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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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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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ezért nem ele gáns, az or feum és az úri sza lon at -
mosz fé rá ja nem csak ezért nem kel le mes, a bon vi -
ván nem csak ezért nem éne kel úgy, mint egy is -
ten, a szub ret tet és a tán cos ko mi kust nem csak
ezért nem hun cut bá juk miatt sze ret jük, az es tét
pe dig nem csak ezért nem a ka ca gás ba és par füm -
il lat ba bur ko ló dzó han gu lat te szi ese ménnyé. Ha -
nem azért is, mert a szín há zi jel hasz ná lat szét szó -
ró dó és szét for gá cso ló dó üres sé gé ben vi szi szín re
az ope rett-si kert ga ran tá ló re cept hoz zá va lóit.

Er re ki vá ló pél da az, ahogy Mo há csi a vég sô kig
kiak náz za az ének szá mok ze ne dra ma tur giá já ban
rej lô le he tô sé ge ket. A dal szö veg, ame lyet „har ma -
dik nem ze ti drá mánk” ese té ben az is mert dal la mért
hall ga tunk meg, vers ként to lak szik a me ló dia hang -
jai kö zé, és re fe ren ci á lis ol va sa tá nak szín re vi te le za -
var ja meg a har mo ni kus be fo ga dói ál la po tot. Ép -
pen meg tud tuk, hogy Stá zi és Ed vin uno ka test vé -
ri sze rel me abor tusszal vég zô dött, ami kor a szub -
rett és a bon vi ván egy más tól tá vol áll va, me rev
arc cal és ön ma guk szá má ra is meg le pe tés sze rûen
el kez dik: „Túl az Ópe ren cián (!) bol do gok le -
szünk”. Ce cí lia min den élet ta pasz ta la tát be le sû rí ti
a „Haj má si Pé ter” túlélé si stra té gia ként éne kelt so -
rai ba, ami vel mintegy elô ké szí ti a II. fel vo nás zár -
la tát: a há rom szor is ha zug sá gon ka pott és va la -
mennyi szö vet sé ge sét el vesz tô her ceg nô a füg göny -
be ka pasz kod va és a „Jaj, ma ma, de gyö nyö rû szép
a vi lág” dal la má ra biz to sít ja, hogy „Kvit tek va gyunk
mi már az élet meg én, / Nem fo gok sír ni nek tek,
bár mi is ér”. Ugyanak kor az így ke let ke zô fe szült -
sé get nem old ja fel az az elô ször Ba csó Pé ter Te ron -
gyos éle té nek utol só je le ne té ben al kal ma zott dra -
ma tur gia, amely egy üze net ér té kû mon da ni va ló
meg szó lal ta tá sá nak szol gá la tá ba ál lít ja a vers szö veg
je len té sét. Ka pos vá rott ugyanis, ami kor a ze ne el -
hall gat, a Mo há csi- fé le for ma nyel vet ön ger jesz tô ví -
rus ként mû köd te tô szín há zi iró nia azon nal meg tá -
mad ja vagy az utol só ki mon dott / eléne kelt nyel vi
egy sé get vagy az utol só moz du la tot. Az el sô eset -
ben egy más ra re fe rá ló nyel vi poé nok so ra for gá -
csol ja szét a szín pa di szi tuá ciót, a má so dik eset ben
az ope rett ját szás ha gyo má nyos kel lé kei lá zad nak

fel ön ma guk el len: a tán co ló férfiak pél dául inst -
ruk ció ként ér tel me zik a „Gye rünk, gye rünk, gye -
rünk, de gyors az élet” sort, és vég ki me rü lé sig il -
let ve összeesé sig is mét lik az utol só, elöl hang sú -
lyos láb dob ban tást; az „Em lék szel még”-re ke rin -
gô zô egyik férfi elen ge di part ner nô je há tát, majd
ne mes egy sze rû ség gel át lép az el te rü lô tes ten, hogy
kö zöl je a kar mes ter rel: el vi sel he tet le nül le las sí tot -
ta a val cer alap rit mu sát.

A ren de zés

zek a pél dák egyér tel mû vé te szik, hogy az „élet -
sze rû és va ló ság sza gú” han gu lat meg te rem té -
se (vagyis az olyan, a ha gyo má nyos ope rett-ját -

szás ban csak kö te le zôen ab szol vá lan dó té mák nak
és mo tí vu mok nak a hang sú lyo zá sa, mint a ran gon
alu li há zas ság, nôi és férfibüsz ke ség, kar rier vágy,
éhe zés stb.) az átírás ra di ka li tá sá nak csak egyik
össze te vô je.10 A Mo há csi- fé le Csár dás ki rály nô
(a kor pusz va la mennyi da rab já hoz ha son lóan)
olyan bel sô uta lá sok ból és is mét lô dé sek bôl szü le -
tô szín há zi szö veg, ame lyet két rit mus al ko tó elv
struk tu rál. Egy fe lôl a cse lek mény te ma ti kus cso -
mó pont jait és a figu rák szár ma zá sá val, fog lal ko zá -
sá val, tár sa dal mi hely ze té vel kap cso lat ba hoz ha tó
nyel vi dis kur zu so kat meg tá ma dó nyel vi iró nia.
Más fe lôl a ze nei té te lek nek a ren de zést ön ál ló egy -
sé gek re bon tó, de nem te ma ti ku san ta go ló szín re
vi te le. A tár sa dal mi kü lönb sé ge ket le nem gyôzô
sze re lem az „or feum dí vá ból” „dí vánnyá”, „san zo -
net té”, majd „sez lonnyá” vá ló „kon zum nô” és a
„Bécs nek büsz ke vá rá ból” lá to ga tó kat és sür gö nyö -
ket ka pó „Edus” kö zött szö vô dik, az ér ze lem mély -
sé gét pe dig az aláb bi (Szil via és Bó ni kö zött le zaj -
ló) pár be széd ér zé kel te ti: „Mondj va la mi for rót!…
Va sa ló, b. meg”. Mis ka kor rupt sá gát a pezs gô rôl
leáz ta tott és át ra gasz tott cím ke or szá go kon át ha -
la dó út já ról tu dó sí tó túl be szé lés jel zi. A klasszi kus
pre tex tu sok kal ren del ke zô szó kap cso la tok is mé -
tel ge té se (pl. „fogy a ma gyar”, „mind nyá junk nak el
kell men ni”) pe dig rend sze re sen el te re li figyel mün -
ket a köz lés ere de ti tár gyá ról.
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arat nak si kert Ka pos vá rott és Bu da pes ten,5 ami kor
a Volks büh ne am Ro sa- Lu xem burg-P latz és a
Deuts ches The a ter re per toár ján is meg je len nek
azok a (Frank Ca storf, Chri stoph Mar tha ler, ké -
sôbb pe dig Mi chael Thal hei mer, Ni co las Ste man és
Her bert Fritsch ne vé vel fém jel zett) elôadá sok, ame -
lyek a ne ve tés pol gá ri szín há zá nak rend kí vül si ke -
res ügy vé dei nek bi zo nyul nak.6

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

szín ház kul tu rá lis kon tex tus össze tett sé gé nek
is me re té ben fel tû nô, hogy a Mo há csi-ren de zés
kri ti kai re cep ció ja mennyi re egy ol da lúan ér tel -

mez te az ope rett ere de ti cí mén vég re haj tott vál toz -
ta tá so kat. Mind máig ki zá ró la gos, mi több: a Kerényi
Mik lós Gá bor-ren de zés kö rü li vi ták ra rea gá ló írá -
sok ré vén im már ha tás tör té ne ti ho ri zont ba is helye -
zett az az ér tel me zés,7 mely sze rint a Csár dás királynô
tör té ne te Ka pos vá rott 1916-ban ját szó dik.8 Az or -
feum höl gyek pro li- vagy zsel lér szár ma zá sú szajhák,
Szil via ugyanúgy könnyû lány, s nem zet kö zi cse -
rá ru, mint elôdje, az egy mást „le ke gyel me su ra mo -
zó” és „le elv tár so zó” ven dé gek szifili sze sek és/vagy
al ko ho lis ták. Tör vény sze rû, hogy Ed vint a szü lei
zsa rol ják, Bó nit pe dig az apó sa bün te ti a ka to nai
be hí vó val, s köz tu dott, hogy „bár van nak na gyon
ren des” ro má nok és an go lok (mi több: „svá bok,
akik úgy oszt rá kok, hogy hor vá tok”), sem a pes ti
or feum ban, sem a bé csi pa lo tá ban nem ér de mes fe -
sze get ni, hogy a kö ze pes éne kes nôi ké pes sé gek kel
bí ró Ve re ckei Szil via ne ve a Ve rec kei-há gó ra vagy
a pre mier rel egy idô ben rop pant nép sze rû ro mán
ki rály né ra, Car men Syl vá ra utal-e. Ily mó don az is
lo gi kus, hogy az if jú ma gyar ki rály és oszt rák
császár dön té se ga ran tál ja a hap py end -et: a nagy -
po li ti ka ha tal mi dis kur zu sá nak kép vi se lô je (aki a

Kép zet té vá lunk avagy Ár mány és sze re lem her ce gé -
hez ha son lóan, mi több: is mét Ka rá csony Ta más
ré vén je le nik meg) ezt kö ve tôen nem a met re szé -
vel, ha nem örök be fo ga dott lá nyá val és a li mai nagy -
kö vet té ki ne ve zett bon vi ván fe le sé gé vel hál együtt.
S ami kor a (Bécs kör nyé ki ho tel vagy a Karls bad
mel let ti kurp ro me nad he lyett) Fiu mé ban ját szó dó
II I. fel vo nás vé gén az „Álom, álom, édes álom” dal -
la má ra süllyed el az egész tár su la tot ma gá ba fo ga -
dó, s nem vé let le nül No va rá nak ke resz telt gyors -
cir ká ló, tény leg ne héz nem a Tria non fe lé me ne te -
lô Mo nar chia jel ké pe ként ér tel mez ni a zá ró ké pet.

Kö vet ke zés képp ért he tô, hogy a szín há zi kri ti -
kák nagy lel ke se dés sel ve szik ész re a lib ret tó ba be -
leíró dott olyan ese mé nye ket és ala ko kat, mint a
Szil viát nem Pá rizs ba, ha nem a vi lág há bo rú bor -
zal mai tól meg kí mélt New York ba me ne kí tô triesz -
ti gyors, a Do ber dót és Ison zót meg járt front ka to -
nák vagy a Nagy Ig nác-ver set sza va ló Cser ma nek
(Ká dár) Já nos ka. Ugyanak kor fel tû nô, hogy a Mo -
há csi-ren de zé sek nek a rep re zen tá ció zárt sá gá val
foly ta tott já té ká ra más dra ma ti kus mû ese té ben ér -
zé keny mû bí rá lók egyi ke sem te szi fel a kér dést: az
el sô vi lág há bo rú hát or szá gá nak ez az áb rá zo lá sa
miért fe lel meg an nak a kép nek, amely a Mi há lyi
Ro zá lia csók já tól meg fer tô zô dött (és a ka pos vá ri or -
feum ban me rev ré sze gen sza va ló) Ady pub li cisz ti -
ká ját ol vas va vagy a ko ra be li fo to gráfiákat né ze get -
ve ala kul ki ben nünk. Pon to sab ban szól va, miért
csak oly mó don reflek tál nak a rea lis ta já ték pa ra -
dig ma hi te les ség-fo gal mát érin tô prob lé ma kör re,
hogy jel zik: Mo há csi ren de zé se él a Habs burg-Lo -
ta rin giai her ceg mé sal li an ce -át el me sé lô Jen bach-
 Stein- fé le szö veg könyv be kó dolt és a min den ko ri
je len tár sa dal mi fo lya ma tait a rep re zen tá ció sza bá -
lyai sze rint te ma ti zá ló „Zeit the a ter” le he tô sé gé vel.9

Pe dig a Mo há csi-ren de zés pri ma don ná ja nem csak

A E

5 Mo há csi Já nos: Bol ha a fül be, 1997, 2001, 2012; Mág nás Mis ka, 1996, 1998; Sár ga li liom, 2004; A fa lu rossza, 2010; Já ték
a kas tély ban, 2010; Csár dás ki rály nô, 2011; Li liomfi, 2012.

6 Vö. Kiss Gab riel la: A ma gyar szín há zi ha gyo mány ne ve tô ar ca. Pil la nat fel vé te lek. Bu da pest, Ba las si, 2011. 126–160.
7 Pl. Her mann Zol tán: Haj má si Pé ter & Tsi, avagy sza bad-e új ra köl te ni a Csár dás ki rály nô dal szö ve geit? Szín ház, 2011/3.;

Sza bó Ist ván: Ez tör tént Mo há csi után. Szín ház, 2012/1.
8 „A vég ered mény felöl te kint ve az elôadás cí me a mû sor fü zet sze rint: „1916 A CSÁR DÁS KI RÁLY NÔ”. Ami erôs uta lás arra,

hogy az elôadás lét re ho zói a da ra bot – a két sze res át dol go zás el le né re is – »kortárs drá má nak« te kin tik, ezért hang súlyosan
szü le té sé nek idô pont já ban ját szat ják. Ez az idô be li egy beesés spon tán mó don va ló sult meg 1915/16-ban, a ké sôb bi elôadá -
sok azon ban legin kább egy le tûnt kor szak abszt rakt ké pé hez il lesz tet ték a szín pa di tör té né se ket.” Sza bó Ist ván: i. m.

9 Vö. „Csár dás ki rály nô nek ne vez te ma gát az a leg na gyobb mér ték ben ne vet sé ges tá kol mány, ame lyet Stein és Jen bach urak
szem te len ked tek szín pad ra, és amely hez az egyéb ként elô nyö sen is mert kom po nis ta, Kál mán Im re nem érez te ér tel mi
szín vo na lán alu li nak né hány tak tus nyi mu zsi kát hoz zá biggyesz te ni. Ál lí tó lag a K.u. K. had se reg tiszt jei és a fô ne mes ség
urai áb rá zol tat nak a szí nen. A leg na gyobb mér ték ben kí nos Mo nar chiánk e leg je len tô sebb és leg fel sô ré te gé nek gya lá zatos
tor zí tá sát el vi sel ni. Jó zan em ber csak a fe jét csó vál hat ja. Ho gyan is for dul hat na elô, hogy fô ne mes sé günk vagy tisz ti karunk 

ilyen va rie té be li hez vagy szín há zi nôcs ké hez köt né ma gát, és há zas ság ról meg egyéb ef fé lék rôl be szél het ne ne ki?!” A Der
Adels co u rir kri ti ku sát (1915. no vem ber 18.) idé zi Bá nos Ti bor: A csár dás ki rály nô ven dé gei. Bu da pest, Cse rép fal vi, 1996.
217. (Vö. Mol nár Gál Pé ter: Hon thy Han na és ko ra. Bu da pest, Mag ve tô, 1997. 71–102.) Az ope rett mû fa já nak eh hez a
Sigf ried Kra cau er és Her mann Broch elem zé sei óta köz ke le tû, a ki re kesz tés rend jét ha tal muk nál fog va meg ha tá ro zó sze -
mé lye ket ki ne vet te tô, sza ti ri kus di men zió já hoz lásd Vol ker Klotz: Bür ger li ches Lach the a ter. Ko mö die, Pos se, Schwank, Ope -
ret te. Hei del berg, Win ter, 2007. 281–290.

10 Vö. Ké ke si Kun Ár pád: Tü kör ké pek lá za dá sa. A drá ma és szín ház re to ri ká ja az ez red vé gen. Bu da pest, JAK, 1998. 99–100.
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moz ga tó ki hú zott fel sô test lát vá nya, majd a nép -
tánc ból is mert ol ló zás és csa pá so lás fél re-si ke rült -
sé gé ben je le nik meg, hi szen a bon vi ván csak ak kor
ké pes meg tar ta ni a moz gás hoz szük sé ges egyen -
súlyt, ha ül, vagy ha Mis ka és Fe ri bá csi a vál lu kon
hord ják vagy épp szé ket és asz talt rak nak alá.
A szek ven cia utol só egy sé ge vi szont, ami kor a földbe
gyö ke re zett láb bal ál ló Mis ka ré mült te kin te té tôl
kí sér ve egy ar ti ku lát la nul üvöl tô és egy föl dön vé -
gig gu ru ló test re hul lik a füg göny, azért ké pes ér zé -
kel tet ni a sze mé lyi ség szétesé sé nek anar chiá ját,
mert elôt te egy szö ve gét vesz tett ref rén ere jéig
megaján dé koz ták a kö zön sé get a szat má ri le gényesre
han golt, pro fesszio ná lis show-tánc lát vá nyá val.
S ezek azok a pil la na tok, ami kor a Mo há csi-ren de -
zés a csár dást mí me lô moz du la tok nél kül te szi látha -
tó vá azt a Kál mán Im re-o pe ret tek re jel lem zô tánc -
dra ma tur giát, amely úgy sa já tít ja ki a fel hasz nált
tár sas tán co kat, hogy egy fe lôl a lel ki ál la po tok ívét
kot táz za le ve lük, más fe lôl pon tos rit mus sze rint
min dig az eksz tá zi sig fo koz za ôket, így za var va meg
a már épp kiala ku ló szim met riát és har mó niát.13

Szí né szi já ték:

a el fo gad juk, hogy az 1916 A CSÁR DÁS KI -
RÁLY NÔ az elôadás szö veg tex tu á lis transz cen -
den ciá já ra reflek tál va ké pes (ön)iró niá val vi -

szo nyul ni a sa ját ma ga ál tal is ki szol gált dra ma tur -
giai és mû fa ji el vá rá sok hoz, ak kor a sze rep kö rök
szo ciál pszi cho ló giai mo tí vu mok kal tör té nô fel ru -
há zá sa is csak egy a szí né szi já ték di men ziói kö zül.
Tény, hogy a ka pos vá ri tár su lat nagy for má tu mú
szí né szei nek ala kí tá sá ban Gá bor An dor dal szö ve -
gei szín pa di szi tuá ciók ra reflek tá ló, lé lek ta ni lag
pon to san ár nyalt nagy mo no ló gok ként ke rül nek
szín re.14 Ugyanak kor ab ban a pil la nat ban, ami kor
a né zô azo no sul hat na a meg szü le tô ér zel mi ál la -
pot tal, az iden tifiká ció mi me ti kus mód ját zá ró jel -
be rak ja a part ner il lo gi kus vagy szo kat lan vi sel ke -
dé se, egy pon to san ki szá mí tott geg, vagy egy jól is -
mert és csakis az adott ját szó ra jel lem zô szí né szi
esz köz el túl zá sa. Spind ler Bé la és Lu go si György

pél dául, miu tán vé gig hall gat ta, ahogy a „Ne húzd,
hogy a sze re lem nek bol dog ság a vé ge” ap ro pó já ból
Mol nár Pi ros ka a po fá juk ba ének li Ce cí lia min den
vélt és va lós sé rel mét, a szó leg szo ro sabb ér tel mé -
ben rá kény sze rí tik a kö zös kán kán ra. Mi köz ben
Kul ka Já nos re ményt vesz te tett sze rel mi val lo más -
ként ének li, Sá fár Mó ni ka pe dig bla zírt arc cal hall -
gat ja az „Egy a szí vem egy a pá rom” so rait, a kataton
ál la pot ban le le dzô Ady End re leesik a szék rôl, végig
gu rul a pad lón, majd ró káz va ki ro han a szín rôl.
Ilyen ál lan dó el len pont ként funk cio nál a na gyo pe -
ret ti el vá rá so kat ki nem elé gí tô ének han gok mi nô -
sé ge, il let ve a fô sze rep lôk és a tö meg vi szo nya.
A Mo há csi-ren de zé sek ese té ben meg szo kott, hogy
a mon dat ál lít má nya mel lé to lak szik egy fu ra szó -
szer ke zet, szó, hang sor, s az egyér tel mû szín há zi
jel bôl egy ver bá lis, majd pa ra ling visz ti kai és gesztus -
 je lek be tor kol ló asszo ciá ció sor ala kul ki. Ez esetben
pon to san így to lak szik a pro ta go ni sták és az ál taluk
ala kí tott sze rep kö rök kö zé az a cso port ké pek ben
lé te zô kar, akik nek szó ló zó ar cai min den fel vo nás -
ban más sze re pet ala kí ta nak, s ily mó don rend sze -
re sen pár be széd be ke ve red nek nem csak koráb bi
sze re peik kel, nem csak a szí né szi én jü ket rep re zen -
tá ló kli sék kel, ha nem sa ját arc ta lan sá guk kal is.15

Szín há zi lát vány és hang zás:

h hez a né zôi el vá rá sok kal, mû fa ji ha gyo má -
nyok kal és szí né szi já ték mó dok kal foly ta tott,
hol álom sze rû, hol eksz ta ti kus, hol gro teszk

já ték hoz olyan vi zuá lis és akusz ti kai at mosz fé ra kí -
nál op ti má lis kör nye ze tet, amely egy fe lôl pont sze -
rû uta lá so kat tesz az 1910-es évek re, más fe lôl érzé -
ki hát te ret kí nál a ren de zés öniró niá já nak. Cse lényi
Nó ra jel me zei a di zôz ru há já tól kezd ve a vo nat ra
fel nem en ged he tô nad rág kosz tü mön és pél dá san
sza bott frak ko kon át Kau csi á nó gróf né „ki kö tôdz -
kö lô dött ci pô fû zô jéig” kö ve tik a ko ra be li di va tot.
Khell Zsolt dísz le te vi szont csak egy-egy, az adott
szo ci o kul tu rá lis dis kur zus ra uta ló (rea lisz ti kus) ele -
met tar tal maz. Az el sô fel vo nás Ma gyar Ede és Stahl
Jó zsef 1911-es szín pad nyí lá sát és pá holy so rát idézi
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A nyel vi nor ma meg sér té sé nek ez az asszo cia tív
mód ja vi szont más ra di ka li tás sal füg gesz ti fel a lo -
gi kát, és más képp nyit ja meg a re fe ren ci á lis el té ve -
lye dés le he tô sé geit, mint Mo há csi ugyaneb ben az
idô ben ke let ke zett ren de zé sei.11 S en nek el sô sor -
ban az az oka, hogy a meg szo kot tan túl bur ján zó
szó já té kok, szó vic cek, kép za va rok ré vén a je len tés
el ha lasz tó dik ugyan, ám a szö veg fel szí nén fel buk -
ka nó ér te lem tö re dé kek ke let ke zé sé nek vé gül mégis
felis mer he tô ha tárt szab a mû faj há rom fel vo ná sos,
be lé pôk re, ket tô sök re és finá lé kra épü lô szer ke ze -
te. A ren de zés ugyanis ön ál ló és zárt elôadá sok
(son gok) so ra ként vi szi szín re a nagyope rett ki vétel
nél kül is mert slá ge reit. Ily mó don ki fe je zet ten épít
ar ra a mû fa ji sa já tos ság ra, hogy a Kál mán- Jen bach-
 Je nei trió mû vét nem csak a hét tôl tí zig tar tó szín -
há zi elôadá sok né zôi azo no sít ják ope rett ként, ha -
nem az örök zöld slá ge rek bôl összeál lí tott eszt rád
mû so rok és az „Önök kér ték” né zôi is.12 Nos, Mo -
há csi ren de zé sé ben a két „dal lás” kö zött el hang zó
cse lek mény egy ség töl ti be a könnyû, vál to za tos,
szó ra koz ta tó mû so rok kon fe ran szié já nak sze re pét.
Az utol só meg szó la ló (pl. Bó ni) az tán úgy ke ve re -
dik ki az or feum lump sze ret he tô sé gét megaka dá -
lyo zó er köl csi hul la bû nös sé gé re hang sze relt kép -
za var ból, hogy az utol só sze man ti kai egy ség („…
pe dig hány szor mond tam már ma gam nak: Bó ni -
kám, csak al jas ne légy!”) egyér tel mû vé te szi: az Is -
ten sem ment meg min ket a „Jaj, ci ca…” ref ré nû
szám tól. A tán cos ko mi kus azon ban ez eset ben nem
csu pán a sze re lem fél tés sel ma gya ráz ha tó táv ira to -
zás vagy a ha zug ság bo csá na tos bû nét kö ve ti el.
Olyan in for má ciók ré vén lé pi át a si kert ga ran tá ló
kel le mes ség ha tá rát, mint hogy a Kau csi á nók a ku -
tya bôr re mé nyé ben Rá kó czit, a grófi cí mért pe dig
Kos su thot árul ták el, s ez a sze man ti kai hang súly -
el to ló dás az adott ének szám si ke rét ga ran tá ló recept
össze te vôit is át defini ál ja. Az össz né pi bo ka rug do -
sás ra ko reog ra fált „Tán col nék a bol dog ság tól” né -
gye sé ben a val cer a bol dog ság in téz mé nye sí tett sé -
gét és az in di vi duá lis ér ték szem lé let le he tet len sé -
gét, vál sá gát hang sú lyoz za. A pri ma don na kö rül és
az asz ta lok te te jén fe ke te al só ne mû ben tán co ló nôi
kar elôadá sá ban a há bo rú ba me ne te lô or szág ha -
lál tán cá vá vá lik a csár dás. „A lá nyok an gya lok” ré -

szeg férfikán kán ja az íz lés te len és eset len tom bo -
lás emb lé má ja lesz. Mo há csi Já nos te hát az ének -
szá mok szek ven ciá vá szer kesz té se so rán egy más ra
ve tí ti a dal szö veg ben meg nyi lat ko zás szi tuá ció já -
nak tör té ne ti il let ve lé lek ta ni rea lis ta ol va sa tát és a
szín re vi tel bul vár na tu ra lis ta ha gyo má nyát.

Er re a pró zai és ze nés szín há zon egyaránt edzô -
dött né zôi el vá rá sok reflexi ó já ból épít ke zô jól meg -
csi nált ság ra ki vá ló pél da „Az asszony össze tör, meg -
kí noz, meg gyö tör.” kö ré ren de zett el sô finá lé. Mo -
há csi a Mol nár Fe renc-i re cept sze rint egy Mis ka
szá já ba adott afo riz má ból in dít ja a je le ne tet: „Ko -
nyak, ke gyel mes úr, ha nem ha rag szik, ko nyak.
Ami kor meg jön nek vö rös bor, ami kor el men nek
ko nyak.” Majd há rom köz is mert élet kép se gít sé gé -
vel (pia nis si mó ban ma gá nyos bú son gás, ci gá nyo -
zás sal fû sze re zett csár da je le net, így mu lat a ma gyar
úr) raj zol ja meg an nak a sze rel mé tôl el ha gyott bon -
vi ván nak a lel ki ál la po tát, aki a jó ta ná csot meg fo -
gad va egy haj tás ra kiissza az üve get. S ahogy az al -
ko hol ha tá sá nak na tu ra lis ta meg je le ní té se ré vén a
bon vi ván sze rep kö re a sze münk elôtt transz for má -
ló dik a Kul ka Já nos / Nyá ry Zol tán ál tal meg tes te -
sí tett ré szeg férfivá, a kiürült or feum is be né pe sül
a ma ra dé kot au ten ti kus ci gány da ná ré ra el fo gyasz -
tó ro ma ta ka rí tók kal. A „Mi ez a mocs kos ci gány
ka rattyo lás egy ma gyar or feum ban?” kér dés azon -
ban csak azért idé zi fel a Mo nar chia szo ci o kul tu -
rá lis dis kur zu sát meg ha tá ro zó ki sebb sé gi prob lé -
mát, hogy a „hogy az a füs tös Úris te nit” ká rom ko -
dás echó ja ként meg je len hes sen az a (felis mer he -
tôen „füs tös”) nôi he ge dûs, aki Ed win tér dé re ül ve
in to nál ja a dal las sú ré szét: „mért ker ge ted csu pán
a messze bol dog sá got, hisz itt van egy lé pés re, tán
te meg se lá tod, csak szí ved ben ke resd, ne kint a
nagy vi lág ban, van édes bol dog ság min den kis szál
vi rág ban”. Ezt kö ve tôen vi szont Im re Zol tán ko re -
o gráfiája nem csak ko mo lyan ve szi, ha nem ki bont -
ja an nak az ope ret tek ben és nép szín mû vek ben
rend sze re sen, a va ló ság ban azon ban csak na gyon
rit kán elô for du ló szi tuá ció nak a pa ra do xo nát, ami -
kor egy hány in ger rel küsz kö dô, me rev ré szeg test
pró bál meg vér bôen mu lat ni. A Já vor Pál tól is mert
dzsent ris gal lér iga zí tás, a csár dás rit mu sát az asz -
ta lon ököl lel ve rô és vál lait il let ve fe jét üte me sen

H
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11 Mo há csi „klasszi kus” nyel vi iró niá já nak rész le tes elem zé sét lásd Hu ber Beá ta: Ret te ne tes a kí sér tés az iró niá ra. Poszt mo -
dern já té kok az epi kus szín ház ban. The at ron, 2002/2–3. 123–137.

12 „Az ugyanis, amit ma nap ság kí nál ne künk az [ope rett] már ka jel zé se szín pa don és le me zen, rá dió ban és té vé ben, csu pán
le he tô sé gei nek sze rény és sok szor el tor zí tott ré sze.” Vol ker Klotz: Ope ret te. Port rät und Hand buch ei ner uner hör ten Kunst.
Mün chen, Zü rich, Pi per, 1991. 17.

13 Vö. Klotz: Ope ret te. i. m. 198–199., 400–401.
14 „Ez it ten – hogy a pi masz, de okos Pe ter Hack sot idéz zem – ope rett szí né szek re.” Kol tai Ta más: Ce cí liá tól Cser ma ne kig.

Élet és Iro da lom, 1993. má jus 14. 12.
15 Vö. „A te le ví zió ban így va la me lyest kar csú so dott a pro duk ció, kon cent rál tabb nak, össze fo got tabb nak mu tat ko zott, ami

azon ban nem fel tét le nül nye re ség. A szín ház ban úgy érez tem, hogy foly ton pró bá ra te szik asszo ciá ciós kész sé ge met, né -
zôi ké szen lé te met, figyel me met. Ál lan dó fe szült sé get oko zott, hogy sok szor érez tem úgy, va la mi fon tos ról le ma rad tam,
va la mit nem ér tek egé szen vi lá go san.” Zap pe Lász ló: Csár dás ki rály nô. Szín ház a ké per nyôn. Film kul tú ra, 1995/3.
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ér té kû csár dás ki rály nô ba ba- ru ha, hogy a ko ra be li
di zôz jel me ze lát ni en ged je a fino man or de ná ré csí -
pô moz gá so kat, vagy ami kor a „Haj má si Pé ter” ze -
né jé re járt kán kán köz ben itt vil lan ki a dí va hú sos
és ha ris nya kö tôs comb ja, ak kor az az (ön)iró nia,
amellyel a jó ope ret tek szok tak vi szo nyul ni a sa ját
ma guk ál tal ki szol gált dra ma tur giai és te ma ti kus
el vá rá sok hoz, mne mo tech ni kai esz köz zé is vá lik.
El len pon toz va ugyan, de fel tud ja idéz ni azt a ka -
pos vá ri kö zön ség szín há zi em lé ke ze té ben ak kor ta -
lán még élô pil la na tot, ami kor az Ács Já nos-fé le ren -
de zés ben (1979) Ol savsz ky Éva Hon thy Han na
egy ko ri jel me zé ben kis vi rág csok rot ra kott az ak -
kor és ott mind vé gig ol tár sze rû szín pad ra, gesz ti -
kus be tét esszé vel tisz te leg ve a szín há zi mes ter ség
szent sé ge elôtt.19

Az elôadás ha tás tör té ne te:

z 1916 A CSÁR DÁS KI RÁLY NÔ a ma gyar szín -
ház tör té ne ti ká non nak az a da rab ja, amely
nem csak az ope rett ját szás ka pos vá ri mód já nak

mi ben lé tét és ha tás tör té ne ti je len tô sé gét, ha nem a
ma gyar kis re a li stá nak ne ve zett szín há zi ha gyo mány
bul vár na tu ra lis ta meg ha tá ro zott sá gá nak ter mé sze -
tét is mo del lál ni ké pes. Mi vel a Ma gyar Te le ví zió
1995-ben élô ben köz ve tí tet te az elôadást, Mo há csi
ren de zé se transz pa rens sé tet te, hogy az a já ték mód,

amely a fô vá ros ban 1969-tôl Vá mos Lász ló, 1987-
tôl pe dig Se re gi Lász ló co py right já val vál toz tat ta li -
censszé az 1954-es Szi ne tár- ren de zést, az ope rett-
ját szás nak csak az egyik mód ja.20 A ha zai tra dí ció
lo go cent riz mu sá nak do mi nan ciá ját iga zol ja, hogy
ti zen hét éven át ki zá ró lag a cím 1916-os dá tu má -
nak volt ha tás tör té ne te: az 1996-os Hor váth Pé ter-
ren de zést kö ve tôen vi zuá li san szin te va la mennyi
Csár dás ki rály nô meg je le ní tet te a mû ke let ke zé sé -
nek há bo rús kö rül mé nyeit.21 Bi zo nyos ké pi megol -
dá sai (így a pri ma don na-be lé pô ma tyó ba ba-t ra dí -
ci ó val sza kí tó gesz tu sa) nem csak Al föl di Ró bert
2005-ös ren de zé sé ben, de Mo há csi szé kes fe hér vá -
ri új ra ját szá sá ban (2011) is újabb és újabb va riá -
ciók alap já vá vált. Ugyanak kor a csak nem húsz évet
kel lett vár ni ar ra, hogy meg szü les sen két olyan
kortárs ope rett és egy olyan ope rett-ren de zés,22

amely nem csak a ki re kesz tés rend jét ha tal muk nál
fog va meg ha tá ro zó sze mé lye ket te szik ne vet ség tár -
gyá vá, ha nem reflek tál ni tud nak a mû faj rep re zen -
tá ciós ap pa rá tu sá nak in he rens ha tal mi struk tú rá -
já ra, mi több: an nak ha zai, a szo cia lis ta ope rett-ját -
szás ál tal is meg ha tá ro zott va riá ciói ra.23 S ennyi
idô be telt az is, amíg a szín há zi szak írás vég re felis -
mer te an nak a ha tás me cha niz mus nak az össze tett -
sé gét, ame lyet Ope rett cí mû szo nett jé ben Karl Kraus
„az ok -o ko za ti ság el vét nem is me rô káosz”-szal azo -
no sí tott.24
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fel, a má so dik fel vo nás te rét ég be kí ván ko zó bál -
ter mi osz lo pok ta gol ják, a har ma dik fel vo nás hát -
te rét pe dig Hor thy Mik lós ha jó já nak sze münk lát -
tá ra össze he gesz tô dô és a tel jes szín pad nyí lást be -
töl tô má sa al kot ja. A há rom tér azon ban nem csak
e rész le ges tör té nel mi uta lá sok ré vén vá lik a mo -
nar chia be li és -mé re tû bor dély fel vo ná son ként el -
té rôen (vagyis há rom fé le kép pen) ex po nált ké pé vé.
Az össze füg gést egy fe lôl a mind há rom eset ben azo -
nos, ver ti ká li san is ki dol go zott pro xe mi ká ra le he -
tô sé get adó szce no gráfia, más fe lôl a mind há rom
eset ben meg je le nô (kis)szín pad szim bo li ká ja te -
rem ti meg. A pri ma don na-lép csô szin ta xi sát meg -
 idé zô tér egy szint re he lye zi a Szil via be lé pô jét
ének lô san zo net tet az ál ta lá ban a lép csô leg te te jén
el he lyez ke dô fô her ceg gel, majd az if jú ki rály és
császár ál tal keb lé re ölelt egy ko ri csár dás ki rály nô -
vel – vagyis vi zuá li san me sé li el azt a fa bu lát, amely -
nek ez eset ben el is hang zik a ta nul sá ga: „ha zánk -
ban min den ki elôtt nyit va áll nak a tár sa dal mi
felemel ke dés le he tô sé gei”. A szín pad a szín pa don
mo tí vum vi szont egy fe lôl ideo lo gi kus konst ruk ció -
ként lep le zi le az if jú ural ko dó el sô ki rá lyi be szé -
dé nek de ma gó giá ját, más fe lôl le he tô vé te szi, hogy
mû vi-mû vé szi kép zôd mény ként, füst be és sza vak -
ba bur kolt fikci ó ként ész lel jük a lá tot ta kat és hal -
lot ta kat. Ér zé kennyé tesz min ket az olyan, az elô -
adás egé szét szer ve zô mo tí vu mok ra, mint a színpad -
 sze rû emel vé nye ken zaj ló ét ke zés (Szil via bú csú -
va cso rá ján az éhe zô tán cos lá nyok, a her ce gi bá lon
a po tya le sô ven dé gek za bál nak) vagy a szem lé lô dô
ma ga tar tás (az el sô fel vo nás ban az or feum mû sor -
szá mát, a má so dik fel vo nás ban a hí res ak vá riu mot,
a har ma dik ban pe dig a „ba zi nagy ha jót” né zik).
Vagyis pa ra dox (és a té vé fel vé tel okoz ta bot rányt
ma gya rá zó) mó don épp azok tud nak a leg könnyeb -
ben ki moz dul ni a tör té net re fe ren ci á lis ol va sa tá nak
ke re tei bôl, akik lép ten-nyo mon ráis mer nek az ope -
rett-ját szás leg köz is mer tebb sza bá lyai ra és kellékeire.

Ugyanez az elv szer ve zi a nagyope rett hang zó -
sá gát is. Kál mán Im re ze né je nem csak a bö fö gô,
krá ko gó, or dí tó be széd han gok kal, de a Kos suth-

nó tá val, egy gyi me si ke ser ves sel („Úgy el me nyek,
meg lás sá tok, / So ha hí rem nem hall já tok”), a Him -
nusszal, a „Gott er hal te”-val, vagy épp a Szir mai Al -
bert meg ze né sí té sé ben is mert ma gyar ka to na dal lal
(„Ha majd egy szer min den ki vissza jön”) kezd pár -
be széd be. Eze ket az egyér tel mû pre tex tus sal ren -
del ke zô ze nei idé ze te ket azon ban olyan kar mes te -
rek ve zény lik, akik kon cep ció zu san ra gasz kod nak
a nagyope rett nek a kom po nis ta va la mennyi be jegy -
zé sét rög zí tô par ti tú rá já hoz.16 En nek az or to dox
„mû hû ség nek” a kö vet kez té ben sok kal las sab ban,
ide gen sze rûen el nyújt va-el húz va hall juk a köz is -
mert dal la mo kat. S ez a meg szo kot tól a szí né szek
ál tal több ször is reflek tált el kü lön bö zô dés el sô sor -
ban azok szá má ra te szi is me ret len is me rôs sé a
„Hur rá, hur rá!” vagy a „Te ron gyos élet” hang sze -
re lé sét, akik nek nem csak a kot ta és nem is csu pán
az ope rett egé sze, ha nem „a szem és a fül McDo -
nald’s-ai vá” te at ra li zá ló dott örök zöl dek is szín há zi
szo cia li zá ció juk szer ves ré szét al kot ják.17

Ezt a ren de zôi kon cep ciót te szi transz pa rens sé,
hogy Mo há csi a ren de zés egé szén vé gig vo nu ló mo -
tí vum ként hasz nál ja fel a hi tet len ség fel füg gesz té -
sé nek rit mu sát elôíró és Ka pos vá rott meg há rom -
szo ro zó dó vö rös bár sony füg gönyt. Szil via be lé pô -
jét és bú csú zá sát ugyanis a szín pad nyí lás hát te ré -
ben felál lí tott szín pa dot be ke re te zô „firhang”
össze csa pó dá sa zár ja. En nek ki csi nyí tett má sa az
or feum ba vissza té rô egy ko ri csár dás ki rály nô sze -
pa ré ját óv ja még az egy ko ri sez lonyt fel nem is me -
rô Ke re kes Fe renc te kin te té tôl is. A má so dik fel vo -
nás finá lé ját al ko tó ma gán szám ban pe dig a min -
den áron gyôz ni aka ró her ceg nô egye dü li ka pasz -
ko dó ját je len ti. Az el sô és utol só fel vo nás ban
do hány-, il let ve he gesz tô pá ka-füst be bur ko ló zó
rek vi zi tum te hát a szín pa di alak ak ció ja so rán kép -
pé for mál ja az adott szi tuá ció ban do mi náns lel ki -
ál la po tot. Ugyanak kor mindeköz ben a pol gá ri il -
lú zió szín ház „nyak ti ló ja ként” megaka dá lyoz za,18

hogy a szín pad ön ma gá ra zá ró dó vi lág ként je len -
jen meg. S ami kor ezen a kis szín pa don „a Szil vi -
ké rôl” is le hul lik a Szi ne tár- ren de zés óta tra dí ció -

A

16 „Né zem a par ti tú rát, és ha lál ko mo lyan ve szem Kál mán Im re be jegy zé seit. Min den egyes kis csil lag gal el lá tott par ti tú ra
al ján ta nul má nyo zom a meg jegy zé se ket, az összes las sí tást és erô sí tést. Min dent. Nem azt má sol juk, amit a fô vá ro si ope -
rett szín ház év ti ze dek óta csi nál. Ha meg néz zük, hogy Kál mán Im re mit írt a kot tá ba, ki de rül, hogy épp az el len ke zô je
an nak, ami az egész or szág fü lé ben cseng. Ez az egyik fô prob lé mám: ki ver ni a ze né szek és éne ke sek fü lé bôl mind azt,
ami be lé jük ivó dott. És sem mi kö ze ah hoz, amit a Kál mán a kot tá ba írt…” 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.)

17 A mu si cal kap csán tett ki je len tés hez lásd Tho mas Vo igt: Os to bák mu lat sá ga? Be szél ge tés Vol ker Klotz cal. Szín ház, 1997/3.
6–7. ford. Szán tó Ju dit.

18 Ber tolt Brecht: Szín há zi ta nul má nyok. Bu da pest, Mag ve tô, 1969. 503. ford. Im re Ka ta lin.

19 Vö. Mol nár Gál Pé ter: i. m. 55.
20 „A ka pos vá ri Csár dás ki rály nô, ami ott ho ná ban nagy si kert ara tott, úgy föl há bo rí tot ta a nem ze ti ope rett mí tosz hoz szo kott

kö zön ség egy ré szét, hogy már az élô adás köz ben for róak vol tak a te le fon vo na lak. Még fe nye ge tô le ve let is kap tunk.”
Kol tai Ta más: Hol egy nem zet süllyed el? Ma gyar Na rancs, 1995. jú nius 15. „A be mu ta tót ak kor nem iga zán fo gad ta a
ke gyei be a szak kri ti ka. A kri ti ku sok 1990 után a vi dé ki elôadá sok ra – el sô sor ban anya gi okok ból – nemigen ju tot tak el,
nem volt, aki finan szí roz za uta zá su kat. Elem zés, tu dó sí tás alig je lent meg a pro duk ció ról, az évad elôadá sait dí ja zó kri -
ti ku si sza va zá son, ami re né hány hét tel a be mu ta tó után már le kel lett ad ni a vok so kat, csak két kri ti kus tól ka pott sza va -
za tot: Kol tai Ta más és Zap pe Lász ló dí jaz ták Mo há csi Já nos ren de zé sét és Kul ka Já nost, aki Ed vin sze re pét ját szot ta. Ôk
ír tak is az elôadás ról, raj tuk kí vül még a Cri ti cai La pok ban je lent meg bí rá lat Gab nai Ka ta lin tol lá ból, va la mint MGP lát -
tat ta az ese mény sú lyát a Moz gó Vi lág ban. Az elôadás iga zán a bu da pes ti ven dég já ték után ke rült be a szak mai köz tu dat -
ba, de kü lö nö sen a te le ví zió élô köz ve tí té se tet te or szá go san is mert té.” Sza bó Ist ván: i. m.

21 „Hor váth Pé ter ter mé sze te sen nem má sol ta a ka pos vá ri elôadást, de ô is sza ba dab ban ke zel te az alap anya got, és egyér -
tel mûen az el sô vi lág há bo rú koor di ná tái kö zé he lyez te el.” Sza bó Ist ván: i. m. „A jel zé sek szint jén be le ren de zi a há bo rút
az ese mé nyek be.” Stu ber And rea: Csár dást jár ván. Szín ház, 1997/3. 17. „Ke ré nyi Mik lós Gá bor (…) a Haj má si Pé ter, Haj -
má si Pál csár dást is megújí tot ta – An hil te, Al fonz, a ko mor nyik (aki Mis ka iker test vé re) és az ison zói csa tá ban meg sé rült
Schul teis Ar nold ének li a ka to nák kal. (…) A csár dás ki rály nôt eb ben a for má ban, Ke ré nyi Mik lós Gá bor ren de zé sé ben
2006-ban Salz burg ban, 2007-ben Prá gá ban, 2009-ben Bu ka rest ben is be mu tat ták, s min de nütt óriá si ová ció kí sér te az
elôadá so kat.” Gaj dó Ta más: Kál mán Im re: A csár dás ki rály nô (Hí res ope ret tek, 2) Bu da pest, Kos suth, 2013. 42.

22 Ko vács Dá niel – Vin nai And rás: Vi rá gos Ma gyaror szág, 2012, Ka to na Jó zsef Szín ház Kam ra; Bé kef fy Ist ván, Sze nes Iván,
Fé nyes Sza bolcs, Po ór Pé ter, Vaj dai Vil mos: Sze ren csés flótás, FÜ GE – HOP Part – TÁP – Bu da pest Bár, 2012; Mund ru -
czó Kor nél: De ne vér (avagy az én kis te me tôm), Var só, TR War sza wa, 2012.

23 Vö. Hans- Thies Leh mann: Das Po li tis che Schrei ben, Ber lin, The a ter der Zeit, 2001; Jac qu es Ran cière: Esz té ti ka és po li ti ka.
Bu da pest, Mû csar nok, 2009. 16. ford. Jan csó Jú lia, Je an- Lo u is Pier son.

24 In. Pe ter Ha wig, Jac qu es Of fen bach. Fa cet ten zu Le ben und Werk. Köln, Chri stoph Dohr, 1999.


