôl, György Ká roly ko reog rá fus, a Mol nár ut cai
tánc szín ház ve ze tô je, il let ve Zsu ráfsz ky Zol tán tánc mû vész, nép tánc gyûj tô, a Ko dály Ka ma ra Tánc együt tes ko reog rá fusa.

19 Az is mét lô dô ze nei mo tí vu mok szép pél dá ja a ha rang já ték is mét lô dé se, ame lyet „a cse lek mény kez de tén a gyôz te sen ha -
za té rô Aga mem nont ün nep lô ha rang zú gás nak hall juk, a gyil kos ság drá mai kö ze ge ként. A Clytem nest rán vett gyer me ki
bosszút a vész ha ran gok iz ga tott csö röm pö lé se kí sé ri, vé gül a be fe je zés ben lé lek ha rang ként em lé kez tet min den em be ri
tö rek vés vé ges sé gé re.” Dé vé nyi, i.m. 28.

20 So mo gyi szín ház szem lé le té nek ma gyar és nem zet kö zi pár hu za mai ról rész le te sen ld. Száz Pál, Szer tar tás szín ház, Iro dal -
mi Szem le, 2011. feb ruár, 85–88., in http://www.i ro dal mi szem le. bi ci.sk/lap sza mok/2011/2011-de cem ver/891 (le töl tés
dá tu ma: 2012. de cem ber 10.), il let ve So mo gyi Esz ter, i.m.

21 A cso port tag jai nak és ve ze tô jé nek vi lág né ze ti el tá vo lo dá sa (a tár sa ság nagy ré sze a sá má niz mus ban va ló fo ko zot tabb el -
mé lyü lés tôl el zár kó zott) 1998-ban ve ze tett az Ar vi su ra meg szû né sé hez. So mo gyi még ugyaneb ben az év ben – eled dig
utol já ra – a Vár szín ház ban ren dez te új ra a Ma gyar Elect rát a Nem ze ti Szín ház szí né szei vel, profi nép tán co sok kal, va la -
mint Tí már Sán dor együt te sé nek tag jai val. Az Ar vi su ra és vár szín há zi elôadás össze ha son lí tá sá ról ld. Pe ré nyi Ba lázs, Ru -
tin lá za dás, El len fény, 1998/5., 42–45.

22 A elôadás sal fel lép tek töb bek kö zött Ang liá ban, Olaszor szág ban, Len gyelor szág ban, Er dély ben, a mo na cói ope ra ház ban,
1994-ben a finnor szá gi Nur mes ben, a Finn ugor Né pek Szín há zi Fesz ti vál ján, aho vá min den or szág nem ze ti szín há zát
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ma gyar szín ház tör té net-í rás egyik köz tu dott,
mégis fel tû nôen ké sôn ka no ni zá ló dott köz he -
lye, hogy „a Csár dás ki rály nô mint olyan nem

lé te zik”.2 En nek el le né re a „Kál mán Im re, Je nô Jen -
bach, Leo Stein, Gá bor An dor, Bé kef fy Ist ván, Kel -
lér De zsô, In no cent Vin ce Er nô, Mo- há csi Já nos,
Eör si Ist ván, Ke ré nyi Mik lós Gá bor és még so kan
má sok” co py right- já val si ke res teát rá lis kép zôd -
ményt a szín há zi szak írás mind máig a „(mû)hû ség”
fino man szól va anak ro nisz ti kus nor má ja fe lôl kö -
ze lí ti meg. Pe dig a ha zai szín há zi ha gyo mány „ope -
rett-or szág ként” is mert mi nô sí té sé nek egyik emb -
lé má ja, s an nak elô a dá stör té ne te iz gal ma san pél -
dáz za a kul tú ra tu do mány re to ri kai for du la tát disz -
kur zus sá szer ve zô olyan alap fo gal mak ter mé keny
vol tát, mint a fél re- il let ve új raol va sás (de Man) vagy
az ite ra bi li tás (Der ri da).

Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa:

zért is ér de mes ko moly figyel met szen tel ni a
fél reér tés és fél re ját szás pro duk ti vi tá sát ha tá -
stör té ne ti leg is iga zo ló Mo há csi-ren de zés nek.

Az 1916 A CSÁR DÁS KI RÁLY NÔ egy fe lôl az egyik

utol só azok nak a Szô ke Ist ván-fé le Diák sze re lem -
mel (1975) és az Ascher Ta más-fé le Ál la mi áru ház -
zal (1977) kez dô dô ren de zé sek nek a so rá ban, ame -
lyek ré vén a het ve nes-nyolc va nas évek leg je len tô -
sebb kis re a li sta ren de zôi tér ké pez ték fel e ze nés
szín há zi mû faj sza bá lyait és ha tá rait. Más fe lôl egy
olyan szín ház csi ná ló nyol ca dik ka pos vá ri ren de zé -
sé rôl van szó, aki nek ren de zés rôl ren de zés re felis -
mer he tô dra ma tur giai és szí nész ve ze té si megol dá -
sai már ak kor ön ma guk ra irá nyí tot ták a figyel met.
Az ope rett-ha gyo mány (át)ér tel me zé sé re irá nyu ló
ka pos vá ri kí sér let te hát, amely köz tu dot tan „ab ban
állt, hogy az ope rett ugyanazt a vi lág ké pet és íz lést
fe jez ze ki, mint a szín ház töb bi elôadá sa”,3 ez eset -
ben egy sta bil szin ta xis sal és sze man ti ká val ren del -
ke zô szín pa di mû faj se gít sé gé vel tet te transz pa rens -
sé a Mo há csi- fé le for ma ká non mû kö dé si me cha -
niz mu sát. Ugyanak kor és ép pen azért, mert ez a fo -
ga lom au to ma ti ku san pár be széd be lép te ti
vizs gá la tunk tár gyát és a ren de zôi szín ház posztd -
ra ma ti kus dis kur zu sát,4 nem le het figyel men kí vül
hagy ni egy har ma dik filo ló gi ai tényt sem. Mo há csi
Já nos nak a Csár dás ki rály nô vel kez dô dô ope rett-,
bo hó zat- és nép szín mû-ren de zé sei ugyanak kor
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le ví zió fel vé telt ké szí tett ró la,23 és a Ka to na Jó zsef
Szín ház Kam rá já nak re per toár da rab ja is lett – az
Ar vi su ra elôadá sa a Bor ne mi sza-d rá má nak sem az

iro dal mi, sem a szín há zi re cep ció tör té ne té re nem
tu dott ha tást gya ko rol ni.

hív ták meg, ki vé ve Ma gyaror szá got, amit a vá lo ga tók dön té se alap ján – miu tán meg néz ték az összes fu tó da ra bot a Nem -
ze ti Szín ház ban – az Elect ra kép vi selt. 1988-ban a Ma gyar Moz gás szín há zak I. Ta lál ko zó ján, 1990-ben a Ka zinc bar ci kai
Nem zet kö zi Szín ját szó Fesz ti vá lon (itt a fô dí jat és leg jobb ren de zés dí ját kap ták meg), 1991-ben a VI I. Nem zet kö zi Moz -
gás szín há zi Ta lál ko zón sze re pel tek, il let ve ugyaneb ben az év ben el nyer ték a Fô vá ro si Ön kor mány zat Ní vó Dí ját a Ma -
gyar Elect ra, A Mes ter és Mar ga ri ta és a Szen ti vá né ji álom elôadá sai kért.

23 A Ma gyar Te le ví zió szín há zi és filmszer kesz tô sé ge, a So ros Ala pít vány ál tal tá mo ga tott Ar vi su ra Szín há zi Tár sa ság és a
Szké né Szín ház kop ro duk ció ja, Dra ma turg: Sán dor Jó zsef, Al bu Lász ló, Dísz let-jel mez: Hor gas Pé ter, Ze nei szer kesz tô:
Pel va Gá bor, Ko reog rá fus: György Ká roly, Fény: Vi zy Mik lós, Ta más Gá bor, Ren de zô: So mo gyi Ist ván, Aga mem non királ:
Se be stény Fe renc, Ae gi stus ki rál: Pin tér Bé la, Pa ra si tus ki rál szol gá ja: Pin tér Gá bor, Clytem nest ra ki rál né asszony: Szalon -
tay Tün de, Elect ra, Aga mem non ki rál lá nya: Rác ke vei An na m.v., Chry so- the mis, Elect rá nak hú ga: Zbo ray An tó nia, Ores -
tes, Aga mem non ki rál fia: Hor gas Ádám, Mes ter, Ore stes nek ok ta tó ja: Papp Er vin, Cho rus, az já té kot ját szó sze mé lyek:
Bitt ner Dó ra, Ká mán Gyön gyi, Deák Ta más, Sza bó At ti la, Tóth And rás, ze né szek: Pel va Gá bor, Ke ré nyi Ró bert, Hor váth
Gyu la, Tóth Ká roly; az MTV mun ka tár sai: dra ma turg: Kol tai Ta más, ope ra tôr: Csör nyei Ta más, ren de zô: Már ton Ist ván

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 netfilo ló gia) tet te le he tô vé.

2 „Még egy va la mit tisz táz ni kell: A csár dás ki rály nô mint olyan, nem lé te zik. Nincs be lô le ere de ti pél dány. Van egy 1916-os
meg egy 1954-es vál to za ta, eze ket szok ták orr ba-száj ba mi xel ni, ki hagy ni be lô le, be leír ni. Nem tu dunk ere de ti hez nyúl -
ni, mert nincs. Se jo gi lag, se sem mi képp. Te hát ez egy faj ta fel ha tal ma zás ar ra, hogy az adott tár su lat ban meg va ló sít ha tó
leg jobb ver ziót ál lít sam szín pad ra.” http://szin haz. hu/vi dek/43365-a- csar das ki raly no- mint -o lyan- nem- le te zik -al ko tok -a-
 mo hacsi- ren de zes rol (2013.02.13.)

3 Kol tai Ta más: Az én Ka pos vá rom. Har minc évad, és ami utá na jött. Szín ház, 2003/11. 8.
4 Vö. Kiss Gab riel la: A koc ká zat szín há za. Fe je ze tek a kortárs ma gyar ren de zôi szín ház tör té ne té bôl. Veszp rém, PEK, 2006.
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KISS GABRIELLA

Mi nem tör tén(he tet)t meg 
Mo há csi után?

Mo há csi Já nos: 1916 A CSÁR DÁS KI RÁLY NÔ, 19931
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