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1. AZ  ÉRTEKEZÉS  TÉMÁJA 

 

  A Kádár-rendszer hatvanas, de főleg hetvenes és nyolcvanas éveiben hazánkban 

megnőtt az addig igen ritkán bemutatott Lancaster-tetralógia (II. Richárd, IV. Henrik 1-2. 

rész, V. Henrik) darabjainak népszerűsége. Több esetben előfordult az is, hogy ugyanabban az 

évben egyszerre két bemutató is műsorra került, vagy ugyanaz a rendező többször is 

feldolgozott egy történelmi drámát. Az addig mindössze egy alkalommal színpadra állított II. 

Richárd-ot összesen hat bemutató során láthatta a közönség, sőt még televíziós feldolgozás is 

készült belőle. A IV. Henrik négy alkalommal került bemutatásra, míg a hazánkban addig 

színpadra egyetlen alkalommal sem állított V. Henrik kétszer került megrendezésre. Két 

direktor, Sándor János a hetvenes évek elején, Kerényi Imre pedig a nyolcvanak évek végén, 

már a rendszerváltáshoz közeledvén, tetralógiaként is megrendezte a darabokat. A dolgozat 

ezen népszerűség okait és következményeit, a bemutatók által beindított vagy éppen igazolt 

kulturális és történelmi folyamatokat, valamint azok jelenre gyakorolt hatását vizsgálja.     
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2. KUTATÁSI  MÓDSZEREK 

 

A disszertáció az előadáskritika (performance criticism) eredményeire támaszkodva 

hangsúlyozza, hogy a színház önálló vizsgálódásra alkalmas médium, melynek értékelésénél 

nem mérvadó sem a szöveghez, sem pedig a szerzőhöz való hűség. A színielőadások tehát 

nem az írott szöveget interpretálják, hanem a shakespeare-i drámát teremtik újjá a színház 

eszközeivel.   

A dolgozat elméleti hátterét elsősorban a Richard Schechner nevével fémjelzett előadás 

tanulmányok (Performance Studies), valamint a Márkus Zoltán nevéhez köthető „új klón,” az 

úgynevezett  Shakespeare-Performance-Studies adja.   

A Performance Studies hangsúlyozza, hogy a performanszok „cselekedetek,” melyek 

„széles spektrum”-ként értelmezendők. Így tehát a performanszok körébe sorolhatók ugyan az 

előadóművészetek –többek között a színház -, de a mindennapi élet előadásain keresztül 

például a társadalmi vagy az osztályszerepek előadása is. A Performance Studies oldaláról 

nézve az „új klón” legfontosabb részesedése az előadás fogalmának kiterjesztése: a proto-

performansz (proto-performance) és az utóhatás (aftermath) által. A proto-performansz 

keretében a dolgozat azt vizsgálja, milyen tényezők és folyamatok vezettek az egyes 

bemutatókhoz, míg az utóhatást illetően a darabok fogadtatásának értelmezését és elemzését 

tűzi ki célul. Ehhez elsősorban a korszakból fennmaradt cenzúrázott és öncenzúrázott 

színikritikákat, a fellelhető rendezői, színészi nyilatkozatokat és képanyagot, a Magyar Rádió 

és a Magyar Televízió releváns archív anyagát, valamint a Lancaster-tetralógia két 

rendezőjével, Sándor Jánossal és Kerényi Imrével készült interjúkat használja és elemzi.  A 

Performance Studies érvrendszerére támaszkodva a disszertáció is fontosnak tartja az 

úgynevezett előadás négyszöget (performance quadrilogue), mely az előadásban résztvevő 
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négy csoport – szerzők (sourcers), rendezők, személyzet (producers), előadók (performers) és 

a közönség (partakers) - közötti dinamikus kapcsolatot hangsúlyozza.  

A Shakespeare-tudomány felől a részesedés Shakespeare kitüntetett szerepének 

(többszempontú) feldolgozása. Shakespeare mint szerző több szempontból értelmezhető: a 

szöveg speciális funkciójaként vagy pedig a szöveg értelmezésének, illetve kisajátításának 

melléktermékeként. Shakespeare „mítosz,” „kultusz,” „fétis,” aki Barthes híres-hírhedt 

elméletével ellentétben „nem halt meg,” így a szerző fogalmának kiiktatása helyett annak 

átértelmezése szükséges. A dolgozatban fontos szerepet kap a korszak Shakespeare-

kultuszának, s megjelenési formáinak elemzése.   

A Shakespeare-Performance-Studies elméleti háttérként való alkalmazásával az 

elemzés elsődlegesen nem az adott előadás esztétikai értékelését tűzi ki célul, hanem azokra 

az ideológiai, kulturális és politikai (sőt akár gazdasági) folyamatokra koncentrál, melyeket az 

adott előadás létrehoz, megjelenít vagy esetleg magában rejt. Az „új klón” a színházat a 

társadalmi és politikai drámák és rituálék színhelyének fogja fel – a Kádár-korszakban például  

a társadalomkritika platformjául - , s különösen érdeklik a Shakespeare-előadások által 

exponált politikai, társadalmi és kulturális kérdések - például esetünkben szerepük a 

rendszerváltás felé vezető úton -, vagy a színikritikák értékelése, stílusuk és tartalmuk 

változtatásának szükségessége, vagy éppen a kritikusok és a színház (a kritikusok és a 

közönség) közötti párbeszéd átalakításának kívánalma. 
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3. KUTATÁSI  EREDMÉNYEK 

 

Shakespeare-t mint „kultusz”-t, „mítosz”-t, „fétis”-t, a kommunista ideológia 

különösen kisajátította. Hazánkban is folytatódott az előző korszakokból átörökített 

Shakespeare-kultusz ápolása, melyet a kultúrpropaganda különösen szorgalmazott. A 

drámaköltő magyar szocialista szerző lett, a magyar irodalom és színházi kultúra része. A 

magyar Shakespeare-kultusz közvetve hozzájárult a színészet társadalmi megbecsüléséhez, 

szintre emelt, communitas élményt is nyújtott. A népművelés eszköze lett, a kultuszhoz 

tartozás jóleső érzését nyújtva a kevésbé iskolázottaknak is. 

Paradox módon azonban mindez egyúttal szubverzívnek is bizonyult, hiszen a színpad 

kiváló lehetőséget kínált a társadalomkritika gyakorlására, melyet a rendezők ki is használtak. 

A Lancaster-tetralógia népszerűségének növekedése a színházcsinálók felől megnyilvánuló 

hatalomkritikai vonulat egyik eleme volt. A színházi társasjátéknak azonban a közönség is 

része, akik ha látják, hogy a bűnös király elbukik, katarzist élnek át, s elégedetten távoznak a 

színházból. A hatalom birtokosaiban pedig lelkiismeret-furdalást ébreszthettek a színházban 

látottak. A színpad és a társadalom kettős tükre így nézett szembe egymással, állandóan 

reflektálva a másikkal kapcsolatos történésekre. 

 A színház, efemerális voltának köszönhetően, az Aczél György nevéhez fűződő híres-

hírhedt „három T”-rendszerben a tűrt kategóriába tartozott, ami azt jelenti, hogy a színházak 

viszonylagos szabadsággal rendelkeztek repertoárjaik összeállítását illetően. A Lancaster-

tetralógiát a hetvenes évek elején megrendező Sándor János, és azt a nyolcvanas évek vége 

felé, már a rendszerváltáshoz közeledve színpadra állító Kerényi Imre véleménye 

egybehangzóan az, hogy a cenzúra nagyon ritkán akadályozta őket abban, hogy kifejezzék a 

színpadon mondanivalójukat. Ha volt betiltás, akkor az valóban súlyos volt, de ha már a 
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cenzorok egyszer igent mondtak, nem szóltak bele a megvalósítás részleteibe. Sándor szerint 

kellő leleményességgel nagyon sok mindent el lehetett mondani a színpadon, hiszen a 

megfogható hatalom kijátszható. Mindez a rendezők szerint még annak ellenére is így volt, 

hogy Révész Sándor Aczél és korunk című könyvében arról olvashatunk, hogy a nyolcvanas 

évektől kezdve –menteni próbálva a menthetetlent – az Agit-Prop. Bizottság újra szorított a 

színházak ellenőrzésén például azáltal, hogy a kialakult gyakorlathoz képest korábban 

bekérték a műsortervet, s az addigiaknál több darabot hagyattak ki abból. 

Ez a példa is azt mutatja, hogy egy bomlásnak indult rendszert már nem lehet 

cenzúrával, rendeletekkel és besúgóhálózattal megmenteni. Bár Standeisky Éva történész 

szerint a Kádár-korszakban kezdetétől fogva megjelent a lassú bomlás, melynek során 

reformperiódusok és konzervatív visszarendeződési kísérletek váltották egymást.  

 A hetvenes, de még inkább a nyolcvanas évekre a Shakespeare-t kisajátító keleti 

blokkban enyhülés következett be, melynek következtében a bátor és tehetséges rendezők 

egyre nyíltabban fejezhették ki gondolataikat a színpadon. A cenzúra ugyanis kreatív 

interpretálókat szül.  Magyarországon ebben az időszakban felnőtt egy új generáció, melynek 

már nem voltak emlékei a háborúról, így a „gulyáskommunizmus” kínálta relatív jólét és 

„szabadság” illúziójával sem voltak többé megvezethetők.  Aczél Györgynek pedig ekkorra 

már nem maradt energiája arra, hogy ezzel a generációval újrakösse azt a paktumot, melyet az 

idősebbekkel sok esetben meg tudott kötni, hogy az „ostor és mézesmadzag” politikát 

alkalmazva „kegygazdálkodást” folytathasson velük, s kénye-kedve szerint irányíthassa őket. 

Ez a bomlási folyamat a színházban úgy követhető nyomon, hogy a pódiumon egyre 

nyilvánvalóbbá váltak a politikai rendszerrel való elégedetlenségre történő utalások. A 

színikritikák ugyan mindvégig a szövegközpontúsághoz és a szerzőhöz való hűséghez 

ragaszkodtak, így meglehetősen elavultnak tekinthetők. Az ideológiai fegyelem lazulása 

azonban nyomon követhető, hiszen egyre több rendszerellenes utalás volt olvasható a 
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lapokban is. A hetvenes évekbeli bemutatók kapcsán még csak rendezői interjúból tudható 

meg például az, hogy a IV. Henrik-ben a csata után a sebesülteket és a halottakat úgy fektették 

egymás mellé Sándor János színpadán, ahogyan az 1956-os forradalomban tették. A 

nyolcvanas évek második felében azonban már a színikritikákban is olvashatók olyan 

részletek, hogy például a Várszínház-beli II. Richárd-ban John of Gaunt-ot műtőasztalon 

infúzióval, huszadik századi orvosi asszisztencia mellett segítették át a halálba, a jelentéseket 

írógépen írták, a száműzötteket határőrök motozták meg, a kertészt vodkával csöndesítették 

el, a király gyilkosa pedig útlevelet kapott.  A szegedi 1985-ös IV. Henrik-ben  a király 

halálakor a híradókból ismert gyászzene szólt, a halottat szertartásosan, kitüntetései 

kíséretében hordozták körbe a színpadon, ahogy a „nagy halottakat mostanában,” az új király 

elé pedig vörös szőnyeget gördítettek, ami a személyi kultuszra utalt. A háttérfüggönyön 

megjelenő béke szimbólumról, a háromosztatú körről és a „mir” (béke) feliratról még írtak a 

színikritikák, arról azonban nem, hogy a színpadra felvitt tankcsapdaszerű háttérdíszleten a 

„Ruszki damoj!” felirat is látható volt. A rendező szerint úgy mentek tovább az előadások, 

mintha senki nem vette volna észre a feliratot. Ezek a példák kiválóan mutatják a rendezők 

szocialista rendszerrel szembeni elégedetlenségét, egyúttal azonban a lehetőséget is arra, hogy 

mindezt a pódiumon kifejezhették. 

A disszertációval a sokat vitatott Kádár-rendszerről s annak kulturális aspektusáról is 

árnyaltabb képet kívánok nyújtani. A múlt rendszerről ugyanis beszélni kell, s véleményem 

szerint – egyetértve Aczél Ágnessel, Aczél György lányával – nem gyűlölettel, mintegy 

képletesen „felnégyelve” a múlt rendszer kétségtelenül fel nem menthető politikusait, hanem 

amennyire lehet, objektívan. A dolgozat méltatlanul elfeledett színházi előadásokat is fel 

kíván eleveníteni, hiszen – Schechnerrel szólva – az egykori bemutatók csak akkor kelnek 

életre, ha kutatás tárgyát képezik. Múltunk, történelmünk tanulmányozásához is kiváló 
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lehetőséget nyújtanak ezek az előadások, egy múltbeli korszak megismeréséhez és 

megjelenítéséhez ugyanis elengedhetetlen a politikatörténeti eseményeken túli vizsgálódás.  

 


