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A disszertáció célja és szerkezete 

Disszertációmban szeretném leszűkíteni a bolondság nagy témakörét 

egy bizonyos időszakra és személyre: William Kemp áll dolgozatom 

középpontjában és működésének legaktívabb éveit vizsgálom az 1580-as 

évektől 1616-ig. Azért választottam éppen Kempet, a három Erzsébet-kori 

komédiás – Richard Tarlton, William Kemp és Robert Armin közül – mert a 

források és a szakirodalom szűkös volta nála hagyott legnagyobb teret a 

kutatásra, és mint saját útját járó, megzabolázhatatlan komédiás a 

legizgalmasabbnak tűnt számomra. Kemp összetett egyénisége szorosan 

kötődik a középkori népi kultúra gyökereihez, de egyben az új, piacról élő 

színházi világ meghatározó alakja is volt. 

Életútját és szakmai pályafutását tanulmányozva a tizenhat és 

tizenhetedik század fordulójának nagy kulturális és politikai változásai 

elevenednek meg. Dolgozatomban új megvilágításba helyezve egy teljes képet 

rajzolok fel Kemp személyiségéről, hivatásáról és arról a kulturális és 

történelmi környezetről amelyben élt. Az volt a célom, hogy a korabeli 

forrásokon és a Kemp koráról rendelkezésre álló gazdag szakirodalmon 

alapuló sokrétű információt Kemp alakjára összpontosítsam. Dolgozatomban 

Kemp színész-bolondként és vezető komikusként betöltött központi szerepére 

irányítom a figyelmet a színház körüli politikai, vallási és szellemi 

csatározások és a szakmai harcok közepette. A disszertáció minden egyes 

fejezete Kemp tevékenységének és kulturális hátterének más és más szeletét 

mutatja be. 

 A bevezetőben leírom annak a folyamatát, hogyan esett a választásom a 

„reneszánsz bolond” témából írott szakdolgozatom után éppen William 

Kempre és röviden bemutatom életrajzát. Az első fejezet feltárja a bolondság 
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teológiai és filozófiai elméleti hátterét; a színházi komédiás, és ebből adódóan 

Kemp központi szerepét a színház körüli harcokban. A második fejezetben 

Kemp és a középkori illetve korabeli népi kultúrával való kapcsolatát vizsgálom, 

és azt, hogyan közvetítette megjelenésén, a különböző bolondtípusok 

hagyományos kommunikációs formáin keresztül a bolond komédiás sokrétű, 

bonyolult szimbólum rendszerét. Kemp legfontosabb színházi szerepét, a 

Falstaffot és legsikeresebb szórakoztató műfaját – melyben kiemelkedő 

eredményeket ért el –  a jig-et veszem górcső alá. A harmadik fejezet Kemp 

legsikeresebb társulatának (Lord Kamarás Emberei) viszonyait, tagjait tárgyalja, 

és azokat a lehetséges okokat keresi, amelyek miatt Kemp megvált a Társulattól. 

Megvilágítom a morris tánc és Robin Hood tizenhatodik századi 

népszerűségének okait Kemp naplóján, a Nine Daies Wonder elemzésén 

keresztül. A konklúzióban pedig kiemelem a századforduló mentalitásbeli és 

színházi változásait, új megvilágításba helyezem Robert Armin és Kemp közötti 

különbségeket és hasonlóságokat. 

Ugyan Kemp tehetséges és a korabeli világban elismert színész volt, 

művészete szóbeli jellege miatt nem maradt fenn írásbeli formában az 

utókornak, így neve feledésbe merült. Dolgozatommal az a szándékom, hogy 

felidézzem Kemp jelentőségét és a Shakespeare-kori színházi életben betöltött 

fontos szerepét. Kempet új megvilágításba helyezem: mint az Erzsébet-kori 

szórakoztatóipar egyik sztárja méltó és egyenrangú riválisa volt Shakespeare-

nek és más korabeli színházi alkotó művésznek, mint pl. Ben Jonsonnak. 

Hangsúlyozom, hogy Will Kemp egy sokoldalú és sikeres személyiség: nyitott 

szellemű és kalandokra éhes utazó, kiemelkedő képességű, szakmájában 

kiemelkedő „sztár” előadó művész volt az angol szórakoztatás minden területén. 

Az 1590-es évek és a századforduló zűrzavaros politikai, gazdasági és kulturális 

viszonyai között csak kivételes emberek tudták azt elérni, ami neki sikerült. 

Pályája során nagyon sokrétű tevékenységet folytatott: karrierje kezdetén Robert 
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Dudley, Leicester grófjának szórakoztató mindenese volt, később diplomáciai 

szolgálatot is teljesített Leicester mellett, szóló művész, hivatásos táncos, a 

Globe vezető komikusa és részvényese volt, valamint 1600 után rövid ideig 

színigazgatóként is működött. Kemp elég hajlékony és találékony volt ahhoz, 

hogy megtalálja a helyét a virágzó ugyanakkor konfliktusokkal terhes új profit 

orientált Erzsébet-kori szórakoztatóiparban, ugyanakkor megtestesítette a népi 

kultúra rugalmasságát és ellenálló képességét, mint táncos és a jig nagy mestere 

teljes birtokában volt a középkori és koraújkori népi kultúra és bolondozás 

számtalan hagyományának. Bár az általános vélekedés Kempről az, hogy miután 

megvált a Globe-tól nem tartozott a korabeli szórakoztatás krémjéhez, mint 

például Shakespeare és Társulata, de az én alapos vizsgálaton és elemzésen 

alapuló megítélésem szerint Kemp kiemelkedően sikeres volt, különösen mint 

hivatásos szórakoztató, mégpedig egészen élete végéig. Szintén kiemelem Kemp 

és a mitikus hős, Robin Hood szoros kapcsolatát a morris tánc elemzésén 

keresztül és megvilágítom a zöld Kendal szövet jelentőségét is, mely Robin 

Hood és az együgyű bolondok gyakori viselete volt. Kutatásaim szerint az 

Erzsébet-kort vizsgáló tudósok eddig elhanyagolták ennek fontosságát ebben az 

összefüggésben.  

Problémák és kérdések 

Az elsődleges források hiánya és megbízhatatlansága okozta a legfőbb 

problémát kutatásom során. Ezért minden fejezetben kérdéseket tettem fel, 

amelyek Kemp életével és hivatásával kapcsolatban merültek fel. Dolgozatom 

írása során a hiányos információk olyan területekre is irányították a 

figyelmemet, amikre nem is számítottam munkám kezdetekor. Néhány kérdés 

ugyan megválaszolatlan maradt, de ezek remélhetőleg más kutatókat 

ösztönöznek arra a jövőben, hogy megkeressék a választ rájuk. 
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A bevezetésben számos bizonytalanság merült fel Kemp életrajzával 

kapcsolatban, például születésének és halálának pontos helyét és idejét illetően, 

magánéletének részleteivel és a hitével kapcsolatban. Az első fejezet a 

különböző nézeteket, bolond hagyományokat, a különféle bolond figurákat 

mutatja be. Bemutatom azt is, hogy Kempnek számos ellensége volt, akik 

támadták a színházat, mint intézményt, a komédiásokat és Kempet személy 

szerint is. A forrásokban csak Shakespeare és Társulata, Richard Johnson és Ben 

Jonson neve bukkan fel. Ki lehet a többi ellenfél? 

A második fejezet Kemp Erzsébet-kori népi kultúrában elfoglalt helye és 

a társadalom peremén élőkkel való kapcsolata kerül előtérbe. Azt vizsgálom, 

milyen formáit választotta a kommunikációnak. Amikor Falstaffként, 

bolondként vagy Robin Hoodként jelent meg vagy a morris tánc különböző 

szereplőit jelenítette meg táncában bizonyára választott egy bizonyos fajta 

kommunikációs formát. Ebből adódóan a következő kérdések merültek még fel: 

a jig és a morris tánc ugyanolyan fontos volt-e számára, mint a színjátszás? 

Minek tekinthetők ezek a szórakoztató műfajok? Kemp tényleg eljátszotta 

Falfstaff kiemelkedően hosszú és bonyolult szerepét? (A hiányzó adatok 

megnehezítették kutatásomat Kemp többi színházi szerepével kapcsolatban is.) 

A harmadik fejezetben kérdéseket tettem fel Kempnek a Lord Kamarás 

Társulatában elfoglalt helyével és az azt követő életút megválasztását illetően. 

Milyenek voltak Kemp kapcsolatai a Társulatban? Miért vált meg tőlük? 

Sikernek vagy kudarcnak könyvelhetjük el azt, hogy Kemp nekivágott 

Londonból Norwich-ba tartó morris táncának? Hogyan viszonyult Robin 

Hoodhoz, a májusi játékok főszereplőjéhez? 

A meglévő korabeli források elemzése valamint az Erzsébet-kori kultúra 

mélyreható vizsgálata alapján végül kialakítottam véleményemet, és 

megtaláltam a választ a legtöbb fontos kérdésemre.  
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Módszerek 

A kora újkori népi kultúrával kapcsolatos fogalmak amelyeket a 

bevezetőben és a második fejezet első részében tárgyaltam sokban segített 

abban, hogy kutatásomat a megfelelő irányba tereljem William Kemp Erzsébet-

kori népi kultúrában betöltött helyét és szerepét illetően. Művészetének szóbeli 

és táncos jellege miatt szintén nagyon problematikus lett volna, ha a 

hagyományos történetírás módszereit próbáltam volna használni. A reneszánsz 

népi kultúrával foglalkozó kutatók megközelítése, mely az emberi tevékenység 

teljességét vizsgálja és interdiszciplináris jellege engem is felbátorított arra, 

hogy felvegyem a kapcsolatot kultúrtörténészekkel, történeti antropológusokkal, 

tudománytörténészekkel, Shakespeare kutatókkal és tanulmányozzam 

szakirodalmukat is. A fent említett módszerek segítségével próbáltam Kemp 

élettörténetét mozaikhoz hasonlóan összerakni az angol reneszánsz 

kultúrtörténet különböző szeleteiből. Célom, hogy megvilágítsam és 

megragadjam a sokrétű szimbólumrendszernek, a mentalitásnak és fogalmaknak 

a századfordulón bekövetkezett változását egy Shakespeare-kori komédiás, 

William Kemp figuráján keresztül.  

Kemp és Armin  

Számos téves elképzelés él Kemp Ezsébet-kori színházi életben elfoglalt 

helyzetével és Robert Arminhoz fűződő viszonyával kapcsolatban. Szeretném a 

hamis előítéletet eloszlatni és a két komédiás közötti hasonlóságot megvilágítani 

egy új nézőpontból. A Shakespeare kutatók között az helytelen vélekedés él, 

hogy míg Kemp formálta meg a közönséges, földhözragadt, együgyű és harsány 

bohóc figurákat, addig Armin a szellemes, kifinomult bölcs bolondokat.  Ezt a 

leegyszerűsítő véleményt könnyedén meg lehet cáfolni azzal a ténnyel, hogy 

Kemp játszotta Fastaff szerepét, aki éppen egy éleslátású, bölcs és komikus 
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bolond figurák akikről Armin ír az 1600-ban megjelent Quips upon Questions-

ben szintén ugyanabból a vérbő humorral átitatott, középkori és reneszánsz 

bolond hagyományonyból táplálkoztak, mint a Kemp által eljátszott alakok. 

Valószínűleg együtt bohóckodtak és improvizáltak Richard Tarltonnal és később 

az 1600-as években is keresztezhették egymás útjait a Curtain-ben. A konklúzió 

végén rávilágítok Kemp és Armin közötti különbségekre is, mind külsejüket 

tekintve, mind színészi adottságaikat, stílusukat és pályafutásukat illetően.  

Lehetséges további kutatási irányok 

A legfontosabb és legizgalmasabb kulturális, történeti területek amikkel 

disszertációmban foglalkozom új és bőséges kutatási lehetőséget kínálnak más 

kutatók számára is. Robin Hood alakja, kapcsolata a komédiásokkal, a korabeli 

alvilággal, Falstaffal és rajta keresztül Shakespeare-rel érdekes lehetőségeket 

kínál. Az erdei, törvényen kívüli „Vad, Zöld Ember” alakja, aki megjelenik a 

morris táncban és a jigben is, szintén érdekfeszítő új kihívásokat rejt még a 

kutatók számára.  Thomas Nashe, Thomas Deloney írásai és az Erzsébet-kori 

népi kultúrában elfoglalt helyük, különösen a jighez való viszonyuk, szintén egy 

új kutatási irányzat lehet. A korabeli színházi mecenatúra, az udvari és egyetemi 

színházi élet, Kemp, Armin és Shakespeare kapcsolata Jonsonhoz, Kemp és a 

commedia dell’arte közötti szálak a tudósok számára újabb és újabb 

felfedezendő világok.  
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jártassága, szexuális utalásokkal teli számai: a jigek, tették nevét ismertté – nem 

a Globe-ban, ahol ez soha nem volt népszerű – hanem elsősorban a Curtain-ben, 

ahol Lord Chandos Társulatával játszott 1600 után. Az a nézet, miszerint Kemp 

lenézett, ódivatú komédiássá vált a tizenhetedik század elejére, és az, hogy 

Kemp erőltette rá Shakespeare-re az alpári, clown figuráját, könnyen vitatható, 

hiszen még Kemp halála után is divatos volt a nyers, bővérű clown alakja.  

Kemp jig-jei bővelkednek szatírikus, paródikus, burleszk elemekkel; a 

politikai szatíra különösen közkedvelt volt még a tizenhetedik század második 

felében is különösen a vallási és politikai konfliktusok miatt. (Charles Baskervill 

még azt is felvetette, hogy vígopera, mely a tizenhetedik század végén, 

tizennyolcadik század elején virágzott, a farce jigből alakult ki). A májusi 

játékok és a morris tánc népszerűek maradtak különösen az ünnepségek során a 

mindennapi emberek között, bár gyakran érte támadás szervezőit és szereplőit és 

többször be is akarták tiltani. Ugyanakkor a késő Erzsébet-korban és a Jakab kor 

elején nosztalgikus és kedvelt figurává vált a vidéki clown alakja és a 

Felfordulás Fejedelme. 

Az is elfogadott tény volt eddig, hogy Armin, mint sokoldalú színész 

különböző karaktereket tudott megformálni, míg Kemp hasonlóan Richard 

Tarltonhoz mindig ugyanazt a komikus szerepet alakította a színpadon és azon 

kívül is. Szemben ezzel a téves véleménnyel, számos példa bizonyítja, hogy 

Kemp szintén sokféle szerepet játszott – nemcsak például Zuboly karakterét, 

hanem Falstaffot is – tehát ő is sokoldalú színész volt.  

1582 és 1588 között Armin Richard Tarlton tanítványa volt. Tudjuk 

Kemp életrajzából, hogy neki is Tarlton volt a mestere, így mindketten 

ugyanazokat a szakmai fogásokat sajátították el. Tevékenységük színtere is 

azonos volt: színházban, fogadókban, a királyi udvarban és nemesi 

magánházaknál játszottak. Armin és Kemp is igazán tehetséges volt a 

rögtönzésben, a közönséggel való szoros, közvetlen kapcsolattartásban. Azok a 
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alakot testesített meg. Az eltúlzott ellentétek ellenére - amelyek igaznak 

mondhatók a két színész megjelenését és stílusát tekintve - én a továbbiakban a 

kettőjük között lévő hasonlóságokat szeretném kiemelni. 

Arminról, mint a nagyvárosi, tájékozott, művelt emberről az a vélemény 

alakult ki, hogy igyekezett társadalmilag egyre magasabbra kerülni, nemesi 

támogatókra szert tenni, míg David Wiles elfogadott véleménye az, hogy Kemp 

a hétköznapi embert képviselte és nem is próbált az udvarban jó kapcsolatokra 

ápolni, nemesi rangot szerezni. Ezt a nézetet nagy mértékben módosította  

Kathrine Duncan Jones “Vajon William Kemp Lady Hunsdon szolgálatában 

fejezte be pályáját?” című cikke, melyben több korabeli forrással és utalással azt 

bizonyítja, hogy Kemp utolsó éveiben Lady Hundson személyes szórakoztatója 

volt és nagy valószínűséggel fellépett  I. Jakab udvarában és magánházaknál, és 

azt is, hogy Kemp nem halt meg 1603-ban, hanem csak évekkel később. Mint az 

életrajzából kiderül, Kemp 1600 után minden erejével arra törekedett, hogy 

pénzügyi helyzetét megerősítse, így bizonyára örömmel elfogadta Lady 

Hundson ajánlatát és a biztonságos nyugalomba vonulás lehetőségét.  

Mind Armin, mind Kemp praktikus, gyakorlatias emberek lévén a lehető 

legjobb anyagi lehetőségeket, támogatást szerették volna önmaguknak 

megteremteni bármilyen ideológiai megfontolás nélkül. Erre a 

gondolkodásmódra jó példa az, hogy Armin műveit „Az olvasónak” dedikálja, 

Kemp naplóját pedig egy udvarhölgynek és talán rajta keresztül magának I. 

Erzsébetnek ajánlja. Mindkettőjüknek nyíltan vállalt célja az, hogy pénzre, 

haszonra tegyenek szert írásukkal. 

Szintén elfogadottá vált az a meggyőződés, hogy Kemp komédiázása 

elavulttá, divatjamúlttá vált a tizenhetedik század elejére, és feszültség alakult ki 

a hagyományos színházbajáró közönség és azok között, akik valami újra 

vágytak. Armin úgy tűnik ki tudta elégíteni ez utóbbi, műveltebb, kifinomultabb, 

városi közönség igényeit. Kemp fizikai erőnléte, ügyessége, táncban való 


