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2.1 Shakes peare az öt ve nes évek ben

szo cia lis ta szín ház sze mé lyi gyö ke rei ugyan a
há bo rú elôtt re nyúl nak vissza, in téz mé nyi tör -
té ne te azon ban az ál la mo sí tás sal kez dô dik.

Ami kor Bu da pest fô pol gár mes te re, Csor ba Já nos
1945. ja nuár 30-án en ge délyt adott ar ra, hogy a
szín há zak új rain dí tá sát a Ma gyar Mû vé szek Szabad -
 szak szer ve ze té nek Szín há zi Osz tá lya ál tal ki ne ve -
zett, az il le gá lis kom mu nis ta párt ban és az an ti fa -
sisz ta moz ga lom ban már ko ráb ban sze re pet ját szó
Gob bi Hil da, Ma jor Ta más, Vár ko nyi Zol tán, il letve
Both Bé la és Oláh Gusz táv „Ötös Bi zott sá ga”
felügyel je,2 ez zel ki je löl te az 1945 utá ni szín há zi
re ha bi li tá ció po li ti kai irá nyát. A szín há zak tel jes
po li ti kai kont roll ja mégis csak 1949 kör nyé kén vált
nyil ván va ló vá. A há bo rú után a bu da pes ti ma gán -
szín há zak még egy más után nyi tot ták meg kapuikat.
A ko rai si ke rek után a há bo rús ká rok hely reál lí tá -
sá nak költ sé gei, az infláció, és a fize tô ké pes közönség
hiá nya azon ban sor ban so dor ta a har min cas évek -
ben vi rág zó pol gá ri szín há za kat a csôd szé lé re. Kü -
lö nö sen, mi vel nem tud ták fel ven ni a ver senyt az
ál la mi lag tá mo ga tott Nem ze ti Szín ház zal, amely a
ma ga sabb fize tés re mé nyé vel csa pa tos tul szer zôd -
tet te le a kor leg na gyobb sztár jait.3 Ezért anya gi
szem pont ból a szín há zak 1949. au gusz tus 11-én
vég le ge sí tett ál la mo sí tá sa szin te meg vál tás nak, a szín -
 há zi kul tú ra meg men té séért tett lé pés nek tûnhetett.
A szov jet pél dá ra ho zott dön tés azon ban a vi szony -
la gos anya gi sta bi li tás mel lett tel jes po li ti kai és mû -
vé sze ti kont roll alá von ta a szín há za kat, ame lyek
ezután el vesz tet ték füg get len sé gü ket, és a Ma gyar
Dol go zók Párt ja irá nyí tá sa alá ke rül tek. En nek kö -
vet kez té ben ugyan csak szov jet min tá ra kiala kí tott
és köz pon ti lag el lenôr zött mû sor rend jük ben sza -
kí ta niuk kel lett a pol gá ri szín ját szás ha gyo má nyai -
val. Az 1949-ben ala pí tott új Ma gyar Szín ház -és
Film mû vé sze ti Szö vet ség ál tal fo lya ma to san el lenôr -
zött és meg vi ta tott re per toár szov jet és klasszi kus
orosz drá má kat, ma gyar és kül föl di klasszi ku so kat
írt elô, és egy év ti zed re tel je sen el vág ta a ma gyar
szín há za kat az eu ró pai fej lô dés fô csa pá sá tól.

A le gi ti mi tá sát ke re sô Rá ko si-re zsim, ahogy azt
az 1955-ös Az em ber tra gé diá ja elôadá sá ról írt ta -
nul má nyá ban Im re Zol tán be mu tat ja, a teat ra li tást
ak tí van hasz nál ta fel po li ti kai cé lok ra a rend szer
min den nap jai ban. „A kom mu nis ta re to ri ka […]” –
ér vel Im re – „ar ra irá nyult, hogy szim bo li kus ér te -
lem ben ha tal mat sze rez zen sa ját tra dí ciók fel mu -
ta tá sá val, sa ját hely ki je lö lé sé vel a tör té nel mi idô -
ben.”4 En nek kö vet kez té ben ala kul tak ki a szo cia -
lis ta tér hasz ná lat min den nap al kal ma zott teát rá lis
ele mei, a pla ká tok, a szob rok, és a fel vo nu lá sok, il -
let ve szü let tek meg a kom mu nis ta nar ra tí vák és hô -
sök. Mindezek azt az üze ne tet hor doz ták, hogy im -
má ron min den ki „vissza von ha tat la nul új ke re tek
kö zött él, s a vál to zá sok im már kér lel he tet le nül a
legap róbb rész le te kig ha tol tak.”5 Az élet min den
te rü le té re be szû rô dô teat ra li tás ter mé sze te sen azt
is hi va tott volt su gall ni, hogy a rend szert szé les tá -
mo ga tott ság öve zi.

A pa rancs ural mi kom mu nis ta rend szer azon ban
nem csak a szín há zi esz kö zök kel ope rá ló pro pa gan -
da si ke res sé gét is mer te fel, de ak tí van tá masz ko -
dott a szín pad pro pa gan da-sze re pé re is. Ezt szol -
gál ta a szín há zak köz pon ti irá nyí tás alá vo ná sa, és
a re per toár kor lá to zá sa is. A na pi saj tón és a rá dión
kí vül a szín pad kí nál ta a leg jobb for mát ar ra, hogy
a rend szer pro pa gan da üze ne tei rö vid idôn be lül
nagy kö zön ség hez jus sa nak el, ezért Sztá lin, és a
sztá li ni rend szert kö ve tô ke le ti blokk or szá gai nak
kul túr po li ti ku sai fon tos sze re pet tu laj do ní tot tak a
szín ház irá nyí tá sá nak. A po li ti ka töb bi szint jé hez
ha son lóan itt is né hány meg bíz ha tó em ber ke zé -
ben össz pon to sult a ha ta lom – el sô sor ban a Rajk-
per után párt is ko lá ra kül dött, és min den el haj ló
ten den ciá tól „meg sza ba dí tott” Ma jor Ta más (aki
egy kortárs anek do ta sze rint Bu da pest összes szín -
há zát igaz gat ta), il let ve Gá bor Mik lós és La dá nyi
Fe renc ideo ló giai és mû vé sze ti irá nyí tá sá val in dult
meg a szín há zak szo cia lis ta átala kí tá sa. Az új, ha -
la dó re per toár megal ko tá sa azon ban bi zo nyos ne -
héz sé gek be üt kö zött.

A szov jet drá mák le for dí tá sa idô be telt, és még
szá mos sá guk el le né re sem vol tak annyian, hogy az
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1.Be ve ze tés

a jor Ta más egy szer re a szo cia lis ta Ma gyaror -
szág legis mer tebb és legel fe le det tebb szín há -
zi ren de zô je. Míg a szak ma be liek és a szín -

ház tör té né szek szá má ra ne ve egy be forrt a szo cia -
lis ta ma gyar szín ját szás sal, ad dig a fiata labb ge ne -
rá ció már eset leg csak né hány filmsze re pet kap csol
a ne vé hez. A dol go zat író ja sze rint Ma jor Ta más
nem csak mint szí nész, ha nem – és ta lán el sô sor -
ban – mint ren de zô meg ke rül he tet len alak, ha meg
kí ván juk ér te ni a szo cia lis ta ma gyar szín ház mû -
kö dé sét és ideo ló giá ját, kü lö nös te kin tet tel a kor -
szak dis kur zu sát át ha tó „ket tôs be széd” mû kö dé -
sé re. Ter mé sze te sen a szak dol go zat sem hosszá ban,
sem té má já ban nem al kal mas a tel jes Ma jor élet mû
be mu ta tá sá ra, ezért a szé les kö rû ren de zôi mun kás -
ság egyik ki csi, de fon tos ele mét, Ma jor Shakes -
peare-ren de zé seit pró bál ja kö rül jár ni. 

Ke vés olyan vi lág iro dal mi, vagy ma gyar szer zô
van, aki nek a ne ve olyan mér ték ben össze fo nó dott
Ma jor Ta má sé val – ta lán csak Mo lière le het ne a má -
sik pél da – mint Shakes peare-é. Nem csak ar ról van
szó, hogy Ma jor éle te so rán hu szon két Shakes -
peare-da ra bot ren de zett meg, ha nem ar ról is, hogy
a klasszi kus an gol szer zô Ma jor szin te min den, a
„kor sze rû szín ház”-ról írt ta nul má nyá ban, il let ve
az eb ben a té má ban adott in ter jú já ban meg je le nik,
le gyen szó akár Szta nyisz lavsz kij vagy Brecht mo -
dern sé gé rôl. Több Shakes peare-da rab hoz két szer
is vissza tért, a Brecht-Shakes peare Co ri o la nus
kiadás hoz ô ír ta az utó szót, a Té li re gé- rôl pe dig
kom men tár ral össze kö tött mo no gráfiát adott ki.
Eb bôl a kö zel sem tel jes fel so ro lás ból is ki tû nik,
hogy je len szak dol go zat nem tud ki tér ni a Ma jor-

 Sha kes pe a re kap cso lat min den ele mé re. A dol go -
zat fó ku szát ezért Ma jor Ta más Brecht ha tá sa alatt
ren de zett Shakes peare-e lôadá sai, il let ve azok nak
egy kis szeg men se ad ja.

A dol go zat egy rö vid, Shakes peare szo cia lis ta ér -
tel me zé sét be mu ta tó be ve ze tô után elô ször ele mez -
ni kí ván ja az úgy ne ve zett „Ma jor-je len sé get”, azaz
ar ra ke res vá laszt, va jon miért nem szü let tek – Mol -
nár Gál Pé ter hosszabb ta nul má nyán kí vül – sem
Ma jor éle té ben, sem Ma jor ha lá la után tu do má nyos
mû vek mun kás sá gá ról. Eb ben a fe je zet ben azt vizs -
gál juk, mi lyen prob lé mák kal szem be sül a Ma jor-
ku ta tó, és vá laszt pró bá lunk ad ni ar ra, ho gyan le -
het Ma jor Ta más ren de zôi élet mû vét el he lyez ni a
kortárs ren de zôi ten den ciák kö zött.

A dol go zat to váb bi há rom fe je ze te Ma jor leg fon -
to sabb „brecht”-i Shakes peare-ren de zé sé nek elem -
zé sét ad ja. Szó lesz a „gu mi bo tos Ró meó”-ként el -
hí re sült 1971-es Nem ze ti Szín ház be li Ró meó és Jú -
lia ren de zé sé rôl, majd az 1976-os II. Ri chárd- ról,
ame lyet a kor kri ti kai vi tái ban a Shakes peare-ren -
de zé se ket megújí tó elôadás ként em le get nek, vé gül
1973-as és 1983-as Sze get szeg gel ren de zé sei rôl.

Elô ször azon ban, hogy Ma jor ren de zôi mû kö -
dé sét job ban megért sük, fel vá zol juk a Shakes peare-
ren de zé sek tör té ne té nek leg fon to sabb ál lo má sait a
szo cia lis ta Ma gyaror szá gon.

2.Shakes peare a szo cia lis ta ma gyar szín pa do kon

„A dik ta tú ra sok kal iz gal ma sabb a drá ma író szá má ra,
sok kal iz gal ma sabb, mint a de mok rá cia.

Shakes peare el kép zel he tet len de mok rá ciá ban.”
(Hei ner Mül ler)1

1 Idé zi: Gunt ner, Law ren ce J. és McLe an, And rew, Re defining Shakes peare – Li te ra ry The o ry and The a ter Prac ti ce in the Ger -
man De mo cra tic Re pub lic. Ne wark: Uni ver sity of Dela ware Press, 1998, 12. A dol go zat ban min den for dí tás a sa já tom.

2 Gaj dó Ta más, „Szín há zi dik ta tú ra Ma gyaror szá gon 1919–1962” in: Len gyel György (sz), Szín ház és dik ta tú ra a hu sza dik
szá zad ban. Bu da pest: OSZ MI, 2012, 368.

3 Az újon nan szer zôd te tett szí né szek lis tá ját lásd: Ho fer Mik lós, Ke ré nyi Fe renc (sz), A Nem ze ti Szín ház 150 éve. Bu da pest:
Gon do lat, 1987, 131–136.

4 Im re Zol tán, „A dik ta tú ra teat ra li tá sa és a szín ház em lé ke ze te: Rá ko si Má tyás és a Nem ze ti Szín ház 1955-ös Tra gé dia-e -
lôadá sa” http://zeus. phil -inst. hu/re cep cio/htm/4/405.htm, [2013. áp ri lis 11.]

5 i.m.
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vá lo ga tott 160 má sik szá mon tar tott, Shakes peare-
rel kap cso la tos meg jegy zé se kö zül is. A mar xi té -
tel bôl kiin dul va, amely az iro dal mat a kortárs gaz -
da sá gi kö rül mé nyek kö vet kez mé nye ként lát ta,
Szen czi Mik lós pél dául így fog lal ta össze 1965-ben
a shakes peare-i élet mû he lyes ol va sa tát: „A mar xis -
ta Shakes peare-ér tel me zés ten ge lyé be a drá mák tár -
sa dal mi mon da ni va ló ját ál lít ja, azaz azt, hogy ho -
gyan fe je zi ki a shakes peare-i élet mû sa ját ko ra va -
ló sá gát […] és mi lyen mû vé szi, köl tôi esz kö zök kel
te szi ezt a tör té nel mi leg meg ha tá ro zott tu dat tar tal -
mat ál ta lá nos ér vé nyû vé.”12 Shakes peare ilye tén
szem lé le te egy szer re he lyez te az an gol szer zôt az
En gels ál tal a „leg na gyobb prog resszív for ra da lom
ko ra”-ként aposzt ro fált Er zsé bet-ko ri Ang liá ba,
mely „ti tá no kat kí vánt, és ti tá no kat szült”13 és a
kortárs in ter na cio na liz mus ke re tei kö zé, mi köz ben
hang sú lyoz ta a ko ra mo dern Ang lia és a szo cia lis ta
je len kö zött fennál ló pár hu za mo kat is.

A Szov jet Írók El sô Kon fe ren ciá ján, 1934-ben
And rej Zsda nov a kö vet ke zô kép pen fog lal ta össze
a szo cia lis ta iro da lom is mer te tô je gyeit:14 a munkás -
 osz tály és a pa raszt ság éle té vel és a szo cia liz mu sért
ví vott har cuk kal fog lal ko zik, „szem be sze gül min -
den faj ta misz ti ciz mus sal, a pap ság gal és a ba bo na -
ság gal”. Fô hô se az „új élet ak tív op ti mis ta épí tô je”,
aki nek mun ká ját át hat ja „a hô si tet tek lel ke sí tô ere -
je”. Ezek ben a mû vek ben az írók „a va ló sá got for -
ra dal mi fej lô dés ként áb rá zol ják”, nem fe led ve, hogy
„a mû vé szi áb rá zo lás igaz sá gát és tör té nel mi konk -
rét sá gát min den kor össze kap csol ják a szo cia liz mus
szel le mé ben dol go zó em be rek ideo ló giai ne ve lé sé -
vel” is. Ez a szo cia lis ta rea liz mus alap el ve.

Több kor tár sá val el len tét ben Shakes peare nem
fog lal ko zott be ha tób ban a mun kás ság gal, vagy a
vá ro si pol gár ság gal, ezért té mái né mi ér tel me zést
kí ván tak, hogy be le fér je nek a szo cia lis ta rea liz mus
fent vá zolt ka te gó ri a rend sze ré be. Shakes peare te -

hát, mar xi ha tás ra, az el ma ra dott ság el len küz dô,
osz tály har cos pro to- szo ci a li sta szer zô ként vo nult
be a ká non ba. A Szov jet Írók El sô Kon fe ren ciá já -
nak de le gált jai így fog lal ták össze je len tô sé gét: „Né -
pünk há lás szem mel te kint a nagy író [Shakes peare]
mû vei re, mert a Re ne szánsz óta mind máig ins pi -
rál ja a nem ze te ket. A kor, amely ben élünk, olyan,
mint Shakes peare ko ra volt, mi kor egy tár sa dal mi
for ma el pusz tul, hogy egy má sik dia dal mas kod jon
a he lyén – a tör té ne lem legigaz sá go sabb, leg hu má -
nu sabb for má ja, a Kom mu niz mus.”15

Shakes peare hu ma niz mu sa osz tály har cos szem -
lé le te mel lett az egyik leg gyak rab ban han goz ta tott
tu laj don sá ga volt. Ahogy az Esz té ti kai Kis le xi kon
szó cik ké bôl is meg tud hat juk, a szo cia lis ta esz tétiká -
ban a hu ma niz mus „olyan eti kai ér ték rend szer, világ -
 né zet és en nek meg fe le lô gya kor la ti ma ga tar tás,
amely ön ál ló, im ma nens ér té ket tu laj do nít az em -
ber spe cifiku san em be ri ké pes sé gei nek, s az emberi
egyé ni ség so kol da lú, har mo ni kus ki bon ta ko zá sát
te kin ti cél já nak.”16 A hu ma niz mus leg fej let tebb válto -
za tá nak a szo cia lis ta rea liz must te kin tet ték, amelynek
Shakes peare lett a re ne szánsz ko ri elô fu tá ra. Hu ma -
nis ta em ber áb rá zo lá sá nak leg preg nán sabb pél dái
pe dig op ti mis ta ko mé diái és feleme lô tra gé diái voltak,
ame lyek ugyan a hôs bu ká sá val vég zôd tek, de mindig
to vább mu tat tak a jö vô be, a tár sa dal mi vál tozások
irá nyá ba.17 A szo cia lis ta esz té ti ka sze rint da rab jai -
nak si ke re kri ti kai rea liz mu sá ban rej lett, amely
nem csak a tár sa dal mi va ló sá got mu tat ta be, de fel -
vá zol ta evo lú ciós vo ná sait is, mi köz ben ko rá nak
leg mo der nebb for mai újí tá sait hasz nál ta.18 Shakes -
peare-t te hát a pol gá ri rea lis ta írók elô fu tá rá nak te -
kin tet ték, aki élén ken kri ti zál ta ko rá nak tár sa dal -
mi visszás sá gait, mi köz ben hang sú lyoz ta az em be -
ri fej lô dés fon tos sá gát, és megin gat ha tat lan op ti -
miz mus sal hitt a szebb jö vô el jö ve te lé ben, amiért
hu ma nis ta hô sei fá rad ha tat la nul küz döt tek.
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or szág szín pad jait kielé gí tôen meg tölt sék. Még na -
gyobb hiány mu tat ko zott a kortárs ma gyar szo cia -
lis ta drá mák te rén.6 Mi vel a kortárs nyu ga ti drá -
mák kö zül egy sem ke rül he tett szín pad ra, a ren de -
zôk elô sze re tet tel nyúl tak a klasszi kus orosz, fran -
cia és an gol mû vek hez. Gor kij, Oszt rovsz kij és
Szi mo nov mel lett a Nem ze ti Szín ház pél dául Beau -
mar chais, Shaw, Mo lière, Cse hov és Shakes peare
da rab jait mu tat ta be Ka to na, Vö rös mar ty, Háy Gyu -
la és Illyés Gyu la mun kái mel lett. Sôt, ki je lent het -
jük, hogy 1952-tôl évi öt-nyolc be mu ta tó val
Shakes peare so ka dik ma gyaror szá gi re ne szán szát
él te a bu da pes ti és vi dé ki szín pa do kon.7 Ha ki te -
kin tünk Ke let-Eu ró pa töb bi or szá gá ra, lát hat juk,
hogy Shakes peare ott is ha son lóan fon tos sze re pet
ka pott az öt ve nes évek ben.8 Mi az te hát, ami a sztá -
li nis ta rend sze rek szá má ra el fo gad ha tó vá, sôt tá -
mo gat ha tó vá tet te Shakes peare drá máit?

Ahogy Már kus Zol tán9 és Im re Zol tán10 is meg -
jegy zik ta nul má nyaik ban, a szo cia lis ta ká non kiala -
ku lá sát egy szer re jel le mez te a ret rog rád nak, vagy
ká ros nak tar tott ha gyo má nyok kal va ló éles sza kí -
tás, és a ha la dó nak tar tott ha gyo má nyok to vább vi -
te le. Shakes peare ha la dó vol tát több té nye zô is tá -
mo gat ta. Mind az orosz, mind a kö zép- eu ró pai iro -

da lom 18–19. szá za di fej lô dé sé nek alap kö ve volt
a Shakes peare-kul tusz azon té te le, hogy az an gol
szer zô is me re te a ci vi li zált kul tú ra fel té te le. Shakes -
peare to te misz ti kus alak ja össze fo nó dott a kö zép-
 eu ró pai iro dal mak kiala ku lá sá val, nem ze ti nyel ven
va ló meg je le né se a nem ze ti nyel vek klasszi kus sza -
ka szá val.11 Shakes peare te hát egy rész rôl a nem ze -
ti ha gyo má nyok to vább vi vô je volt, más részt a szo -
cia lis ta ál la mok test vé ri sé gén átíve lô in ter na cio na -
lis ta esz me meg tes te sí tô jé vé is vált. Ezen kí vül, mint
az eu ró pai kul tú ra legün ne pel tebb, kul ti kus stá tu -
szú drá mai szer zô je, Shakes peare szé les tár sa dal -
mi ré te ge ket von zott, így ki vá lóan al kal mas volt ar -
ra, hogy át me ne tet ké pez zen a klasszi kus szín há zi
ha gyo má nyok és az új szo cia lis ta rea lis ta szín ház -
ideál kö zött – legalábbis ar ra az át me ne ti idô re, míg
a ha zai, szo cia lis ta szel lem ben író dott új da ra bok
át nem ve szik az ural mat a klasszi ku sok tól a ma -
gyar szín pa do kon.

Bár Le nin nem fog lal ko zott mun kás sá gá val, a
mar xis ta ideo ló gia töb bi alap szer zô jé nek, Marx nak
és En gels nek Shakes peare-sze re te te köz tu dott volt.
Marx Athé ni Ti mon- kom men tár ja it a pénz sze re pé -
rôl, töb bek kö zött Ma jor Ta más is elô sze re tet tel
idéz te, de a kortárs Shakes peare-i ro da lom gyak ran

16 Ez a hiány a 80-as évek vé géig fá jó pont ja a ma gyar szín há zi élet nek. A fe je zet ben ké sôbb elem zett 1972-es szín há zi vi -
ta sze rep lôi is több ször ki tér nek er re a prob lé má ra. Lsd: An tal, Gá bor (sz). Szín ház mû vé sze tünk rôl. Bu da pest: Kos suth
Kiadó, 1983.

17 Lásd: www.szin ha zi a dat tar. hu [2013. 04. 12]
18 Lásd pl: D’hulst, Lie ven és De la ba sti ta, Dirk. (sz). Eu ro pe an Sha kes pe a res: Trans la ting Shakes peare in the Ro man tic Age.

Ams ter dam/Phi la del phia: John Ben ja mins Pub li shing Com pany, 1993, De la ba sti ta, Dirk., de Vos, Jo sef és Frans sen, Paul.
(sz). Shakes peare and Eu ro pe an Po li tics. Ne wark: Uni ver sity of Dela ware Press, 2008, Gunth ner, Law ren ce J. és McLe an,
And rew. Re defining Shakes peare – Li te ra ry The o ry and The a ter Prac ti ce in the Ger man De mo cra tic Re pub lic. Ne wark: Uni -
ver sity of Dela ware Press, 1998, Has che, Chri sta, Schöl ling, Tran te és Fie bach, Jo a chim (sz). The a ter in der DDR. Ber lin:
Hens chel Ver lag, 1994, Hat ta way, Mi chael, So ko lo va, Bo i ka és Ro per, De rek (sz). Shakes peare in the New Eu ro pe. Sheffield:
Sheffield Aca de mic Press, 1995, Hort mann, Wil helm. Shakes peare on the Ger man Sta ge – The Twen tieth Cen tu ry. Camb -
ridge: Camb ridge Uni ver sity Press, 1998, Ken ne dy, Den nis (sz). Fo reign Shakes peare – Con tem po ra ry Per for man ce. Camb -
ridge: Camb ridge Uni ver sity Press, 1993, Ku ja winska Co urt ney, Kry sty na (sz). On Pa ge and Sta ge – Shakes peare in Po lish
and World Cul tu re. Kra kow: Universitas, 2000, Ku ja winska Co urt ney, Kry sty na és Gunt ner, Law ren ce (sz). Mul ti cul tu ral
Shakes peare: Trans la ti on, App rop ri a ti on and Per for man ce. Lodz: Lodz Uni ver sity Press, 2007, Ma ka ryk, Ire na R. és Pri ce,
Jo seph G. (sz). Shakes peare in the Worlds of Com mu nism and So ci a lism, To ron to: Univ. of To ron to Press, 2006, Ma tei- Ches -
no iu, Mo ni ca. Shakes peare in the Ro ma ni an Cul tu ral Me mo ry. Ma di son: Fa ir leigh Di ckin son Uni ver sity Press, 2006, Pu -
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ver sity Press, 2000, Ni co le ta Cin po es, Shakes peare’s Ham let in Ro ma nia 1778–2008: A Stu dy in Trans la ti on, Per for man ce
and Cul tu ral App rop ri a ti on Le wi ston: The Ed win Mel len Press, 2010.

19 Már kus Zol tán. „‘Lo y alty to Shakes peare’: The Cul tu ral Con text of the 1952 Ham let Pro duc ti on of the Hun ga ri an Na ti -
o nal The a ter.” In: Klein, Hol ger and Dá vid há zi, Pé ter (eds). Shakes peare and Hun ga ry. Le wi ston: The Ed win Mel len Press,
1996, 169.

10 Im re Zol tán, „A dik ta tú ra teat ra li tá sa és a szín ház em lé ke ze te: Rá ko si Má tyás és a Nem ze ti Szín ház 1955-ös Tra gé dia-e -
lôadá sa” http://zeus. phil -inst. hu/re cep cio/htm/4/405.htm, [2013. áp ri lis 11.]

11 A ma gyar Shakes peare-kul tusz ról lásd: Dá vid há zi Pé ter, Is ten má sod szü lött je, Bu da pest: Gon do lat, 1989.

12 Szen czi Mik lós, „A szov jet Shakes peare-kri ti ka kiala ku lá sa és fôbb ered mé nyei” in. Ké ry Lász ló, Or szágh Lász ló, és Szen -
czi Mik lós (sz). Shakes peare-ta nul má nyok. Bu da pest: Aka dé miai Kiadó, 1965, 173–74.

13 En gelst idé zi: Ost rovs ky, Ar ka dy. „Shakes peare as a Fo un ding Fa ther of So ci a list Re a lism: The So viet Af fa ir with Shakes -
peare.” in: Ma ka ryk, Ire na R. és Pri ce, Jo seph G. (sz). Shakes peare in the Worlds of Com mu nism and So ci a lism. To ron to:
Univ. of To ron to Press, 2006, 59.

14 Zhda nov, Alek san der and Gor ky, Ma xim, et al. Prob lems of So viet Li te ra tu re: Re ports and Spe e ches at the First So viet Wri -
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15 Idé zi: Shur ba nov, Alek san der és So ko lo va, Bo i ka. Pa in ting Shakes peare Red: An East -Eu ro pe an App rop ri a ti on. Ne wark: Uni -
ver sity of Dela ware Press, 2001, 26.

16 Szer da he lyi, Ist ván és Zol tai, Dé nes (sz). Esz té ti kai kis le xi kon. Bu da pest: Kos suth Könyv kiadó, 1972, 285.
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zölt a kri ti ka, nem csak a fôbb na pi la pok ban, de,
mi vel Shakes peare pro to- szo ci a li sta szer zô ként a
szé le sebb nép tö me gek szer zô jé vé vált, pél dául a
Ka zán- ban, az ol vasz tá rok lap já ban, a Dol go zó Nôk-
 ben, a Kô bá nyai Gyógy szer- ben, vagy a Kö zér ti Dol -
go zók Lap já- ban is.26

Bár az ideo ló giá val ter helt szak iro da lom és a kri -
ti kák is mind po li ti kus sá gát han goz tat ták, Shakes -
peare még sem lett po li ti kai szer zô vé a szín pa don,
hi szen a köz pon ti lag irá nyí tott dis kur zus ból hiány -
zott, hogy a né zôk is po li ti kai lag ér tel mez zék a da -
ra bo kat. A ke let né met po li ti kai Shakes peare-e -
lôadá sok ról szól va Wil helm Hort mann így vá zol -
ja, mi kell ah hoz, hogy egy elôadás po li ti kai tar ta -
lom mal te lí tôd jön: „egy olyan po li ti kai vagy
tár sa dal mi hely zet, amely vár ja a kri ti kai kom men -
tárt, egy ren de zô és egy tár su lat, amely ké pes ar ra
(és gát lás ta lan is annyi ra, hogy) er re a cél ja hasz -
nál ja az elôadást, és egy olyan kö zön ség, amely nyi -
tott a tár sa dal mi-po li ti kai klí má ra, és ezért pre desz -
ti nál va van ar ra, hogy megért se az al lú zió kat.”27 Az -
zal egé szí te ném ki Hort mann meg ha tá ro zá sát, hogy
gyak ran elég a kö zön ség po li ti zá ló ér tel me zé se ah -
hoz, hogy egy „ár tat lan” elôadás is szub ver zív ér -
tel met kap jon. A ke le ti blokk or szá gai ban ugyanis,
ahol a po li ti ka min dent el lenôr zô sze re pe miatt a
köz szfé ra meg szûnt ha té ko nyan mû köd ni, az öt -
ve nes évek kö ze pé re a szín ház vál ha tott az zá a fó -
rum má, ahol a köz dol gait meg le he tett vi tat ni.

Ma gyaror szá gon 1955-bôl van ar ról elô ször do -
ku men tált pél dánk, hogy egy Shakes peare-e lôadás
vál to zat lan felújí tá sa a né zôk po li ti kai ol va sa ta kö -
vet kez té ben új ér tel me zést ka pott.28 A II I. Ri chárd
be mu ta tó elôadá sa 1947. de cem ber 13-án volt. Az
elôadást Ná das dy Kál mán ren dez te, a fô sze re pet

Ma jor Ta más ját szot ta. Az öt ven sta tisz tát meg moz -
ga tó, mo nu men tá li san lát vá nyos elôadás legem lé -
ke ze te sebb pil la na ta Ná das dy in ven ció ja, a ha lot -
tak me ne te volt – Ri chárd ál do za tai min den gyil -
kos ság után vé gig vo nul tak a szín pa don a ze ne ka ri
árok fe lé. Az egy re hát bor zon ga tóbb gro teszk fel -
vo nu lás a da rab rém drá ma jel le gét hang sú lyoz ta
Ka rin thy Fe renc sze rint,29 míg Ma jor ala kí tá sát több
kri ti kus az el múlt évek ben átélt bor zal mak szín pa -
di ma ni fesz tá ció ja ként, a fa siz mus szel le mé nek
szim bo li kus meg tes te sí tô je ként lát ta.30 A bí rá la tok
sze rint az elôadás ar ra is rá vi lá gí tott, hogy a szem -
be nál ló fe lek kö zül, csakúgy, mint a má so dik vi -
lág há bo rú ban egy más nak ron tó nagy ha tal mak nak,
egyik nek sincs iga za, hi szen „az egyik csak a má -
sik ból nô ki (mint a fa siz mus a ka pi ta liz mus ból),
és nem el len té tes, csak el len sé ges ve le.”31 Ar ra is
rá vi lá gí tot tak, hogy a har cok nak csak ak kor le het
vé ge, ha egy új kor szak, egy új rend szer épül a ré -
gi rom jain. Nem meg le pô te hát, hogy a da rab vé -
gén az or szág meg men tô jét, Rich mon dot kö szön -
tô taps több kri ti ka sze rint a szo cia liz must is ün -
ne pel te.32 Er re a pár hu zam ra nyi lat ko za tai ban Ma -
jor Ta más is rá ját szott, mi kor Ri chárd alak ját
Hit ler rel hoz ta pár hu zam ba, és a ki rályfiak meg -
gyil ko lá sát „Ri chárd Sztá lin grád já nak”33 ne vez te.

A Nem ze ti 1955-ben felújí tot ta a si ke res pro -
duk ciót – né hány ki sebb sze rep tôl el te kint ve vál -
to zat lan sze rep osz tás ban, Ná das dy ren de zé sé ben.
A szín pa don te hát majd nem ugyanazt a pro duk -
ciót lát hat ta a kö zön ség. Azon ban a kö zön ség nem
volt már ugyanaz – az 1947 óta el telt po li ti kai-kul -
tu rá lis vál to zá sok miatt a da rab re cep ció ja igen
meg vál to zott. 1955-re a kék cé du lás vá lasz tá so kat
ma ni pu lá ló kom mu nis ták már meg szi lár dí tot ták
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A fent vá zolt, a szov jet iro da lom kri ti ka kli séi bôl
épít ke zô szo cia lis ta Shakes peare-ér tel me zés ter mé -
sze te sen csak kü lön bö zô si ker rel húz ha tó rá az
összes Shakes peare -drá má ra. Ezért a sztá li nis ta ke -
le ti blokk or szá gai ban a shakes peare-i ká non ból
sem min den da rab ke rül he tett szín pad ra, bár a hi -
va ta los kri ti ka – amit Ma gyaror szá gon töb bek kö -
zött a Shakes peare Összes Kiadás utó sza vai és jegy -
ze tei kép vi sel tek – megad ta a „he lyes” ér tel me zé si
ke re tet a pesszi mis tább, po li ti kai lag ve szé lye sebb -
nek tar tott drá mák hoz is. Mindazonál tal elônyt él -
vez tek a víg já té kok19 és a négy hí res tra gé dia, de
ezek be mu ta tóit is hosszú, a hi va ta los fó ru mo kon,
azaz Ma gyaror szá gon a Szín ház -és Film mû vé sze ti
Szö vet ség ben le foly ta tott, a da ra bok he lyes ér tel -
me zé seit ke re sô vi ták, és a saj tó min den or gá nu -
má ban meg je le nô, az elôadást mintegy elôér tel me -
zô cik kek és nyi lat ko za tok elôz ték meg.

Köz tu dott volt pél dául Sztá lin el len szen ve Ham -
let iránt, akit él he tet len pol gá ri ér tel mi sé gi nek tar -
tott, mi vel még azt sem tud ja el dön te ni, hogy le -
gyen, vagy ne le gyen, ezért a tra gé dia a fel sza ba du -
lás után csak vi szony lag ké sôn, 1952-ben ke rült
Ma gyaror szá gon szín pad ra, mi kor is, hogy a sze -
mé lyi tá ma dá so kat ki véd jék, a Nem ze ti Szín ház két
ve ze tô ren de zô je, Ma jor Ta más és Gel lért End re
kö zö sen je gyez te az elôadást.20 A Szín há zi In té zet -
ben egy tel jes dosszié ôr zi a hat órás, a da ra bot meg -
hú zás nél kül, hár mas sze rep osz tás ban ját szó
elôadás elôtt le foly ta tott ideo ló giai vi tá kat, amely -
ben a ren de zôk a da rab ér tel me zés szo cia lis ta rea -
lis ta vol tát bi zony gat ták.21

Shakes peare ideo ló giai új raér tel me zé sét azon -
ban nem kö vet te a szín pa di já ték mód ra di ká lis, szo -
cia lis ta rea lis ta megújí tá sa. Épp el len ke zô leg. Szta -
nyisz lavsz kij ta ní tá sai nak szov jet ér tel me zé sét át -
vé ve a szá zad for du ló szö veg köz pon tú, ap ró lé ko -
san rea lis ta stí lu sá ban és a ku kucs ká ló szín ház
klasszi kus ha gyo má nyai hoz hû mó don ke rül tek
szín re az elôadá sok. A ma ga éle té ben más irány za -
tok ra (Me jer hold, Vah tan kov, G. Cra ig fe lé) nyi tott
Szta nyisz lavsz kij a Ke le ti Blokk szín pad jain szo rí -
tó dog má vá, a „ma gyar szín há zi élet re ráerô sza kolt
po li ti kai bi lin csek szim bó lu má vá”22 vált. Ne vét a
pol gá ri ha gyo má nyok kal, a pol gá ri szín ház da rab -
ér tel me zé sei vel szem be ni fegy ver ként hasz nál ták
fel. Ma jor Ta más meg ha tá ro zá sa sze rint pél dául
Szta nyisz lavsz kij mód sze ré nek lé nye ge a sze re pek
mon da ni va ló já nak meg ta lá lá sát je len tet te,23 amely
Ma jor ren de zé sei ben, a har min cas évek ha gyo má -
nyai val szem be száll va a drá mák „tel jes”24 szö ve gét
fel hasz ná ló, hat-hét órás, szín pa di meg je le né sük -
ben a rész le tek be me nô rea liz mus ele mei vel ope -
rá ló, se ma ti kus elôadá sok lét re jöt té hez ve ze tett.25

A hi va ta los po li ti kai ér tel me zés a mû vé sze ti
mun ka min den szint jét átitat ta. Már szól tunk az
elôadá so kat megelô zô szín há zi-i deo ló giai vi ták ról.
Eze ket a Nem ze ti Szín ház ban, majd ké sôbb más
szín há zak ban is, az elôadá so kat kö ve tô né zôi vi ták
foly tat ták, ame lye ket a kri ti kák hosszas ideo ló giai
elem zé sei kö vet tek. Eb bôl a kör for gás ból a Shakes -
peare-e lôadá sok sem ma rad tak ki – kul tu rá lis
presz tí zsü ket bi zo nyí tan dó min den új Shakes peare-
ren de zést a szo cia lis ta mû vé szet si ke re ként üd vö -

19 A víg já té kok si ke ré hez po li ti kai meg bíz ha tó sá gu kon kí vül az is hoz zá já rult, hogy a pol gá ri kö zön ség 1949 után las san
el ma radt a szín há zak ból. He lyet tük szer ve zett, gyá ri mun ká suk ból és a ter me lô szö vet ke ze tek dol go zói ból ál ló kö zön ség -
gel pró bál ták fel töl te ni a né zô te ret. A szé le sebb kö zön ség igé nyei hez iga zod va él ték – kü lö nö sen vi dé ken – a shakes -
peare-i ko mé diák re ne szán szu kat.

20 Ez tör tént ké sôbb, az 1955-ös Az em ber tra gé diá ja elôadás ese té ben is, ahol a há rom fô ren de zô (Ma jor Ta más, Gel lért
End re, és Mar ton End re) együtt ren dez te az elôadást, je lez ve, hogy váll szé les ség gel kiáll nak a ha ta lom ál tal pesszi mis tá -
nak és kle ri ká lis nak, azaz be nem mu tat ha tó nak bé lyeg zett drá ma mö gött.

21 Már kus Zol tán ki vá ló ta nul mány ban mu tat ja be, hogy az el mé le ti vi ták nak na gyon ke vés kö ze volt a szín pa di meg va ló -
sí tás hoz, amely a leg ma ra dibb 19. szá za di ha gyo má nyo kat foly tat ta mind já ték stí lu sá ban, mind ké pi meg je le né sé ben.
Lásd: Már kus Zol tán. „‘Lo y alty to Shakes peare’: The Cul tu ral Con text of the 1952 Ham let Pro duc ti on of the Hun ga ri an
Na ti o nal The a ter.” In: Hol ger Klein és Dá vid há zi, Pé ter (sz). Shakes peare and Hun ga ry. Le wi ston: The Ed win Mel len Press,
1996, 168–187.

22 Len gyel György, „Ren de zôi utak és stí lu sok a ma gyar szín ját szás ban 1923–1956”, Szín ház, 2005 au gusz tus, http://szin -
haz. net/in dex.php?op ti on=com_con tent&view=ar tic le&id=5728&ca tid=1: ar chi vum&Ite mid=7 [2013. áp ri lis 13]

23 Kol tai, Ta más. Ma jor Ta más. Bu da pest: If jú sá gi Lap -és Könyv kiadó, 1986, 93.
24 Azaz a Shakes peare Összes Kiadás ál tal szen te sí tett ma gyar szö veg.
25 A Nem ze ti Szín ház ban Gel lért End re ren de zé sei ben je lent meg Szta nyisz lavsz kij mód sze re dog má tól men tes for má já ban,

aki igen si ke res klasszi kus és kortárs ren de zé sek ben hasz nál ta a szí nész fel ké szí tés és szí nész ve ze tés so rán, lé lek ta ni rea -
lis ta elôadá sok lét re ho zá sa kor. Pl: 1950/51: Schil ler: Ár mány és sze re lem, Go gol: A re vi zor, 1951/52: Illyés Gyu la: Az ozo -
rai pél da, Cse hov: Ványa bá csi, 1952/53: Illyés Gyu la: Fák lya láng, Shaw: Pyg ma li on, Csí ky Ger gely: Bu bo ré kok, stb.

26 A Shakes peare-e lôadá sok erô sza kolt de mok ra ti zá ló dá sá nak ku dar ca az 1970-es évek re vá lik vi lá gos sá, mi kor a szín há -
zak kon ga nak a bri gá dok nak eladott je gyek miatt – akik a je gyet mu száj ból ugyan meg ve szik, de az elôadá sok ra nem
men nek el.

27 Wil helm Hort mann, „Shakes peare on the Po li ti cal Sta ge in the Twen tieth Cen tu ry.” in: Stan ley Wells és Sa rah Stan ton
(sz). The Camb ridge Com pa ni on to Shakes peare on Sta ge. Camb ridge: Camb ridge Uni ver sity Press, 2002, 213–214.

28 Az el kö vet ke zen dô be kez dé sek ben fel hasz ná lom az elôadás ról szó ló, már meg je lent ta nul má nyom né hány ér ve lé sét. A for -
rás: „Sa sok, hé ják és ká nyák – A II I. Ri chárd és a szín há zi szub ver zió 1955-ben, Bu da pes ten”. in: „Lát sza nak, mert játsz -
ha tók” – Shakes peare a szín pad tük ré ben, ed: Gé her Ist ván, Bu da pest: EL TE, 2007, 203–219.

29 Ka rin thy Fe renc, „A két Ri chárd”, in: An tal, Gá bor (sz). A szín ház nem sze líd in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó,
1985, 305–18.

30 Pél dául: Son lyó György: Kér dés és fe le let – Ta nul má nyok. Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú zeum és in té zet gé pelt pél dá -
nya, Bi ha ri Klá ra: II I. Ri chárd. Új Szó, 1947. de cem ber 21, 7., Izsá ky Mar git: A legak tuá li sabb író – Shakes peare. Asszo -
nyok, 1947, de cem ber 15, 4.

31 Som lyó: i.m.
32 Lásd: Som lyó: i.m., Go da Gá bor: Szél jegy zet a II I. Ri chárd hoz. Szín ház, 1947. 12.sz. 23–25.
33 Idé zi: Mol nár Gál Pé ter: Ren del ke zôp ró ba. Bu da pest, 1972, Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, 35.
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igen ha son ló kul tu rá lis pá lyán moz gó or szá gok
szín ház mû vé sze te is sa ját pá lyá ra állt, más-más
úton in dult to vább.

Ma gyaror szá gon az 1956-os for ra da lom le ve ré -
se után a szov jet tan kok kal ha tal mát megerô sí tô
Ká dár Já nos sza kí tott az sztá li niz mus nak az élet
min den te rü le té re ki ter je dô kont roll já val. György
Pé ter sza vai val szól va:

„[f]enn ma radt ugyan a kom mu niz mus vi lág mé -
re tû kor sza ká hoz ve ze tô út jö vô ké pé nek ví zió -
ja, de a sztá li niz mus ide jé hez ké pest a jö vôért
fize ten dô ár (a há bo rús fé lel mek csök ke né sé nek
mér té ké vel ará nyo san) is sze ré nyebb lett. A min -
den na pi szo cia liz mus egy re ke vés bé tûnt a
»mind járt« be kö vet ke zen dô kom mu niz mus hoz
ve ze tô út egyik ap róbb ál lo má sá nak, amely fe -
lé a leg kö ze leb bi ar ra vi vô gyors sal majd to va -
za ka to lunk, s egy re nyil ván va lób bá vált, hogy a
szo cia liz mus adott je le né nek lak ha tó vá té te le az
el sô és egyet len feladat.”41

Az él he tô szo cia liz mus ér de ké ben, a for ra dal mat
kö ve tô meg tor lá sok után a ha ta lom haj lan dó volt
bi zo nyos en ged mé nyek re. Rom sics Ig nác sze rint a
ká dá ri vál to zá sok leg fon to sabb jel lem zôi

„[a] dik ta tú ra to tá lis jel le gé nek, […] te hát rep -
resszív jel le gé nek eny hü lé se; a tár sa da lom al -
rend sze rei nek – gaz da ság, ok ta tás, tu do mány,
kul tú ra, stb. – bi zo nyos mér té kû ön ál ló su lá sa,
s ezen be lül min de nekelôtt az ál la mi tu laj donra
épü lô terv gaz da ság ra cio na li zá lá sa, va la mint a
párt ál lam ideo ló giai he ge mó niá já nak a meg szû -
né se; to váb bá a min den na pi élet de po li ti zá lá sa,
és a tár sa da lom fo gyasz tá si-mo der ni zá ló dá si igé -
nyei nek a kielé gí té sé re va ló tö rek vés vol tak.”42

A kul túr po li ti ká ban a leg na gyobb vál to zást az Aczél
György ne vé hez kö tött „3 T” rend sze re hoz ta el,
amely a til tott és tá mo ga tott kul túr ter mé kek mel -

lett be ve zet te a tûrt ka te gó riát is. Ez a pon to san so -
ha sem defini ált, ha tá rait fo lya ma to san, a ha ta lom
pil la nat nyi dön té sei tôl füg gôen vál toz ta tó zó na
adott le he tô sé get a hi va ta los kul túr po li ti kát be lül -
rôl kri ti zá ló, eset le ge sen új mû vé szi irá nyok ba elin -
du ló mû vé sze ti te vé keny sé gek nek is. Amennyi ben
az alap ta bu kat be tar tot ták,43 a ká dá ri pu ha dik ta -
tú ra a szín ház mû vé szek nek is sza ba dabb ke zet
adott. Össze füg gött ez az zal is, hogy a te le ví zió és
a mo zi el ter je dé sé vel a szín ház pro pa gan disz ti kus
sze re pe is csök kent, és az zal, hogy bár Aczél szív -
ügyé nek te kin tet te a szín há zat, Ká dár a na pi la pok
és a vi zuá lis mé diu mok el lenôr zé sé re össz pon to sí -
tott in kább.

A tûrt és a tá mo ga tott ka te gó riák ha tár mezs gyé -
jén ala kult ki a ket tôs be széd szín há zi gya kor la ta,
amely a klasszi kus drá ma szö ve ge ket po li ti kai uta -
lá sok kal és per for ma tív je len té sek kel lát ta el. Ez a
né zôk kel össze ka csin tó szín há zi be széd mód Ják -
fal vi Mag dol na szó hasz ná la tá val él ve „szin te pa to -
lo gi kus ren de zô-né zô vi szonyt ered mé nye zett”,
amely „egy re erô seb ben szá mí tott a né zôk ket tôs
kód rend sze ré re, s ez nem csak a szín há zi for ma -
nyel vek tôl egyéb ként sem ide gen szim bo li kus meg -
fe lel te té se ket ra gasz tot ta év ti ze de kig a né zé si szo -
ká sok ra, ha nem a kö zös sé gi együtt gon dol ko dás
egyéb ként rend szer hû nor má ját is el vár ta.”44 Azaz,
az alap ve tôen a rea lis ta szín há zi struk tú rá ba ágya -
zott, a tex tu á lis és per for ma tív re fe ren ci a rend sze -
rek kü lönb sé gé vel ope rá ló, a né zôk tôl ak tív „so rok
kö zött ol va sás”-t kí vá nó, lát szó lag szub ver zív szín -
há zi kom mu ni ká ció hosszú tá von nem hogy nem
ás ta alá, de fenn tar tot ta a rend szer sta tus qu o ját.
Hi szen, ahogy Már kus Zol tán ír ja, a né zôk faus ti
szer zô dést kö töt tek a ha ta lom mal, amely a ket tôs
be széd del a sza bad ság il lú zió ját nyúj tot ta szá muk -
ra es tén ként a szín ház ban, hogy az tán dol gu kat jól
vé gez ve tér je nek ha za, és nem fe sze get ték a rend -
szer ke re teit.45

Shakes peare a hat va nas évek ele jé tôl fô mé diu -
ma volt a ket tôs be széd tech ni ká já val a fennál ló re -
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ha tal mu kat. Ma gyaror szág ra be vo nult a sztá li ni sze -
mé lyi kul tusz, min den jel lem zô jét ma gá val hoz va.
Egyik ol da lon a bel sô ter ro riz mus, a be bör tön zé -
sek és de por tá lá sok, a po li ti kai tár gya lá sok és a
hiány gaz da ság, má sik ol dal ról a hur rá op ti miz mus,
a si ker pro pa gan da, és a rend szer ál lan dó önimádatá -
nak ma ni fesz tá ciói ke re tez ték a ma gya rok min den -
nap jait. A „zse niá lis go nosz te vô, a ha ta lom má niá -
ku sa”,34 ahogy az Es ti Bu da pest kri ti ku sa jel le mez -
te Ri chár dot, a né zôk szá má ra 1955-ben nem csu -
pán da rab be li él mé nye ket éb reszt he tett. Így aztán
nem meg le pô, hogy az (ön)cen zú ra ál tal kor dá ban
tar tott kri ti ku sok nagy ré sze – az 1955-ös Összes
Kiadás utó sza vá nak hang vé te lét kö vet ve – ta pin ta -
to san vissza tes sé kel te a drá mát a kö zép korba.

Ma jor Ta más el mon dá sá ból úgy tud juk, hogy
Ré vai elô re figyel mez tet te, ne pró bál ja po li ti kai pár -
hu zam ként szín re ál lí ta ni a da ra bot.35 Ha csak a
kortárs kri ti ká kat ol vas suk, pon to san ez tör tént.
Azok mind a 15. szá za di Ang liá ban lát ják ját szód -
ni a tör té ne tet,36 és mint „kul túr for ra dal munk si -
ke ré[t], szo cia lis ta rea liz mus ra tö rô szín ját szá sunk
egyik je len tôs ese mény[ét]”37 ün ne pel ték az
elôadást.

A kri ti kák ból azon ban egy na gyon fon tos mo tí -
vum hiány zik. Ugyanis, ahogy azt a ké sôb bi
visszaem lé ke zé sek bôl meg tud juk, a kö zön ség nem
kö zép ko ri drá ma ként ér tel mez te a szín pa don tör -
tén te ket. Ma jor Ta más így val lott er rôl:

„[…] anél kül, hogy ak tua li zál tunk vol na, az
elôadás ak tua li zál ta sa ját ma gát. Azt hi szem, 55-
ben tör tént, hogy felújí tot tuk a Ri chár dot, és
tény leg nem akar tunk ak tua li zál ni. […] Ilyen
él mé nyem ne kem szín ház ban még nem volt.
Ak kor tu laj don kép pen na gyon megijed tünk tô -
le –, de azért jó ér zés is volt, hogy egy da rab
ilyen mér ték ben él. Elég az hoz zá, hogy ak kor
össze jött ott egy se reg em ber. Töb bek kö zött egy

sor olyan ér tel mi sé gi, akik 56 elôtt vagy 56 után
sze re pel tek, vagy 56-ban disszi dál tak, és az el -
sô mon da tok után – el te kint ve Ri chárd mo no -
lóg já tól –, ami kor el hang za nak azok a sza vak,
hogy „el zár ják a sa so kat, hé ják és ká nyák sza -
ba don ra bol nak,” ak kor megállt az elôadás, és
per ce kig nem tud tuk foly tat ni. Ez a da rab ele -
jén van, és ak kor mi már sej tet tük, hogy eb bôl
na gyon ka ci fán tos elôadás lesz. Az is lett. Ahol
csak le he tett, ahol csak fel csil lant va la mi ak tua -
li zá lás, ott szét ver ték a szín há zat. De kü lö nö sen
ak kor, ami kor Ba ló Ele mér mint ír nok ki jött az
elô re el ké szí tett íté let tel. Mi azt hit tük, hogy ezt
nem is él jük túl, olyan tom bo ló si ke re volt. Ez
mu tat ja, hogy Shakes peare-t nem is kell ak tua -
li zál ni, mert ak tua li zál ja sa ját ma gát. El ké pesz -
tô si ke rû élô elôadás volt.”38

Bár a ren de zés nem hang sú lyoz ta, a kö zön ség felis -
mer te a kortárs pár hu za mo kat, a tényt, hogy „az
ide gei[…]kben és a va ló ság ban ott élt egy va ló di
Ri chárd, aki akár me lyik pil la nat ban az tesz ve -
lü[…]k, amit akar,”39 ahogy azt Bes se nyei Fe renc,
az elôadás Bu ckin gham je ké sôbb meg fo gal maz ta.
Az 1955-ös elôadás így elô re ve tí tet te azt a né zôi
ma ga tar tást, ami a le vert 1956-os for ra da lom után
egy re gyak rab ban jel le mez te a ma gyar szín há zi kö -
zön sé get: an nak a vágy nak a meg lé tét, hogy a so -
rok kö zött ol vas va kortárs prob lé máik ra ta lál ja nak
vá laszt az elôadá sok per for ma tív szö ve dé ké ben.40

2.2 Shakes peare a Ká dár-rend szer ben

1953, Sztá lin ha lá la és a Szov jet Kom mu nis ta Párt
XX. Kong resszu sa után elin dult a ke le ti blokk ál -
la mai ban bi zo nyos eny hü lés a kul tú ra te rü le tén is.
A ma gyar szín há zak ban meg je len tek a rend szert
sza ti ri ku san bí rá ló da ra bok, és szín re ke rült egy-
két, ad dig til tó lis tás drá ma is. Az öt ve nes évek ben

34 Il lés Je nô: II I. Ri chárd. Es ti Bu da pest, 1955. de cem ber 12, 11.
35 Kol tai Ta más, Ma jor Ta más, Bu da pest: If jú sá gi Lap – és Könyv kiadó, 1986, 76.
36 Lásd: Ké ry Lász ló: II I. Ri chárd. Sza bad Nép, 1955. no vem ber 27.,10., Gyár fás Mik lós: Én csak ön ma gam va gyok…. Iro -

dal mi Új ság, 1955. no vem ber 19., 13, Lut ter Ti bor: „II I. Ri chárd”. Szín ház és Film mû vé szet, 1956. 1.sz. 9–12, Ke szi Im -
re: „II I. Ri chárd„. Nép sza va, 1955. no vem ber 24., 7, Il lés Je nô: „II I. Ri chárd”. Es ti Bu da pest, 1955. de cem ber 12., 11, Si -
mon Gy. Fe renc: „Nem ze ti Szín ház: II I. Ri chárd”. Sza bad If jú ság, 1955. no vem ber 12., 11,

37 Lut ter Ti bor: II I. Ri chárd. Szín ház és Film mû vé szet, 1956.1.sz., 9–12.
38 Kol tai Ta más: Ma jor Ta más. Bu da pest: If jú sá gi Lap -és Könyv kiadó, 1986, 77.
39 Pál fy G. Ist ván: „A szín ház – en nek a nép nek a szol gá la ta”. in An tal Gá bor (sz.): Szín ház mû vé sze tünk rôl. Bu da pest: Kos -

suth Könyv kiadó, 1983, 316.
40 Er rôl, az át hal lá sok ra fo gé kony szel lem rôl lásd pl. Len gyel György, „A le vert for ra da lom utá ni szín há zi élet kez de tei 1970-

ig.” in: Szín ház és dik ta tú ra a hu sza dik szá zad ban. sz: Len gyel György, Bu da pest: OSZ MI, 2012, 383–91.

41 György Pé ter, Ká dár kö pö nye ge. Bu da pest: Mag ve tô, 2005, 42.
42 Rom sics, Ig nác. Ma gyaror szág tör té ne te a 20. szá zad ban. Bu da pest: Osiris, 2002, 401.
43 Nem kér dô je lez te meg a szo cia liz mus jo go sult sá gát, a szov jet csa pa tok ma gyaror szá gi ál lo má so zá sá nak jo gos sá gát, és

1956 el len for ra dal mi be so ro lá sát.
44 Ják fal vi Mag dol na, „Ket tôs be széd – egye nes ér tés”, in: Ki san tal Ta más és Meny hért An na (sz.), A Ká dár-kor szak mû vé -

sze te, Bu da pest: Jó zsef At ti la Kör, L’Har mat tan, 2005, 105.
45 Már kus, Zol tán. „War, Le che ry, and Go u lash Com mu nism: Tro i lus and Cres si da in So ci a list Hun ga ry.” In: Ma ka ryk, Ire -

na R. and Pri ce, Jo seph G. (eds). Shakes peare in the Worlds of Com mu nism and So ci a lism. To ron to: Univ. of To ron to Press,
2006, 246–270.
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évek vé gé tôl gya ko ri ele mei vol tak a ma gyaror szá -
gi Shakes peare-e lôadá sok nak is.

A hat va nas évek vé gé nek, a het ve nes évek ele -
jé nek Shakes peare elôadá sai kö zül a legér de ke seb -
bek azon ban nem a kô szín ház tá mo ga tott fô sod rá -
ban szü let tek, ha nem az ama tôr, il let ve fél ama tôr
moz ga lom ból szár maz tak, és Jer zy Gro tows ki mû -
he lyé nek ha tá sát mu tat ták. Ruszt Jó zsef 1964-ben
kez dett el Shakes peare-t ját sza ni az Uni ver si tas ban.
Az ek kor be mu ta tott Sze get szeg gel Ruszt egész éle -
tén átíve lô Shakes peare-so ro za tá nak kez dô da rab -
ja, egy ben a drá ma el sô szá mon tar tott 1945 utá ni
elôadá sa volt, amely elin dí tot ta a drá mát a Ká dár-
kor szak ban be járt dia dal út já ra. Az elôadás a ha ta -
lom és az egyén el lent mon dá sos vi szo nyát bon col -
gat ta,51 mi köz ben fel fe dez te a drá ma ero ti kus, vi -
dám, diá ko san né pies ol da lát is. A rea lis ta kô szín -
há zi ha gyo má nyok kal már ek kor sza kí tó,
dísz let te len szín pa don ját szó Uni ver si tas ra 1967-
ben, wroclawi út ju kon tett nagy ha tás Gro tows ki,
aki meg vál toz tat ta Ruszt Shakes peare-ren de zé seit
is.52 Mun kái ban, mint szín ház-la bo ra tó riu má ban a
lengyel mes ter, ke vés szín pa di elem mel tö re ke dett
elôadá sai ban re le va tív ér tel me zé se ket köz ve tí te ni.

1972-tôl Kecs ke mé ten so ro zat ban ren dez te meg
a nagy ha tá sú, a ma gyar szín pa di elôz mé nyek kel
lát vá nyo san sza kí tó Shakes peare-e lôadá so kat, ame -
lyek egy rész rôl fel hasz nál ták a ket tôs be széd ad ta
po li ti kai kri ti ka le he tô sé geit, más rész rôl szí nész ve -
ze té sük ben és szce ni ká juk ban há tat for dí tot tak a
Szta nyisz lavsz kij ne vé vel fém jel zett ha gyo má nyok -
nak. El sô ilyen elôadá sa az 1972-es Ham let volt,
amely be, a ma gyar szín pa do kon út tö rô mó don, a
fiatal, 26 éves szí nészt, Szék he lyi Jó zse fet tet te meg
fô sze rep lô nek. A dán ki rályfiban a ’68-as ge ne rá -

ció nyug ha tat lan igaz ság-, és két ség be esett kiút ke -
re sé sét mo del lez te, amit Ruszt a da rab ban a „mai
ideg rend szer”53 meg je le né se ként ér tel me zett.
Ugyan csak a fiata lok lel ki ál la po tát mu tat ta be 1975-
ös Ró meó és Jú lia ren de zé se, amely az el sô beava tó-
szín há zi ren de zé se ként a Me gyei Mû ve lô dé si Köz -
pont ban, is ko lai elôadás ként ke rült szín re, és amely
az idô sebb ge ne rá ció ke gyet len sé gét tet te fe le lôs sé
a fiatal ge ne rá ció bu ká sáért. 1973-as Tro i lus és Cres -
si da ren de zé se ugyan csak a fiata lok tör té ne tét me -
sél te el, ezen be lül pe dig az egyé ni mél tó ság és
megaláz ko dás játsz máit jár ta kö rül. A drá mát nem
há bo rú el le nes kiált vány ként lát tat ta Ruszt, ahogy
azt a hi va ta los kri ti ka el vár ta vol na,54 ha nem egy,
a tár sa da lom elé tar tott gör be tü kör ként, ami egy
olyan vi lá got mu tat be, ahol min den ki le tért az igaz
út ról, mert rá döb bent, hogy ôszin tén játsz va úgy -
sem nyer het. Az elôadás a sze rep lôk dezorien tá ció -
ját és el csö ke vé nye se dé sét hang sú lyoz ta, és a fiata -
lok bu ká sáért az ôket kor rum pá ló kö ze get tet te fe -
le lôs sé.55 A fen ti pél dák ból is lát ha tó, hogy ke se rû
han gú elôadá sai ban Ruszt lát vá nyo san sza kí tott az
op ti mis ta Shakes peare kép pel, ezál tal utat mu ta -
tott a het ve nes évek ben szín re lé pô újabb ren de zô -
ge ne rá ció nak is.56

Eb be a ge ne rá ció ba tar toz tak a ma gyar Shakes -
peare-e lôadá sok stí lu sát ra di ká li san megújí tó ren -
de zôk: Zsám bé ki Gá bor, Ba bar czy Lász ló, és Ács
Já nos Ka pos vá rott, Szé kely Gá bor Szol no kon, il let -
ve Szi ko ra Já nos Pé csett, majd Gyôr ben. Shakes -
peare-e lôadá sai kat a kö vet ke zô kép pen jel le mez te
Kol tai Ta más: „el tûnt a tra gé diá kat és a víg já té ko -
kat el vá lasz tó sza ka dék, mert be bi zo nyo so dott,
hogy a vi lág kép itt is, ott is ugyanaz.”57 Ba bar czy
Tro i lus és Cres si da ren de zé sét, il let ve Szé kely Athé -
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zsi met kri ti zá ló elôadá sok nak. A ku ta tó szá má ra
azon ban gyak ran igen ne héz en nek a szín pa don
átíve lô pár be széd nek a nyo má ra akad ni. Jó pél da
er re a le gen dás stá tuszt elért 1962-es Ham let
elôadás, ame lyet Vá mos Lász ló ren de zett a Ma dách
Szín ház ban, és fô sze re pét Gá bor Mik lós ját szot ta.
Az elôadás TV fel vé te le és Gá bor nap ló ja egy igen
ha gyo má nyos, dek la má ló stí lu sú, nagy ban Law ren -
ce Oli vier ha tá sa alatt ál ló Ham le tet mu tat a szín -
pa don, és kortárs szem szög bôl na gyon ne héz rá -
mu tat ni, mi tôl vált az elôadás egy ge ne rá ció meg -
ha tá ro zó Ham let jé vé. Mi há lyi Gá bor vissza te kint -
ve így pró bált a ta lány vé gé re jár ni:

„Ma már lát juk, hogy az új Ham let – a szerep és
az elôadás is – egy nem ze dék ak ko ri élet ta pasz -
ta la tát, életfilo zófiáját össze gez te. Ham let tra gé -
diá ját átél ve Gá bor Mik lós, és rész ben a ma gam
nem ze dé ke a mû vé szet sík já ra transz po nál va él -
het te át és gon dol hat ta vé gig az el múlt ti ze negy -
né hány év tör té ne tét, a hi te ket és csa ló dá so kat,
az öt ve nes évek ke se rû tra gé diáit, és a hat va nas
évek ele jén megúju ló re mé nye ket. A Ham let –
akár tud tuk, akár nem – szám ve tés re kész te tett,
s fel tet te szá munk ra a mer re to vább? kér dé sét.”46

Azaz a Ham let mint drá ma a dá niai bör tönt megidé -
zô po li ti kai át hal lá sai val ön ma gá ban ele gen dô volt
ah hoz, hogy a kö zön ség, a for ra da lom után nem
sok kal, érez ze és megért se a szub ver zív tar tal ma -
kat – pél dául a Gá bor ál tal a da rab leg fon to sabb
üze ne té nek tar tott töb bi né ma csend bor zal mát –
még ha azok meg sem je len tek a szín pa don. 1984-
ben Gá bor Mik lós is er re a konk lú zió ra ju tott, mi -
kor az elôadás si ke rét így ma gya ráz ta: „a tár sa dal -
mi lét hely zet ak kor a ham le ti szi tuá ció nak is fel -
fog ha tó volt.”47

A fél sza vak ból ér tett át hal lá sok nem csak az
elôadá so kat ural ták, de a kri ti ka nyel vét is meghatá -
roz ták. A cen zú rá zott (és ön cen zú rá zott) szö ve gek
kri ti kai hoz záál lá sá ra a tá mo ga tó ra jon gás, vagy po -
li ti kai ala po kon va ló eluta sí tás volt jel lem zô. Ahogy
Ják fal vi Mag dol na is meg jegy zi, egyik sem „se gí tet -

te a mû vészt ön ér té ke lé sé ben.” A kri ti kák ban meg -
je le nô „át po li ti zált reflexió” pe dig vég ered mény ben
a pár be széd hiá nyát hoz ta ma gá val.48 Ez nem csak
a szín ház tör té nész mun ká ját ne he zí ti meg, de nagy -
ban vissza fog ta a ma gyar szín há zi kul tú ra fej lô dé -
sét is. Mi vel a ma gyar szín ház nak nem volt szá mot -
te vô avant gárd elôz mé nye, és a kortárs kul túr po li -
ti ka az avant gárd min den for má ja el len til tóan lé -
pett fel, a Shakes peare-e lôadá sok so káig nem lép tek
ki a rea lis ta szín ház ke re tei kö zül. Iga zi pa ra dig ma -
vál tá sok, ér tel me zé si el moz du lá sok csak kül föl di
pél dák ha tá sá ra jöt tek lét re a ma gyar szín pa do kon.

El sô ként Ber told Brech tet kell megem lí te nünk,
mint a ká dár-ko ri ma gyar Shakes peare eladá sok ra
ha tó ren de zôt és szín pa di szer zôt. Ma jor Ta más
Shakes peare ren de zé sei rôl szól va a kö vet ke zô fe je -
zet hosszab ban tár gyal ja majd a té mát, ezért itt csak
váz la to san uta lok ar ra, hogy Brecht 1958 után, a
Ber li ner En semb le ven dég já té ka után ke rült be a
ma gyar szín há zi köz tu dat ba. Sa ját da rab jain kí vül
fô leg a klasszi ku sok új raér tel me zé sé ben volt nagy
sze re pe – kü lö nö sen a dek la má ló-ér zel mes stí lu sú
já ték mód fel szá mo lá sá ban se gí tett. Az öt ve nes
évek ben til tó lis tá ra ke rült Brecht ’56 után már a tá -
mo ga tott szer zôk so rá ba tar to zott, ezért fô leg a ha -
gyo má nyos kô szín há zi elôadá sok ban fej tet te ki ha -
tá sát. Len gyel György kri ti ká val il le ti ezt a ha tást,
mond ván, hogy a brech ti ol va sat „erô sen kor lá toz -
ta a fan tá zia sza bad sá gát, s a da rab vá lasz tás ra is ha -
tott. Ezek ben az évek ben túl sok volt a do ku men -
tum drá ma, mo no ton és mo noch rom elôadá sok so -
ra jött lét re.”49

A Shakes peare-ren de zé sek te kin te té ben azt
mond hat juk, hogy Brecht nem el sô sor ban a drá -
ma ér tel me zé sek ben, ha nem a drá mák szín pa di
meg je le ní té sé ben ha tott a ma gyar elôadá sok ra.
Ahogy Den nis Ken ne dy is fel hív ja er re a figyel met,
ezek a szce ni kai újí tá sok fô leg Gas par Ne her ne vé -
hez fû zôd nek: a kré ta fe hér, min dent meg mu ta tó
fény, az egyes dísz let ele mek me to ni mi kus ér tel me -
zé sé vel ope rá ló sze lek tív rea liz mus és az Er zsé bet-
ko ri több szin tes szín pa dot idé zô, pár hu za mos je -
le ne te zést le he tô vé te vô dísz let ele mek50 az öt ve nes

46 Mi há lyi, Gá bor. Ham le tek re em lé kez ve. Szín ház el mé le ti Fü ze tek 3, Bu da pest: Ma gyar Szín há zi In té zet, 1976, 16–17.
47 Valachi, An na. „A hal ha tat lan le gen da.” Ma gyar Hír lap, 10 July 1984, 12.
48 Ják fal vi Mag dol na, „Ket tôs be széd – egye nes ér tés”, in: Ki san tal Ta más és Meny hért An na (sz.), A Ká dár-kor szak mû vé -

sze te, Bu da pest: Jó zsef At ti la Kör, L’Har mat tan, 2005, 96.
49 Len gyel György, „A le vert for ra da lom utá ni szín há zi élet kez de tei 1970-ig.” in: Len gyel György (sz), Szín ház és dik ta tú ra

a hu sza dik szá zad ban. Bu da pest: OSZ MI, 2012, 391.
50 Ken ne dy, Den nis, Loo king at Shakes peare. Camb ridge: Camb ridge Uni ver sity Press, 2001, 202–211.

51 Ná nay Ist ván, Ruszt, Bu da pest: Új Man dá tum, 2002, 17–18.
52 Ruszt ma ga há rom fon tos ha tást emel ki, ame lyek szá má ra meg ha tá roz ták a mo dern szín ját szás ke re teit: egy diák szín há -

zi II Ed ward pro duk ció Bir min gham ben, amely meg mu tat ta, hogy le het „egy bo nyo lult re ne szánsz tra gé diát csu pasz pad -
lón, min den nél kül, né hány szí nésszel” el ját sza ni, a má so dik Ná das dy Kál mán egyik pró ba inst ruk ció ja, amely ben „meg -
mu tat ta Delly Ró zsi nak, ho gyan len ges se ken dô jét, je let ad va a vár va várt Trisz tán nak. A har ma dik Az áll ha ta tos her ceg.
Ami kor Wroc law ban ki jöt tünk a szín ház ból, Só lyom Ka ti – aki Kar nyó né ala kí tá sá val si kert si ker re hal mo zott – la zán
oda ve tet te: Lát ja, Jós ka, ilye ne ket kell csi nál ni, nem olyan szart, mint a Kar nyó né.” Idé zi: i.m. 22–23.

53 Ham let – szín há zi prog ram, Kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef Szín hát, 1972, 3.
54 Szé kely, György. „Tro i lus és Cres si da.” In: Shakes peare Összes Drá mái – Szín mû vek. Bu da pest: Eu ró pa Könyv kiadó, 1961.
55 Rész le te sen lásd: Kar tal, Zsu zsa. „Tro i lus és Cres si da.” Ma gyar Nem zet, 1973 ok tó ber 18, 11. Ri deg Gá bor, „Tro i lus és

Cres si da”. Nép sza va, 1973 no vem ber 22,10. Ruszt Jó zsef, „Me di tá ciók ren de zés köz ben.” Petôfi Né pe, 1973 ok tó ber 5, 5,
Mé szá ros Ta más. „Ke gyet le nül?” Szín ház, 1973/8, 44; és Pav lo vics, Mik lós, „Be szél ge tés Ruszt Jó zsef fô ren de zô vel.” Petôfi
Né pe, 1973 jú nius 14, 7.

56 Ugyan csak Gro tows ki ha tá sát mu tat ta, és ugyan csak az ama tôr moz ga lom ból Pa ál Ist ván, aki nek 1981-es Ham let ren de -
zé se a drá ma ra di ká lis új raér tel me zé sét hoz ta ma gá val. Pa ál Sze get szeg gel ren de zé sé vel a dol go zat ké sôb bi fe je ze té ben
be ha tóan fog lal ko zunk, ezért itt nem té rünk ki mun kás sá gá ra.

57 Kol tai, Ta más. Cse lek vô szín ház. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1978, 317.
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ma gyar szín há zi ál ló vi zet. Nem csak az elôbb em -
lí tett fiatal ren de zô ge ne rá ció szá má ra volt pél da ér -
té kû, nagy ha tá sú ren de zés, de elin dí tot ta a há bo -
rú utá ni Ma gyaror szág el sô szín há zi vi tá ját is, amely
a Shakes peare-ren de zé sek kap csán a ma gyar szín -
há zi élet visszás sá gai ra is ráirá nyí tot ta a figyel met.

„Ho gyan játsszunk szín há zat az RSC ven dég sze -
rep lé se után?”67 cí mû vi ta in dí tó cik ké ben Kol tai
Ta más a Brook elôadás ho za dé ka ként mû vé sze ti és
szín ház szer ke ze ti kér dé se ket is fel ve tett. Egy rész -
rôl szor gal maz ta a for má já ban egy sze rûbb, gon do -
la ti vi lá gá ban gaz da gabb klasszi kus elôadá sok meg -
je le né sét, a na tu ra liz mus sal va ló sza kí tást, és kortárs
va ló ság ra reflek tá ló elôadá sok meg je le né sét, más -
rész rôl vi szont os to roz ta a köz pon ti lag elôírt mû -
sor terv, a rö vid pró ba idô sza kok, és a szí né sze ket
több mun ká ba kény sze rí tô ala csony fize té sek rend -
sze rét. A kor ban jel lem zô mó don a vi ta el sô kö ré -
ben cik ké re el sô kör ben a szo cia lis ta szín ház mo -
dellt vé dô, fel há bo ro dott írá sok68 fe lel tek, ezért Kol -
ta i nak is vissza kel lett vo nul nia, és hang sú lyoz nia
kel lett, hogy Brook kö ve té se ter mé sze te sen nem je -
len te né a ka pi ta liz mus át vé te lét.69

Az el kö vet ke zen dô évek ben azon ban, ahogy a
vi ta to vább gyû rû zött, több igen fon tos mû vé sze ti
kér dés is asz tal ra ke rült. Kol tai Ta más, Pál fy G. Ist -
ván és Al má si Mik lós az avant gárd hiá nyá ra hív ták
fel a figyel met,70 Mi há lyi Gá bor a dip lo má val nem
ren del ke zô, de nagy ha tá sú ren de zôk (Pa ál Ist ván,
La ti no vits Zol tán) elis me ré sét sür get te,71 Zap pe
Lász ló pe dig, bár írá sa el sô lá tás ra a leg rosszabb
szo cia lis ta rea lis ta kli sé ket hasz nál ja, vég ered mény -
ben elítél te a so rok kö zött ol va sás gya kor la tát, és
di rekt mó don po li ti zá ló Shakes peare-e lôadá so kat
kí vánt az ilyen ren de zé sek he lyé be.72 Bar ta And -
rás, Mi há lyi Gá bor és Ná nay Ist ván is vi tá ba szállt
a hiány zó ma gyar drá mák ügyé ben, és egy be hang -
zóan azt ál lí tot ták, hogy a kö zön ség job ban örült a

mai ként ját szott klasszi ku sok nak, mint a kortárs
drá mák nak. Vé le mé nyük a vi ta egyik ál ta lá nos vég -
ki csen gé sét is vissz han goz ta, azaz, hogy ta lán nem
új faj ta szín pa dias ság ra, csak a klasszi kus elôadá -
sok hang vé te lé nek, já ték mód já nak meg vál to zá sá -
ra len ne szük ség. Mintegy eh hez kap cso ló dóan Bes -
se nyei Fe renc szo mo rúan,73 a kri ti ku sok több sé ge
azon ban öröm mel üd vö zöl te a vi tá ban a vi dám ko -
mé diák és az op ti mis ta tra gé diák el tû né sét a ma -
gyar szín pa dok ról, és kö ve ten dô pél dá nak tar tot -
ták a vi dé ki fiatal ren de zô nem ze dék si ke res, még
ha gyak ran pesszi mis ta tó nu sú Shakes peare-ren -
de zé sei ben meg mu tat ko zó újí tó tö rek vé seit.

Zsám bé ki, Szé kely és Ba bar czy ne ve mel lett érde -
kes mó don azon ban a vi ta sze rep lôi egy bu da pesti
ren de zôt em lí te nek több ször is, mint a he lyes, színház -
megújí tó tö rek vé sek le té te mé nye sét. Ez a va la ki pedig
Ma jor Ta más,74 aki a fen ti ol da la kon mint a Szta -
nyisz lavsz kij- mód szer el kö te le zett hí ve, és a Nem -
ze ti Szín ház dokt ri ner ve ze tô je je lent csak meg. Ho -
gyan il leszt he tô össze ez a kép az 1972-es Brook-
 vi tá ban, il let ve a het ve nes évek vé gén, a nyolc va -
nas évek ele jén le foly ta tott szín ház kri ti kai vi ták ban
meg je le nô re for mer alak já val? Hogy er re a kér dés -
re meg kí sé rel jünk vá laszt ad ni, kör be kell jár nunk
Ma jor Ta más alak ját, és Shakes peare-hez fû zô dô
kap cso la tait. Er re tesz pró bát a kö vet ke zô fe je zet.

3. A „Ma jor-je len ség”

„Visz ke tô hát tal bá mul juk ôt,
idôk haj lá sát felis me rôt”75

a jor Ta más Bo gus laws kit játssza a Ka to na Jó -
zsef Szín ház szín pa dán, aki pe dig ép pen
Tartuffe-öt játssza a Vil nai Len gyel Szín ház

el kép zelt szín pa dán. A Mes ter, ahogy a szí né szek
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ni Ti mon ját hoz va töb bek kö zött pél dául ar ról em -
lé ke zik meg, hogy a Shakes peare-ren de zé sek ko -
mo rab bak, köl tôiet le neb bek és kiáb rán dul tab bak
let tek.58 A vál to zás a víg já té ko kat sem kí mél te,
hang juk sö té teb bé vált, hap py end jük erôl te tett -
nek, fals nak ha tott.59 A szo cia lis ta iro da lom tu do -
mány ál tal elôírt op ti miz mus mel lett a pro to- szo -
ci a li sta Shakes peare-hô sök ide je is leál do zott. Nem
vé let len, hogy az úgy ne ve zett ke se rû ko mé diák re -
ne szán szu kat él ték,60 a har cos Ham le te ket fel vál -
tot ták a nôies Tro i lu sok, a ki hasz nált, de te he tet -
len Ti mo nok, és az ural kod ni kép te len II. Ri chár -
dok. Ké ry Lász ló vissza te kin tô össze fog la ló ja sze -
rint a Shakes peare-ren de zé sek ben elural ko dott a
gro teszk – vas tra ver zek és sze mét je len tek meg a
szín pa don,61 és a shakes peare-i szö veg mind gyak -
rab ban lett a rend szer el len in té zett tá ma dás hor -
do zó ja.62

A shakes peare-i drá mák sö té tebb, eg zisz ten cia -
lis tább ol da lát Jan Kott Kor tár sunk Shakes peare címû
1964-es köny ve, il let ve az ô elem zé seit szín há zi
elôadá sok ban fel hasz ná ló Pe ter Brook ren de zé sei
hoz ták el Ma gyaror szág ra, a drá mák het ve nes-
 nyolc va nak évek be li ra di ká lis átér tel me zé se többek
kö zött az ô ha tá suk ra in dult el. Kott, aki Michael
Ta y lor sza vai val „a rend ôr ál lam reflek to ra i nak fé -
nyé nél ol vas ta Shakes peare-t, ge net -i alak ként, a
fáj da lom drá ma író ja ként lát ta ôt.”63 Kott ugyanis
pár hu za mot vont sa ját ko rá nak gro teszk bor zal mai és
a shakes peare-i da ra bok kö zött. Vé le mé nye szerint

„Shakes peare olyan, mint a vi lág, vagy az élet.
Min den kor meg ta lál ja ben ne azt, amit ke res,
amit lát ni akar ben ne. A 20. szá zad de re kán élô
ol va só a sa ját ta pasz ta la tain ke resz tül ol vas sa a
II I. Ri chárd -ot, vagy né zi a szín pa di elôadást.
Nem ol vas hat ja más képp, nem is néz he ti más -
képp. És ezért nem ijesz ti meg – vagy job ban

mond va nem le pi meg a shakes peare-i vi lág ke -
gyet len sé ge.”64

Iga zi kö zép- eu ró pai pél dá zat nak hat, mi kor a
shakes peare-i ki rály drá mák tra gé diá ját a tör té ne -
lem ön ma gát is mét lô kör for gá sá ban lát ja, amely
dik tá to ro kat emel a ma gas ba, és sújt le a mély be,
de sem mi lyen vál to zást nem hoz. A Ham let- ben
má sok szem mel tar tá sát, ki für ké szé sét, megfigye -
lé sét gon dol ja köz pon ti mo tí vum nak, a Tro i lus és
Cressidát pe dig két kortárs fiatal tra gé diá ja ként
elem zi. Fel fe de zi a Lear ki rály ban a be cket ti ab szurd
vi lá gát, és meg mu tat ja a Szen ti vá né ji álom bes tiá lis
ero ti ká ját.65

Bár az iro da lom tu dó sok (pl. Mi chael Ma cO wen,
Pat rick Crut well) fo lya ma to san tá mad ták, „lá za -
dóan an ti-ro man ti kus”66 da rab ol va sa tai egy idô
után a szín há zi ren de zôk dog má já vá vál tak, akik
egy mást fe lül li ci tál va igye kez tek mi nél „kot to sab -
ban” mo der ni zál ni a shakes peare-i élet mû da rab -
jait. Rit kán tör té nik meg, hogy egy iro da lom tu dós
gon do la tait le for dí tó elôadás élô és si ke res lesz a
szín pa don, és igen sok Kott -e pi gon tûnt el a szín -
ház tör té ne lem süllyesz tô jé ben, azon ban Pe ter
Brook két mun ká ja, ame lyet Kott cik kei ih let tek, a
hu sza dik szá zad má so dik fe lé nek leg je len tô sebb
Shakes peare-ren de zé sei kö zött ma rad tak fenn, és
igen erô sen ha tot tak a ma gyar Shakes peare-ren de -
zé sek re is.

Brook két szer járt Ma gyaror szá gon a Ká dár-kor -
szak ban, 1964-ben Lear ki rály ren de zé sé vel, majd
1972-ben a Szen ti vá né ji álom- mal, két olyan
elôadás sal, ami ken ér zô dött Jan Kott Shakes peare-
ol va sa tá nak ha tá sa is. A Lear elôadás ma gyaror szá -
gi le nyo ma ta csak a kül sô sé gek ben mu tat ko zott
meg – a da rab ban sze rep lô bôr ru há kat ugyanis
leutá noz ta a pár hu za mo san fu tó ma gyar elôadás, a
Szen ti vá né ji álom azon ban már jócs kán fel ka var ta a

58 Olyannyi ra, hogy kortárs kri ti ká já ban Kol ta i nak ma gya ráz kod nia is kell a ren de zôk vi lág né ze te miatt: i.m., 318.
59 Pl. Zsám bé ki Gá bor: Ahogy tet szik, Ka pos vár, 1974, Ács Já nos, Szen ti vá né ji álom, Ka pos vár, 1980, Szé kely Gá bor, Ahogy

tet szik, Ka to na Jó zsef Szín ház, 1983.
60 A ke se rû ko mé diák tér hó dí tá sá ról rész le te seb ben lásd: Schandl Ve ro ni ka, Shakes peare’s Pla ys on the Sta ges of La te Ká dá -

rist Hun ga ry – Shakes peare Be hind the Iron Cur ta in, Le win ston: The Ed win Mel len Press, 2008.
61 Ez utób bi pl. Csi szár Im re 1981-es mis kol ci Lear ki rály elôadá sán, ami egy le rob bant la kó te le pen ját szó dott.
62 Ké ry, Lász ló. „Shakes peare on the Hun ga ri an Sta ge: 1945–1990 – An Out li ne” In: Shakes peare World wi de – Vo lu me

XIV/XV. To kyo: Yu sho do Press, 1995, 232–236.
63 Ta y lor, Mi chael. Ox ford Shakes peare To pics – Shakes peare Cri ti cism in the Twen tieth Cen tu ry. Ox ford: Ox ford Uni ver sity

Press, 2001, 137.
64 Jan Kott, Kor tár sunk Shakes peare. Bu da pest: Gon do lat, 1970, 9–10.
65 i.m.
66 Stríbny, Zdének. Shakes peare and Ea stern Eu ro pe. New York: Ox ford Uni ver sity Press, 2000, 105.

67 Kol tai, Ta más. Cse lek vô szín ház. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1978, 423–436.
68 A cik ke ket An tal, Gá bor (ed.). Szín ház mû vé sze tünk rôl. Bu da pest: Kos suth Könyv kiadó, 1983 gyûj te mé nyes kö te té ben ol -

vas tam: Ung vá ri, Ta más. „A szí nész vé del mé ben”, 41–54., Her mann Ist ván, „Az el vi kér dé sek és a vi ták lég kö re”, 65–73,
Ka zi mír, Ká roly. „Szín há zi gon dok”, 74–85.

69 Kol tai, Ta más. „Egy vi ta forgácsai”. in: Cse lek vô szín ház. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1978,437–450.
70 Kol tai, Ta más. „Es sen le a kol bász az or runk ról!”, 430–442.
71 Mi há lyi Gá bor, „Vár ha tó-e szín ház mû vé sze tünk megúju lá sa?”, 63.
72 Zap pe, Lász ló. „Meg jegy zé sek Kol tai Ta más cik ké hez”, 442–447.
73 Pál fy G., Ist ván. „A szín ház: en nek a nép nek a szol gá la ta (Be szél ge tés Bes se nyei Fe renc cel)”, 315–336.
74 Ka zi mír Ká roly, Ka zi mír, Ká roly. „Szín há zi gon dok”, 74–85, Her mann Ist ván, Her mann Ist ván, „Az el vi kér dé sek és a vi -

ták lég kö re”, 65–73, Mi há lyi Gá bor, „Ré gi és új szín há zi vi ták ról”, 121–29, Föl des An na, „Vá lasz vál to za tok”, 193–196,
stb.

75 Be re mé nyi Gé za: Dal a ra vasz di Shakes peare Wil li am- rôl, Mû csar nok, 1981.
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ja un szo lá sá ra, sôt ta lán pro tek ció já val ke rült be a
Szín mû vé sze ti Fô is ko lá ra. On nan ki ke rül ve He ve -
si Sán dor, Már kus Lász ló, majd Né meth An tal
Nem ze ti Szín há zá ban volt mel lô zött se géd szí nész,
majd epi zo dis ta. Sza ba di de jé ben az édes any ja ál -
tal ve ze tett If jú sá gi Szín pa don ját szott és ren de zett,
egyes ren de zé seit Né meth An tal is át vet te a Nem -
ze ti be. E mel lett beirat ko zott a Böl csész kar fran cia
sza ká ra, ba rát já val, Vár ko nyi Zol tán nal, Mo lière da -
rab jait for dí tot ták, sôt, egy íz ben még jel mezt is ter -
ve zett,81 az ezért ka pott összeg bôl ju tott ki Pá rizs -
ba, aho vá ek kor tól, 1937-tôl kezd ve fo lya ma to san
járt ki. Itt a ko rai idôk ben Ja qu es Co pe au és Jo u -
vet ren de zé sei vol tak rá nagy ha tás sal. Ve le egy ko -
rú kol lé gái val, Gob bi Hil dá val, Sol ti Mag dá val, Vár -
ko nyi val nem csak az if jú sá gi elôadá so kon dol goz -
tak együtt, de meg ren dez ték a Kar nyó né-t, és a Mo -
lière- bôl ma gya rí tott Du da Gyu ri-t a Vá ros li get ben,
a né pi szín já té kok és a di ák szín tár su la tok szel le -
mét felele ve nít ve. Ek ko ri elôadá saik ra jel lem zô volt
a ka ri kí ro zó, erôs masz kok kal kí sért já ték stí lus.
Tár su lá suk egy re egyér tel mûen balol da li irá nyult -
sá gú lett, po li ti kai beál lí tott sá guk meg je lent a Vi -
ga dó ban és a gyá rak ban tar tott sza va ló est jei ken is.
A Nem ze ti ben mel lô zött évek iga zá ból Ma jor is ko -
lá já nak szá mí ta nak, ek kor ta nul ta a leg töb bet, ek -
kor ala kult ki a szín ház ról val lott ké pe.

Ma jor sze re pe az il le gá lis kom mu nis ta párt ban
nem tisz tá zott. Ô ma ga gyak ran el me sél te, ho gyan
kel lett a nyi las ha ta lom át vé tel után baj szot növesztve
buj kál nia Bu da pes ten. Kor tár sai, il let ve az Ál lam -
vé del mi Hi va tal Le vél tá rá ban ôr zött do ku mentumok,
kü lö nö sen a Ma jort min den ve le fog lal ko zó je lenté -
sé ben tá ma dó Cy ra no ügy nök, azaz Sza káts Miklós
sze rint,82 nagy ban fel na gyí tot ta sa ját fon tos sá gát a
moz ga lom ban. Min de ne set re, a szov je tek be vo nulá -
sa után ô állt a szín há zi új já szer ve zés élé re. Ké sôbb
Kol tai Ta más nak ô ma ga úgy me sél te, hogy sen ki
nem ne vez te ki a Nem ze ti élé re,83 az adott helyzetben
ma gát tet te meg igaz ga tó nak. Mol nár Gál Pé ter ku -
ta tá sai ki mu tat ták, hogy: „[j]ól le het nincs írás ar -
ról, hogy Ma jor meg nyit hat ja a Nem ze ti Szín há zat,

fel lel he tô azon ban írás (a Po li ti ka tör té ne ti In té zet
le vél tá rá ban), hogy Ma jor meg nyit hat ja az Urá nia
mo zit. A Ma gyar Kom mu nis ta Párt tit kár sá gi ülé -
sén 1945. ja nuár 27-én meg bíz zák Ma jor Ta mást,
»hogy orosz filmek kel a leg rö vi debb idôn be lül in -
dít son meg egy filmszín há zat«. Így kez di ve tí te ni
az Urá nia – je len leg „Nem ze ti Film szín ház” – az
Ore li csa ta cí mû filmet. Ez az el sô pes ti filmve tí tés
a há bo rú után. A film do bo zait a le vél tá ri fel jegy -
zés sze rint Ma jor vit te az Urá ni á ba.”84 Egyér tel mû
vi szont, hogy ha hi va ta los ki ne ve zé se nem is volt,
Ma jor él vez te a Ma gyar Kom mu nis ta Párt és a vá -
rost felügye lô szov jet csa pa tok ve zér ka rá nak bi zal -
mát, „ön ki ne ve zé sét” sen ki nem kér dô je lez te meg.

Igaz ga tá sá nak és ren de zôi mun kás sá gá nak leg -
ke vés bé do ku men tált sza ka sza az 1956-ig ter je dô
idô szak. Itt most elô ször az élet raj zi té nye ket
vesszük sor ra, majd ké sôbb ki té rünk a Ma jor nyi -
lat ko za tai ból ki bon ta ko zó Szta nyisz lavsz kij- és
Shakes peare-kép re. A Nem ze ti új jáin du lá sá nak el -
sô há rom évét el kell vá lasz ta ni az 1949 utá ni mû -
kö dé sé tôl. Bár a kom mu nis ta po li ti kai fel han gok a
kez de tek tôl je len vol tak Ma jor ren de zé sei ben, a
Kar nyó né, és a Tartuffe 1945-ös be mu ta tói, il let ve
az 1946–47-es évad Shakes peare-ren de zé sei még
a há bo rú elôt ti har sá nyabb, né pie sebb hu mo rát, és
a rea liz must né hol eluta sí tó, szín pa dias já ték stí lu -
sát, il let ve lát vá nyát hoz ta a Nem ze ti szín pa dá ra.
Azon ban az 1949-ben szi go ro dó köz pon ti el lenôr -
zés egy re több vo na las da ra bot, és a szo cia lis ta rea -
lis ta szí nész ve ze tést kért szá mon a Nem ze tin. Ma -
jor hely ze te meg gyen gült: tá mad ta a Szín ház párt -
tit ká ra (La dá nyi Fe renc, majd Gá bor Mik lós), és
kö ze li ba rát ja, Rajk Lász ló kon cep ciós pe ré ben is
két szer ki hall gat ták. 1949-ben, Rajk ki vég zé se után
rosszul lett a Mac beth pró bá ján, szív bán tal mak kal
sza na tó rium ba ke rült, majd Ré vai dön té sé re két -
éves párt is ko lá ba kel lett beirat koz nia, hogy meg -
re for mál ja el haj ló né ze teit. En nek vé gén 1950-ben,
a Szín ház -és Film mû vé szet cí mû lap ban ön kri ti kát
is gya ko rolt, bí rál va 1950 elôt ti ren de zôi és szín -
ház ve ze tôi gya kor la tát:
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Bo gus laws ki-t ne ve zik, és a da rab sze rint le for dí -
tot ta a Tartuffe-öt fiatal ko rá ban, is mer min den ha -
tal mas sá got, fiatal ko ra le gen dás ala kí tá sai ról min -
den ki tud, és bár most már egy ma dár ijesz tô, egy
kap pan han gú vé nem ber, egy ro zo ga ag gas tyán, a
pró bák alatt mégis meg ren dí ti és fel ka var ja a szí -
né sze ket. Egy ügyes dup la trük kel még a cár gu -
ber ná to rá ból is bo lon dot csi nál, és hôs ként tá vo -
zik a tár su lat tól, akik „vé gül ré szint a Mes ter cin -
ko sai vá il lu zi o nál ják ma gu kat, ré szint af fé le nép -
me sei alak ká eme lik egyéb ként igen csak
el lent mon dá sos figu rá ját.”76 Még ak kor is, ha a si -
ke res po li ti kai frics ká ban egy em ber kar rier je megy
tönk re – bár igaz, hogy be csü le te meg ma radt.

Ma jor Bo gus laws ki alak já ban ma gát is játssza, a
fiatal ko rá ban Mo lière-t for dí tó, so kak éle tét tönk -
re te vô, de a po li ti kai csa va rok ból min dig gyôz te -
sen, vagy legalábbis csak ki sebb kar co lá sok kal ki -
ke rü lô nagy túlélôt, aki a nyolc va nas évek re a fiatal
ge ne rá ciók ál tal di csôí tett „Mes ter”-ré avan zsált,
még ak kor is, ha alak ja legalább annyi ra el lent mon -
dá sos volt, mint a Spi ró György ál tal a szín pad ra
írt Bo gus laws ki é. Az elôadás iga zi csa var ja per sze
nem csak ez, ha nem az is, hogy a szer zô el mon dá -
sa sze rint Ma jor ma ga kér te, hogy ír ja meg ne ki Bo -
gus laws ki-t,77 hogy az tán ma gá nak és a vi lág nak
még egy trük köt mu tat va el játsz has sa ön ma gát a
nagy lengyel szí nész alak já ban. A tör tén te ket olvasva
a mai ol va só nak óha tat la nul Fü lig Jim my kér dé se
öt lik az eszé be: Most ke ve ri, vagy nem ke ve ri?

Ko mo lyab ban úgy fo gal maz hat nánk meg, hogy
Spi ró György Az im posz tor cí mû drá má ja dra ma ti -
kus for má ban ugyan, de több szem pont ból is meg -
vi lá gít ja, mi lyen ne héz sé gek kel kell szem be néz nie
a Ma jor Ta más sal fog lal ko zó ku ta tó nak. A da rab
több szö rös ön ma gá ra és a szín há zon kí vü li vi lág ra
reflek tá lá sa, a gör be tü krök so ra, ame lyet ko ra va -
ló sá gá nak mu tat, sok ban ha son la to san a Ma jor hoz
kö tô dô do ku men tu mok hoz. Ma jor alak ját ugyanis
egy rész rôl ren ge teg anek do ta, le gen da, plety ka fog -
ja kö rül, más rész rôl pe dig a kortársak vi szo nya hoz -
zá el sô sor ban ér zel mi, né há nyuk Ma jor-ra jon gó,

má sok Ma jor-el le ne sek, ezért a mun kás sá gá ra
visszaem lé ke zô írá sok, még a tu do má nyo sabb cé -
lúak is, fô leg ér zel mi- ven til lá ló nar ra tí vák. A dol -
got to vább bo nyo lít ja, hogy Ma jor ma ga igen ko -
moly erô fe szí té se ket tett ar ra, hogy élet tör té ne tét a
sa ját ma ga ál tal kont rol lált nar ra tí vá ból is mer je meg
a vi lág. En nek ér de ké ben éle te, szí né szi és ren de -
zôi kar rier je fôbb ál lo má sá ra fo lya ma to san reflek -
tált: in ter júk ban, nyílt le ve lek ben és elem zô írá sok -
ban aján lot ta az ol va só nak (il let ve a rá dió hall ga -
tók nak és TV-né zôk nek) az ál ta la le gi ti mált ol va -
sa to kat. Az éle te utol só évei ben ró la szü le tett
mun kák vé gü lis ezek össze fog la lá sai: An tal Gá bor
ra jon gó esszé kö te te után össze gyûj töt te a Ma jor ál -
tal ar ra ér de mes nek tar tott írá sait,78 Kol tai Ta más
tíz órás ri por tot foly ta tott a „Mes ter”-rel, ami, egy -
né hány mé reg fog el tá vo lí tá sá val meg is je lent ön -
ál ló kö tet ként,79 vé gül Ma jor ha lá la után Ko csis L.
Mi hály adott ki egy kö te tet, amely rész ben a „ta nár
úr”-ral foly ta tott ri port, rész ben pe dig a kortársak
visszaem lé ke zé seit tar tal maz za.80 Mind há rom fen -
ti írás nak meg van a ma ga le gi ti má ció ja, és na gyon
gaz dag for rás sal szol gál nak min den ké sôb bi vissza -
te kin tô mun ka szá má ra, de saj ná la tos, hogy szer -
ke ze tük ben és hang vé te lük ben jó vá hagy ják, ha
nem is min den eset ben a Ma jor ál tal is han goz ta -
tott ol va sa to kat, de legalábbis azt az ol va sá si-ku ta -
tá si gya kor la tot, amely Ma jor mun káit min dig az
ál ta la felépí tett nar ra tí vák szer ke ze tén be lül ér tel -
me zi. Je len fe je zet pró bát tesz ar ra, hogy a Ma jor-
le gen dá rium tör té ne tei mö gé te kint ve, azok ér tel -
me zé si há ló já ból ki lép ve, tör té nel mi kon tex tus ba
he lyez ze Ma jor Ta más Shakes peare-ké pét, és
Shakes peare-ren de zé sei nek gon do la ti hát te rét.
Azon ban, mi vel a fe je zet tö rek vé se sze rint sa ját ko -
rá ban pró bál ja el he lyez ni Ma jor mun kás sá gát, elen -
ged he tet len nek tû nik, hogy rö vi den fel vá zol juk pá -
lyá ját, kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy az élet rajz hiá -
nyos sá gai, és kér dé ses pont jai sok pon ton kon tex -
tu ál ják a ren de zé se ket is.

Az 1910-ben szü le tett Ma jor Ta más sa ját be val -
lá sa, és a kortársak em lé ke zé sei alap ján is édes any -

76 Mé szá ros Ta más, „A Ka to na”, Bu da pest: Pes ti Sza lon Kiadó, 1997, 120.
77 Spi ró György több he lyen el me sé li az anek do tát, pl: in: Ko csis L. Mi hály, Van itt va la ki, Bu da pest: Mi ner va, 1987, 42–43,

il let ve a Ma jor-év for du ló kap csán a Szín ház ma ga zin ba írt írá sá ban: „Ma jor elv társ”, Szín ház, 2010 feb ruár, http://szin -
haz. net/in dex.php?op ti on=com_con tent&view=ar tic le&id=35540: ma jor -elvt. [2013. áp ri lis 24.]

78 An tal Gá bor, Ma jor Ta más, Bu da pest: Nép mû ve lé si Pro pa gan da Hi va tal, 1982., An tal, Gá bor (sz). A szín ház nem sze líd
in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1985.

79 A tel jes, meg nem hú zott anyag meg ta lál ha tó a Rá dió Arc hí vu má ban. A nyom ta tott vál to zat: Kol tai Ta más, Ma jor Ta más.
Bu da pest: If jú sá gi Lap- és Könyv kiadó,1986.

80 Ko csis L. Mi hály, Van itt va la ki, Bu da pest: Mi ner va, 1987.

81 Kol tai Ta más, Ma jor Ta más. Ta más. Bu da pest: If jú sá gi Lap- és Könyv kiadó,1986, 26.
82 „Ba juszt nö vesz tett 44-ben, buj kált. Bár üzen tek ne ki (a szín ház igaz ga tói ága), hogy a ku tya se ke re si. […] Egy nap be -

rán tot ta Bé kef fy Ist vánt és Tu ray Idát egy ka pu alj ba: Akar tok-e az il le gá lis kom mu nis ta párt tag jai len ni? Igen. Mit kell
ten nünk? Sem mit. Ta gok vagy tok. – és el ro hant.” Ál lam vé del mi Hi va tal Le vél tá ra, „Szi rá nó (Cy ra no)” dosszié, 33.

83 A ter vek sze rint a Nem ze ti Szín há zat meg ka pó Hor váth Ár pá dot a nyi la sok nem tisz tá zott kö rül mé nyek kö zött ki végezték.
84 Mol nár Gál Pé ter, „Ma jor – ada tok egy élet rajz hoz”, Moz gó Vi lág, 2010. már cius, http://moz go vi lag. com/?p=1215, [2013.
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129

éve ken ke resz tül ô kép vi sel te a párt dog ma ti kus
szín ház po li ti ká ját, mint a párt ve ze tô tes tü le té -
nek és a po li ti kai élet nek ak tív sze rep lô je, int a
Nem ze ti igaz ga tó ja. […] Az öt ve nes évek ben
min den esz köz zel véd te igaz ga tói ha tal mát.”93

Bár 1956-ban le vált ják, a ká dá ri vissza ren de zô dés
után még 1962-ig ô ma rad a Nem ze ti igaz ga tó ja.
Ek kor, az Aczél György re jel lem zô tak ti ká val egy
elv hû hi va tal no kot, Nagy End rét, majd Me ruk Vilmost
ne ve zi ki a Nem ze ti Szín ház igaz ga tó já nak. A két
fô ren de zô Mar ton End re és Ma jor ma rad. Ket tô jük
vi szo nya ek kor ra el mér ge se dett, mû vé sze ti és szemé -
lyes vi táik ket té sza kít ják a tár su la tot. A hat va nas
évek má so dik fe le a Nem ze ti Szín ház egyik leg si -
ker te le nebb kor sza ka, amely mû vé sze ti megúju lást
sür get. Az eh hez ve ze tô utat Ma jor, aki az igaz ga -
tói szék tôl meg foszt va ko mo lyab ban for dult új ra a
ren de zés fe lé, Brecht szín há zá ban vél te meg ta lál ni.

Az élet raj zot itt meg sza kít va, tér jünk ki ar ra, mi -
lyen is volt Ma jor Ta más szín ház fel fo gá sa 1959 má -
ju sa, a Ber li ner En semb le ma gyaror szá gi ven dég -
sze rep lé se elôtt, és szín há zi fel fo gá sa ho gyan vál -
to zott Brecht ha tá sá ra, ha egyál ta lán meg vál to zott.
A ránk ma radt írá sok elem zé se elôtt azon ban egy
mód szer ta ni ki té rôt kell ten nünk. A Ma jor-é let mû
fel dol go zá sá nak egyik leg na gyobb ne héz sé ge a Ma -
jor ál tal elôál lí tott ha tal mas kom men tár mennyi ség
fel dol go zá sa, és azok nak a da ra bok ra va ló vo nat -
ko zá sa. Az elô zô fe je zet ben már em lí tet tük, hogy
az öt ve nes évek ben a ha ta lom el vár ta az új be mu -
ta tók vi lág né ze ti szem pont ból va ló megin do ko lá -
sát, és ezért a Nem ze ti ren de zé seit hosszú vi ták
elôz ték meg a Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet -
ség ben. Ma jor ek kor ala kí tot ta ki azt a gya kor la tát,
hogy már a pre mier elôtt hosszú elem zé sek ben bo -
csá tot ta ren de zé sé nek el kép zelt nar ra tí vá ját a nagy -
ér de mû, és ter mé sze te sen a kul túr po li ti ka el len ôrei
szá má ra. Az 1952-es Ham let ren de zés kap csán az
elô zô fe je zet ben már ugyan csak idéz tem Már kus
Zol tán ta nul má nyát, amely be mu tat ja, hogy ezek -
nek az írá sok nak sem mi kö ze nem volt a da rab ki -
vi te le zé sé hez – az új szo cia lis ta szín há zat be ha ran -

go zó elôadá sok és vi ták éles el len tét ben áll tak a ren -
de zés ben vé gül meg va ló su ló 19. szá za di na tu ra lis -
ta já ték stí lust fel mu ta tó ha gyo má nyos ren de zés sel.
Azon ban úgy tû nik, Ma jor szá má ra ez a ket tôs
kom mu ni ká ció 1956. után is kö ve ten dô gya kor -
lat nak tûnt. Egé szen éle te vé géig min den ren de zé -
sé hez hoz zá ren del egy, a saj tó ban, TV-ben, rá dió -
ban meg je le nô nar ra tí vát, amely mintegy ér tel me -
zé si kó do kat aján la nak fel a né zô nek az elôadás
meg te kin té se elôtt. Ezek a nyi lat ko za tok, cik kek,
in ter júk, nyílt levelek na gyon iz gal mas for rá sai a
Ma jor Shakes peare-kép nek is, de a ku ta tó nak óva -
tos nak kell len nie, ha a ren de zé sek re akar ja vo nat -
koz tat ni ôket. Ugyanis összes sé gük ben egy ön ma -
guk ba vissza csa to ló, cso mó pont jaik ban ugyanazok -
ra a kér dé sek re kon cent rá ló, ugyanazo kat az ér ve -
ket megem lí tô kom men tár fü zért, me ta nar ra tí vát
al kot nak, ame lyek gyak ran nem lé te zô vi ták ra
reflek tál nak, és tu da to san ala kít ják Ma jor, a ren de -
zô alak ját, ám nem min dig tar ta nak fenn szo ros
kap cso la tot az egyes ren de zé sek kel.

Ma jor Ta más ren de zé sei nek az öt ve nes évek vé -
géig Szta nyisz lavsz kij, az elô zô fe je zet ben már fel -
vá zolt, a szo cia lis ta irá nyult ság nak meg fe le lô ér tel -
me zé se ad ta gon do la ti ve zér fo na lát. Ez Ma jor fel -
fo gá sá ban két dol got je lent: hogy a mû vé szet ne -
ve lô fe le lôs ség gel mi nél iga zabb éle tet ad jon a
szín pa don,94 il let ve, hogy min den sze rep nek le -
gyen egy mon da ni va ló ja.95 Nyi lat ko za tai ban ez a
két for mu la, vál to zó for má ban, de fel tû nik a negy -
ve nes évek vé gé tôl a nyolc va nas éve kig. Azaz, a da -
rab ér tel me zé sek ben – és innentôl a Shakes peare-
ér tel me zé sek re kon cent rá lunk, mi vel Ma jor is ál -
ta lá ban Shakes peare-t ad ja meg pél dául – vissza té -
rô mo tí vum ként el sô nek a szín ház ne ve lô,
po li ti zá ló sze re pe je le nik meg, le he tô leg úgy, hogy
a mai kor prob lé mái ra is reflek tál jon: ez 1948-ban,
a Sza bad Nép nek nyi lat ko zó prog ram be széd jé ben96

még a mun ká sok ne ve lé séért harc ba szál ló szín ház
ké pé vel kap cso ló dott össze, majd a hat va nas évek -
re a szín ház a tár sa da lom nak ál ta lá no san tar tott tü -
kör sze re pét ve szi át.97 Ter mé sze te sen er re a leg -
jobb mód szer Ma jor sze rint a het ve nes évek ele jé -
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„Ha meg néz zük a fel sza ba du lás óta a Nem ze ti
Szín ház ban be mu ta tott da ra bo kat, ak kor lát hat -
juk, mi lyen hely te len vo na lon ke res gél tünk. Ki
ne em lé kez nék Ta má si Áron, vagy Kas sák La jos
da rab jai nak be mu ta tói ra, és azt sem fe led tük el,
hogy fel sza ba du lá sunk óta szín há zunk leg na -
gyobb bu ká sa Dé ry Ti bor Itt hon cí mû da rab já -
nak volt, amit szin tén a Nem ze ti mu ta tott be.”85

Eb ben az írá sá ban el ha tá rol ta ma gát a pszi cho lo gi -
zá ló ten den ciák tól, és a hi bás tar tal mú da ra bok
szín re vi te lé tôl. Sa ját el mon dá sa sze rint a Nem ze ti
Szín há zat Ré vai Jó zsef nél kép vi se lô kol lé gái is le -
mon dá sa mel lett tet ték le vok su kat, és csak Ré vai
sze mé lyes dön té sén mú lott, hogy a szín ház igaz ga -
tó ja ma radt.86

Ez ter mé sze te sen a for du lat évei nek csak egyik
tör té ne te, ame lyet Ma jor is gyak ran me sélt min den
fó ru mon. Ami eb bôl ki ma radt, az a Nem ze ti tör té -
ne té ben pá rat lan, sze mé lyes és po li ti kai in do kok -
ból tör tént tár su lat cse re, vagy ahogy a szín ház tör -
té ne tét író Szé kely György 1986-ban hív ta: az ek -
ko ri tár su lat rom bo lás,87 amely kiala kí tot ta Ma jor -
nak, a ke gyet len po li ti kai kul túr ko misszár nak az
alak ját. Ma fô leg sze mé lyes visszaem lé ke zé sek re -
gél nek er rôl az idô rôl, és ko moly le vél tá ri ku ta tá -
sok szük sé ge sek még, hogy megis mer jük az egyes
dön té sek po li ti kai hát te rét. Két ál ta lá nos kö vet kez -
te tést azon ban a ren del ke zé sünk re ál ló do ku men -
tu mok alap ján is le von ha tunk: Ma jor nyi lat ko za -
tai 1950 után egy re kon zer va tí vabb, vo na la sabb el -
ve ket han goz tat nak,88 míg ren de zé sei ben egy re
több a klasszi kus mû, azaz ki fe lé rend szer hû sé gét
mu tat ja, míg ren de zé sei ben biz ton sá go sabb vi zek -
re evez. Ha a Nem ze ti ek ko ri mû sor ter veit vizs gál -
juk, igaz nak tû nik az az ál lí tás, hogy a szín ház vi -
szony lag ke ve sebb pár tos da ra bot vitt szín re, mint
pél dául a Nem ze ti ve tély tár sául fel fut ta tott Ma dách,

és kü lö nö sen a po li ti ká tól ma gu kat tá vol tar tó Ná -
das dy Kál mán il let ve Gel lért End re mun kái a lé lek -
ta ni rea lis ta stí lus si ke res meg va ló sí tá sai vol tak. Ez
a si ker le het, hogy Ma jor po li ti kai ma nô ve rei vel ki -
csi kart en ged mény volt.

A hrus cso vi for du lat után Ma jor po zí ció ja to -
vább rom lott a szín ház ban, 1954 má ju sá ban a
Nem ze ti há rom na pos mun ka ér te kez le tén már a
„kom mu nis ta hu má num hiá nya” és a sze mé lyi té -
ve dé sek miatt több té te les kri ti ka hang zik el Ma jor
el len.89 A má sik ol dal ról a dokt ri ner iro da lom kri -
ti kus, Nagy Pé ter tá mad ta a szín há zat az 1953 után
elô tér be tö rô szín pa di „har sány ság”, azaz a gesz ti -
kus -i ro ni kus, a né zôk re ki ka csin tó já ték stí lus miatt,
amely fo lya ma to san kom men tál ta a ját szott sze re -
pe ket. Ez a já ték stí lus legin kább Ma jor ne vé hez kö -
tô dött. A rész ben ne ki oda do bott kesz tyût Gel lért
End re vet te fel, és véd te meg Vol po ne ren de zé sét.90

Ma jort nem csak a „har sány ság- vi tá”-ban tá mad ták,
a ve le együtt kez dô fiatal szí né szek egy ré sze is úgy
érez te, elárul ta ere de ti ter veit, és be ta go zó dott a
Nem ze ti tôl el várt klasszi kus szín ját szói ha gyo -
mány ba.91

Gaj dó Ta más így fog lal ta össze Ma jor 50-es
évek be li mun kás sá gát:

„Ma jor igaz ga tá sát az 1945 utá ni kor szak ban
rész ben elô dei re per to ár -és tár su lat épí tô el kép -
ze lé sei nek kö ve té se, más ként új kez de mé nye -
zé sek, ér de kes új mû vek, a ma gyar és klasszi -
kus drá ma iro da lom mû vei nek ma gas szín vo na -
lú, ér de kes elôadá sai jel le mez ték. A ké sôb bi
évek el lent mon dá sai nagy részt Ma jor éle te vé -
géig tar tó92 po li ti kai el kö te le zett sé gé vel függ tek
össze. 1950-tôl sa ját ma gát, te het sé gét, leg jobb
kez de mé nye zé seit ta gad ta meg, a kö rül mé nyek
ha tal ma alatt, s az zal, hogy elôbb ön kri ti kát gya -
ko rolt ko ráb bi igaz ga tói gya kor la ta miatt, majd

85 Ma jor Ta más, „Felada tunk az el múlt évad ta nul sá gai alap ján”, Szín ház -és Film mû vé szet, 1950/10–11, 9.
86 Ko csis L. Mi hály, Van itt va la ki, Bu da pest: Mi ner va, 1987, 80.
87 In: Ho fer Mik lós, Ke ré nyi Fe renc (sz), A Nem ze ti Szín ház 150 éve. Bu da pest: Gon do lat, 1987, 161.
88 Lásd: Ma jor Ta más ren de zôi dosszié I, Szín há zi In té zet.
89 Ho fer Mik lós, Ke ré nyi Fe renc (sz), A Nem ze ti Szín ház 150 éve. Bu da pest: Gon do lat, 1987, 138–139.
90 Nagy Pé ter Ma jor Tartuffe-jét, Sok hû hó sem miért és Kar nyó né ren de zé sét, il let ve Gel lért Vol po ne- jét és Mar ton End re Cson -

gor és Tün dé- jét kri ti zál ta.. Nagy Pé ter, „Mi a baj klasszi kus elôadá saink kal?” in: Két évad. Bu da pest: Aka dé miai Kiadó,
1966.

91 Er rôl Gá bor Mik lós ír rész le te sen: Gá bor Mik lós, Tol lal, Bu da pest: Szé pi ro dal mi, 1968, u.ô, Sán ta sza bad ság. Bu da pest:
Mag ve tô, 1997, u.ô, Nyo mo zok ma gam után. Bu da pest: Pa la ti nus, 2003.

92 Bár Sas vá ri Évá val va ló vi szo nya után le mon dott a Köz pon ti Bi zott sá gi tag sá gá ról, mind vé gig a ha ta lom kö ze lé ben ma -
radt, be já rá sa volt Ká dár Já nos hoz, és Aczél György höz is. Mu tat ja ezt az Ál lam biz ton sá gi Hi va tal le vél tá ra is, amely ben
min den rá néz ve ter he lô je len tés ben fe ke té vel ki húz ták a ne vét, mint az ál lam szer ve zet ál tal vé dett sze mé lyét.

93 Gaj dó Ta más, „Szín há zi dik ta tú ra Ma gyaror szá gon 1919–1962” in: Len gyel György (sz), Szín ház és dik ta tú ra a hu sza dik
szá zad ban. Bu da pest: OSZ MI, 2012, 365–366.

94 Idé zi: Ho fer Mik lós, Ke ré nyi Fe renc (sz), A Nem ze ti Szín ház 150 éve. Bu da pest: Gon do lat, 1987, 152.
95 Kol tai Ta más, Ma jor Ta más. Bu da pest: If jú sá gi Lap -és Könyv kiadó, 1986, 92.
96 (?), „Ma jor Ta más ér de kes be je len té sei a szín ház, a drá ma és a szí nész mai kér dé sei rôl”, Sza bad Nép, 1948. szep tem ber 26.
97 Lásd rész le te sen: Ko csis L. Mi hály. Van itt va la ki. Bu da pest: Mi ner va, 1987, 34, 81, 248. Kol tai Ta más. Ma jor Ta más. Bu -

da pest: If jú sá gi Lap -és Könyv kiadó, 1986, 103–104, 124.
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há zi avant gárd ról a Nem ze ti ben töl tött inas évei
alatt, és ké sôbb Me jer hold mû vei nek is töb bek kö -
zött ô szor gal maz ta meg je le né sét, de Ma jort, vé le -
mé nyem sze rint, a leg fon to sabb ha tá sok a kortárs
ren de zôk tôl ér ték. Pri vi le gi zált hely ze te miatt nem -
csak ke let re, de nyu gat ra is sû rûn jár ha tott, ezért a
fran cia, an gol, NDK és szov jet szín há zi ten den ciák -
ról nap ra ké szebb fo gal ma volt, mint a leg több kor -
tár sá nak. Wek werth, Brook és Mno uch ki ne ren de -
zé sei nek107 ha tá sa da rab vá lasz tá sá ra (Co ri o la nus,
Té li re ge, Ahogy tet szik, Sze get szeg gel) és da rab ér tel -
me zé sé re is erô sen ha tott. Ezek a ha tá sok azon ban,
mint ahogy azt az elôadás-e lem zé sek so rán is lát ni
fog juk, gyak ran kül sô sé gek ben, lát vány ban je len -
tek meg Ma jor szín pa dán, hi szen a ha son ló szí né -
szi gya kor lat hiány zott a ren de zé sek mö gül.

Vissza kell azon ban uta sí ta nunk az olyan kri ti -
kai han go kat, ame lyek Ma jort avant gárd ren de zô -
nek, a rend szer ál tal ül dö zött, el nyo mott mû vész -
nek lát ják.108 Elô ször is mi vel Ma jor bár is mer te,
de eluta sí tot ta a neoavant gárd ten den ciá kat: Gro -
tows ki La bo ra tó riu mát és a hap pe nin ge ket. Írá sai -
nak kulcs fo gal ma ez eset ben min dig a mû vé szi ér -
dek lô dés sel szem beál ló vi lág né ze ti eluta sí tás. Azaz,
ha mû vé szi leg van is eset leg ér de kes elem ezek ben
a szín há zi ten den ciák ban, ál lít ja Ma jor, po li ti kai
okok ból el kell uta sí ta nunk ôket. Mert pél dául a
Gro tows ki- fé le to tá lis szín ház: „csak az ér zé kek re,
a sze xua li tás ra, a szen ve dé lyek neu ro ti kus fel sza -
ba dí tá sá ra irá nyu ló tö rek vé se, a tár sa dal mi össze -
füg gé sek nél kül ar ra jó, hogy […] a ször nyû vi szo -
nyok el nyo mo rí tó okait el fá tyo loz za.”109 Má sod sor -
ban pe dig nem sza bad el fe lej te nünk, hogy Ma jor a
legügye sebb és in ven ció zu sabb mû ve lô je volt a ket -
tôs be széd szín pa di al kal ma zá sá nak. Ják fal vi Mag -
dol na ta nul má nyá ból pe dig tud juk, hogy a klasszi -
kus szín ház szerep és szí nész ket tôs sé gé re ala pul,
míg a per for man ce a hap pe ning a szí nész tes tét ön -
ma ga ként je le ní ti meg. Az elô zô gya kor lat le he tô -
sé get ad a szerep és a szí nész ket tôs én jé nek já té -
ká val a so rok kö zött ol va sás ra, míg a má so dik egye -
nes ki mon dás ra kész te ti a szí nészt. „Az aczé li kul -

túr po li ti ka [pe dig] az ér tel me zé sek sok szí nû sé gét
nyúj tó for ma nyel vet csak le het sé ges (de kont roll
alatt tart ha tó) ve szély for rás ként, ad dig az egye nes
ki mon dást ak tív ve szély for rás ként ke zel te.”110 Ma -
jor ren de zé sei pe dig nem hogy nem ke rül tek ki a
tûrt ka te gó riá ból, de majd nem min dig a tá mo ga -
tott ba tar toz tak.

Ahogy az elô zô fe je zet vé gén is em lí tet tük, Ma -
jor úgy ne ve zett brech ti Shakes peare-ren de zé sei,
dis kur zus ala kí tók, és a ren de zôk het ve nes évek be li
nem ze dé ké nek több alak já nak meg ha tá ro zó ins pi -
rá cióul szol gál tak. Hogy a Ma jor élet rajz elej tett fo -
na lát itt fel ve gyem, ez az idô szak, mi kor a gyû lölt-
félt po li ti kus- szín ház csi ná ló ból Ma jor alak ja átala -
kul a Fô is ko lán nem ze dé ke ket ne ve lô, ren de zé sei -
ben ha tá ro kat fe sze ge tô Mes ter ré. En nek a
fo lya mat nak fon tos ele mei Ma jor a het ve nes évek -
ben ren de zett Shakes peare-e lôadá sai, ame lye ket a
fen ti, rá juk ra kó dott gon do la ti sal lang tól né mi leg
meg tisz tít va az el kö vet ke zen dô fe je ze tek ben ele -
mez ni fo gunk. Ar ra a kér dés re ke re sünk vá laszt:
mi bôl állt Ma jor ren de zé sei nek gya kor la ti vá za, il -
let ve, hogy ho gyan il lesz ked tek ezek az ér tel me zé -
sek a kortárs ma gyar szín ház ten den ciái ba.

4. Ró meó és Jú lia, Nem ze ti Szín ház, 1971.

a jor Ta más 1971-ben ren dez te meg a Ró meó
és Jú li á-t, a Nem ze ti Szín ház ban. A mindössze
fél évig ját szott elôadás ha tal mas vi tá kat váltott

ki a kri ti ku sok kö zött, és úgy vo nult be a köz tu -
dat ba, mint a „gu mi bo tos”, vagy „bru tá lis” Ró meó,
amely ak tua li zál ta és „brech ti zál ta” a shakes peare-i
tra gé diát. Ezen fe je zet ar ra tesz az elôadás ról fenn -
ma radt fel vé tel hiá nyá ban kí sér le tet, hogy a Magyar
Rá dió arc hí vu má ban ôr zött szín há zi köz ve tí tés, a
kri ti kák, és Ma jor nyi lat ko za tai alap ján re konstruál -
ja az elôadást. Meg gyô zô dé sünk ugyanis, hogy az
elôadás nem csak, mint ká dár-kor szak be li Shakes -
 peare-ren de zés je len tôs, de a kö rü löt te kiala kult
dis kur zus ban az elô zô fe je zet ben be mu ta tott „Ma -
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re a brech ti dia lek ti ka mód sze re.98 Amint lát juk, a
po li ti zá ló, ta ní tó szín ház esz mé je Ma jor nál
ugyanúgy köt he tô Szta nyisz lavsz kij hoz, mint ké -
sôbb Brecht hez. Ugyanez vo nat ko zik a szerep mon -
da ni va ló já nak ki bon tá sá ra. A kü lönb ség Ma jor ér -
tel me zé sei ben csu pán annyi, hogy a ko rai ren de -
zé sek ben a sze re pek ér tel me zé sét, mon da ni va ló ját
Shakes peare ko rá hoz kap csol ta,99 míg a ké sôi ren -
de zé sek ben kortárs, na pi po li ti kai pél dá kat ho zott
az ala kok megér té sét elô se gí ten dô.100

Ugyanilyen vissza té rô, egész pá lyá ját vé gig kí sé -
rô elem ezek ben az ér tel me zé sek ben a pol gá ri, iro -
dal mi, Shakes peare-t ol vas ni és nem ját sza ni aka -
ró, za bo lát lan stí lus ke ve re dé seit az elôadás ból ki -
vá gó, a je le ne te ket össze- vissza do bá ló, a nagy írót
fél reér tô szín ház el le ni harc.101 En nek le gi ti mi tá sát
a há bo rú után job ban ért het jük, hi szen ak kor Ma -
jor nak sa ját prog ram ját kel lett meg ha tá roz nia, és
el kel lett ha tá ro lód nia a bur zsoá ele mek tôl, de ez
egy olyan harc, ame lyet egy idô után ta lán csak ár -
nyak kal, ám Ma jor mégis egész éle tén át ví vott
(ahogy azt a ha to dik fe je zet ben be mu ta tott 1983-
as Sze get szeg gel ren de zés mû sor fü ze te is mu tat ja).
En nek a gon do lat nak rö vi den az a vá za, hogy a
meg vá gott Shakes peare az író fél reér té sé bôl fa kad,
ugyanis a pol gá ri íz lést sér tet te Shakes peare sok -
szí nû sé ge, amellyel a nép és az ural ko dók vi lá gát
is be tud ta mu tat ni. A szo cia lis ta szín ház mû vé szet
ez zel szem ben felis mer te Shakes peare po li fo ni tá -
sát, és azt fel vál lal va a tel jes, ere de ti je le ne te zés ben
ját szott da ra bo kat tart ja el fo gad ha tó nak.102 Ma jor
me ta fo rá ja er re a szta nyisz lavsz kij -i idôk ben a szim -
fó nia, azaz, hogy a shakes peare-i da ra bok a hang -
sze rek mindegyi két meg szó lal tat ják, és nem le het
ka ma ra ze ne kar ral szín pad ra vin ni ôket.103 Brecht
ha tá sa alatt ar ról be szél, hogy Shakes peare olyan
sok szí nû, mint az élet, ezért nem sza bad da rab jait
meg cson kí ta ni.104 Az elv azon ban új ra ugyanaz,
még ha más kön tös ben is je le nik meg.

Ezt a stí lus be li sok szí nû ség ad ar ra le he tô sé get,
hogy a Shakes peare-drá má kat ne a ku kucs ká ló
szín ház el vei sze rint játsszuk, ál lít ja Ma jor. Ez, a
ha gyo má nyos na tu ra lis ta szín ház zal le szá mo ló vágy
a hat va nas évek ben lesz fon tos ele me a ma jo ri me -
ta nar ra tí vá nak, de már meg je le nik a negy ve nes
évek írá sai ban is.105 A ne gye dik fal le bon tá sá nak
brech ti gon do la ta erô sí ti fel a ko rai kom men tá rok -
ban már bú vó pa tak ként meg je le nô iro ni kus me ta -
teat ra li tás esz mé jét is Ma jor írá sai ban.

Összes sé gé ben vi szont a mel lett ér vel nék, hogy
a ma jo ri ren de zôi kom men tá rok na gyon ha son ló
ele mek bôl épít kez tek a ko rai, szta nyisz lavsz ki ji és
a ké sôb bi, brech ti kor sza ká ban. Va jon ak kor Gá -
bor Mik lós nak volt iga za, aki azt ál lí tot ta, hogy Ma -
jor min dig ugyanazt ren dez te, csak né ha azt mond -
ta: él jen Szta nyisz lavsz kij, né ha pe dig azt, hogy él -
jen Brecht?106 Azt gon do lom, hogy nem – Ma jor
het ve nes évek be li Shakes peare-ren de zé sei tény le -
ge sen kü lön böz tek a ko ráb bi mun kái tól. Több eset -
ben meg kér dô je lez ték, vagy el ve tet ték a szín pa di
il lú zió tö ké le tes sé gét, fel fej tet ték a szín há zi fa bu -
lát, reflek tál tak sa ját teat ra li tá suk ra és lát vány vi lá -
guk ban is egy faj ta konst ruk ti visz ti kus mi ni ma liz -
mus hoz kö ze lí tet tek. Ezen kí vül felerô sö dött ben -
nük a né pi szín já té kok, a com me dia dell’ ar te, és a
cir kusz vi lá gát idé zô har sány ság és je le net sze rû
épít ke zés. Azon ban, bár tény leg a brech ti szín ház -
zal va ló ta lál ko zás jut tat ta fel szín re Ma jor ren de zé -
sei ben eze ket az ele me ket, da rab elem zé seit ol vas -
va az új stí lus leg több ele mét meg ta lál juk ko ráb -
ban is. Ezért na gyon fon tos, hogy ne fo gad juk el
fel tét le nül a Ma jor ál tal fel kí nált ér tel me zôi nar ra -
tí vá kat, mert azok, mint be mu tat ni pró bál tam, erô -
sen ma ni pu la tí vak.

Nem sze ret nék vi tá ba száll ni Mol nár Gál Pé ter -
rel, aki Ma jor het ve nes évek be li ren de zé seit Me jer -
hold mun kás sá gá hoz kö ti, hi szen tud juk, hogy Su -
gár Ká ro lyon ke resz tül Ma jor hal lott az orosz szín -

M

198 An tal Gá bor (sz.), A szín ház nem sze líd in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1985, 47–51.
199 Lásd pl. az 1952-es Ham let elôadás kap csán írt írá so kat.
100 Az elôadás-e lem zé sek ben lát ni fo gunk er re pél dá kat a Ró meó és Jú lia kap csán.
101 En nek Ma jor több írá sá ban Né meth An tal el ret ten tô pél dá ja, kü lö nö sen 1938-as Ham let ren de zé se.
102 Ez a gon do lat ta lán a ma jo ri élet mû leg gyak rab ban vissza té rô ele me, ezért a tel jes ség igé nye nél kül csak né hány mû vet

em lí tek, ahol meg je le nik. Ma jor Ta más: „Shakes peare-i pil la na tok”, in: Gyár fás Mik lós (sz), Élô dra ma tur gia. Bu da pest:
Mag ve tô, 1963, 161–181., An tal Gá bor (sz.), A szín ház nem sze líd in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1985,
7–47., Ko csis L. Mi hály. Van itt va la ki. Bu da pest: Mi ner va, 1987, 19–20, 21.

103 Lásd pél dául: An tal Gá bor (sz.), A szín ház nem sze líd in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1985, 23.
104 An tal Gá bor (sz.), A szín ház nem sze líd in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1985, 189.
105 An tal Gá bor (sz.), A szín ház nem sze líd in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1985, 49, 99.
106 Ko csis L. Mi hály. Van itt va la ki. Bu da pest: Mi ner va, 1987, 277–297.

107 Mno uch ki ne ese te é ben itt ter mé sze te sen nem Shakes peare-ren de zé sei rôl, ame lyek ké sôbb, a nyolc va nas évek ben ke -
letkz tek csak, ha nem 1789 ren de zé sé rôl be szé lünk, amely han gu la tá ban, kér dés fel ve té sé ben erô sen ha tott Ma jor ren de -
zôi stí lu sá ra.

108 Kol tai Ta más, „Post fe sta Ma jor 100”, Nép sza bad ság, 2010. feb ruár 20. http://nol. hu/ve le meny/20100220-post_fe sta_ma -
jor_100. [2013. áp ri lis 26.]

109 An tal Gá bor (sz.), A szín ház nem sze líd in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1985, 100–101.
110 Ják fal vi Mag dol na, „Ket tôs be széd – egye nes ér tés”, in: Ki san tal Ta más és Meny hért An na (sz.), A Ká dár-kor szak mû vé -
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ugyan, de Ma jor leg si ke re sebb Brecht-ren de zé sé -
nek tar tot ta,115 és a visszaem lé ke zé sek ben a kri ti -
ka is úgy em le get te, mint azt az elôadást, amely -
ben, úgy mond, brech ti szí nész nô vé érett Tö rô csik
Ma ri. A má sik, már iga zán si ke res elô ké pe a Ró me -
ó- nak a Brecht-ta nít vány, Pe ter Weiss do ku men -
tum drá má já nak 1970-es be mu ta tó ja.

„Mér föld kô a mo dern ma gyar szín ház kiala ku -
lá sá ban”,116 „az évad leg jobb elôadá sa, leg na gyobb
meg le pe té se,117 „az új ma gyar szín ház leg ma gá val -
ra ga dóbb elôadá sa”118 – a kortárs kri ti ka így jel le -
mez te A lu zi tán ször nyet. Bár ma gát a da ra bot leg -
több jük rossz nak tar tot ta, az elôadás min den ki sze -
rint „Ma jor szín há zá nak” a si ke rét mu tat ta. Mi tôl
is volt kü lön le ges ez a ren de zés? A Sa la zar dik ta -
tú ra ál do za ta ként gyar ma ti sor ban szen ve dô em -
be rek sor sát be mu ta tó do ku men tum drá mát Ma jor,
ta lán a Li ving The at re elôadá sai, il let ve a West Si de
Sto ry és a Ha ir elôadá sai nak ha tá sá ra is,119 Da ró czi
Bár dos Ta más ze né jé vel da los, tán cos, moz gás mû -
vé sze ti je le ne te ket fel vo nul ta tó to tá lis szín há zi
elôadás sá tet te.120 El tûnt a ne gye dik fal a né zôk és
a sze rep lôk kö zött, a szí né szek a né zô tér rôl sé tál -
tak a szín pad ra, és oda is tér tek vissza. A szín ját -
szók tes te több szö rös je lö lô vé vált a sze rep ket tô zé -
sek ál tal (a fô sze rep lô, Tö rô csik Ma ri hét sze re pet
ját szott pél dául), és a szín há zi for ma az ál lan dó ki -
ka csin tá sok miatt ma ga is idé zô jel be ke rült. A kri -
ti ka üd vö zöl te, hogy eb ben az elôadás ban tö ké le -
te sen mû kö dött Ma jor iro ni kus ren de zôi lá tás mód -
ja, amely Weiss „pa te ti kus ora tó rium”121-át ke -
serédes ko mé diá vá ala kí tot ta át. Ami pe dig kü lön
kieme li A lu zi tán ször nyet Ma jor het ve nes évek ele ji
ren de zé sei kö zül, az az, hogy eb ben az elôadás ban
si ke rült az en semb le mun ka, nem volt lát vá nyos
kü lönb ség a szí né szek já ték stí lu sa kö zött.

A si ke res Weiss da rab után nagy vá ra ko zás elôzte
meg Ma jor kö vet ke zô ren de zé sét, a Ró meó és Jú liát
1971 feb ruár já ban. Mi köz ben a pró bák tar tot tak,

Ma jor már több ször nyi lat ko zott, szo ká sa sze rint,
az elôadás kon cep ció já ról. Ahogy az elô zô fe je zetben
be mu tat tam, itt is meg mu tat ko zott, hogy nyi lat ko -
za tai az elôadást le gi ti má ló nar ra tí vák men tén mo -
zog tak. Je len eset ben a da rab kor sze rû sé gét, il let ve
ez zel pár hu za mo san a Shakes peare-drá ma sa ját ko -
rá ra reflek tá ló tár sa dal mi ér zé keny sé gét bi zony gat -
ta. Vé le mé nye sze rint Shakes peare a feu dá lis vi szály -
ko dás „riasz tó pél dá já”-val „sa ját ko ra, Er zsé bet ko -
rá nak köz pon ti ha tal mi rend sze rét akar ta tá mo gat -
ni.”122 Bár vé le mé nye sze rint nem en nek kell ma a
szín pad ra ke rül nie, ha nem a da rab va lós ak tua li tá -
sá nak kell han got ad ni, „ezt csak úgy le het meg va -
ló sí ta ni, ha azt is tu dom, mit gyû lölt, mit sze re tett,
mi el len har colt ma ga Shakes peare. […] E nél kül
üres, di va tos ak tua li zá lás ma rad a da rab.”123 Eb bôl
az ér tel me zés bôl ki hal lat szik egy rész rôl a brech ti
gon do lat, ami sze rint Shakes peare-t so sem tud juk
a sa ját idônk be transz po nál ni, és fel kell is mer nünk
a kü lön bö zô ko rok kü lön bö zô ér ték rend sze ré nek
diszk re pan ciá ját, il let ve más rész rôl, szin te au to ma -
tiz mus ként meg je le nik az öt ve nes évek ru tin sze rû
Shakes peare-ér tel me zé se, amely min den tár sa dalmi
fe szült ség for rá sát Shakes peare drá mái ban a szerzô -
nek a feu da liz mus el le ni har cá ban lát ta gyö ke rez ni.

A kortárs szín há zi re to ri ka má sik fon tos to po -
szá ra reflek tál va124 Ma jor egy szer sem fe lej ti el
megem lí te ni, mi te szi a két ve ro nai sze rel mes tra -
gé diá ját vég ze te sen mai vá, kor sze rû vé. Ér tel me zé -
se sze rint a né zô a da ra bot lát va rá döb ben: „ezen a
pa rá nyi szín pa don Shakes peare sza vai val a XX. szá -
zad má so dik fe lé nek tör té nel mét játsszák, do ku -
men tum drá mát, a hír adá sok, új ság cik kek anya gá -
ból.”125 A két rész re sza kadt Ve ro na Ma jor sze rint
a kortárs, pol gár há bo rú val súj tott or szá gok hely -
ze tét idé zi fel a kortárs kö zön ség ben: „Olyan ab -
szurd ez a szi tuá ció, akár ma Bel fast ban a hely zet,
ami kor em be rek hal nak meg, mert az egyik ka to -
li kus, a má sik pro tes táns. Hi szen ab szur dum, hogy
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jor-je len ség” több as pek tu sa is meg je le nik. A már
fél év vel a pre mier elôtt be ha ran go zott, min den mé -
dium ban meg je le nô, igen nagy pub li ci tást ka pó
elôadás írott do ku men tá ció já ban ugyanis rész ben
el kü lö nül a Ma jor Ta más ál tal kiala kí tott nar ra tí va
a kri ti kák, il let ve kom men tá rok ál tal fel vá zolt
reflek ci ós há ló tól. Mie lôtt meg vizs gál juk, fel kell
vá zol nunk, ho gyan il lik az elôadás Ma jor 1965 utá -
ni Shakes peare-ren de zé sei nek so rá ba.

Ahogy azt az elô zô fe je zet ben is be mu tat tuk, Ma -
jor má so dik ren de zôi kor sza kát ön ma ga, és a saj tó
is Ber told Brecht égi sze alá he lyez te el. E dol go zat
a mel lett ér velt, hogy a for mai ha tá so kon kí vül ez
legin kább egy faj ta iro ni kus ket tôs lát ta tás ban, me -
ta teat ra li tás ban, az ese mé nyek kom men tá ló el me -
sé lé sé ben je lent ke zett. A hat va nas évek ben Ma jor
Shakes peare-ren de zé sei nek egy ré sze a há bo rú utá -
ni si ker szé ria felújí tott elôadá sai ból állt,111 ezek az
elôadá sok iga zi kö zön ség si ker nek bi zo nyul tak, ami
legin kább a ki vá ló sze rep osz tás nak volt kö szön he -
tô. Csú fo san meg bu kott vi szont az 1963-as re ne -
szánsz kör nye zet be transz po nált Mac beth, és a Ber -
li ner En semb le- tôl egy az egy ben át vett, Brecht át -
dol go zá sá ban ját szott Co ri o la nus. Ez utób bi meg -
mu tat ta, hogy a szín pad kép és a ren de zôi kon cep ció
ma gyar szín pad ra va ló átül te té se nem ele gen dô egy
si ke res brech ti elôadás hoz, ha hiány zik a szí né szek
elide ge ní tô já té ka. Ma jor így em lé ke zett vissza az
elôadás ra: „Va ló ság gal le kop pin tot tam a Ber li ner
En semb le- rôl. Rend kí vül tet szett az egész, a díszlet -
 megol dás, meg min den. Na gyon rossz elôadás lett.
Meg ma radt a Ber li ner En semb le dísz let rend sze re,
és ben ne egy ré gi mó di Co ri o la nus-t ját szot tunk […]
Per sze én is hi bás va gyok, mert ki ta lál hat tunk vol -
na új szce ni kát a Brecht-da rab hoz, de ha már így
ala kult, vé gül is itt a szín já ték ról volt szó.”112

Át tö rést a Shakes peare-e lôadá sok te rén a még
min dig fe le más si kert ho zó, ám de meg va ló sí tá sá -
ban a da ra bot új ra gon do ló Athé ni Ti mon elôadás
ho zott 1969-ben.113 A szét tö re de zett szer ke ze tû
drá mát Ma jor je le ne tei re bont va, cir ku szi szá mok

szö ve dé ke ként ér tel mez te. A drá mát erôs me ta szín -
há zi ke ret be tet te, amely nek so rán, min den je le net
után cir ku szi szol gák öl töz tet ték a sze rep lô ket, mint
ki me rült bok szo ló kat, frot tír kö peny be. Csá nyi Ár -
pád dísz le te egy szer re idéz te az óko ri gö rög
amfiteát ru mo kat és a cir kusz po rond ját.

Az Athé ni Ti mon az a drá ma, amely re Marx is
hosszab ban ki tér, az arany és a pénz em be ri kap -
cso la to kat meg ron tó ere jé rôl szól va, és ami nek üze -
ne te, a pénz haj há szó vi lág el le ni fel lé pés könnyen
beépít he tô a szo cia lis ta nar ra tí vá ba. Több kri ti kus
úgy lát ta azon ban, hogy Ma jor le tért a hi va ta los ér -
tel me zés út já ról, és iro ni kus-ke serédes tra gi ko mé -
dia ként lát tat ta Ti mon bu ká sát, ôt ma gát pe dig nem
tra gi kus hôs ként, ha nem hi szé keny sé gé nek ál do -
za tul esô an ti hôs ként. Nem vé let len, hogy a ha gyo -
má nyo san ro man ti zált, idôs szí nész re kiosz tott sze -
re pet a fô is ko lá ról há rom éve ki ke rült Ig ló di Ist -
ván ra osz tot ta, aki mind al ka tá ban, mind tá vol ság -
tar tó, brech ti szín ját szói mo do rá ban el lenállt
min den ro man ti zá lás nak. Bár az elôadás csak fe le -
más si kert ara tott, en nek el le né re fel ka var ta a Nem -
ze ti kö rül ek kor már egy ide je ott pos ha dó ál ló vi -
zet. Al má si Mik lós sza vai val:

„Hosszú idô óta [ez] az el sô, vi ha ros ér zel me ket
ki vál tó pro duk ció, jól le het stí lu sá ban, tem pó já -
ban, ele mei ben nem áll össze har mo ni kus sá. De
en nek el le né re is él, nem en ge di lé leg zet hez jut -
ni a né zôt, leg fel jebb olyan ke rü le ti ki fo gá sok -
ra in ger li, me lyek éles sé gük kel is csak a fel fe de -
zést di csé rik.”114

Ma jor a Ti mon több ele mét hasz no sí tot ta ké sôb bi
Shakes peare-ren de zé sei ben: a me ta teat ra li tást, az
iro ni kus hang vi telt, a hô sies ség meg kér dô je le zé sét, és
a funk cio ná lis, elô zô ko ro kat idé zô szín pad képet.

Azon ban, hogy a Ró meó és Jú lia elô ké peit lás suk,
két nem shakes peare-i Ma jor ren de zést is is mer tet -
nünk kell. Az el sô a Vá gó hi dak Szent Jo han ná já- nak
1968-as elôadá sa, ame lyet a kö zön ség eluta sí tott

111 1960 – Sok hû hó sem miért, 1960 – Szen ti vá né ji álom, 1960 – Víz ke reszt, vagy amit akar tok, 1960 – Nem ze ti – An to nius és
Kleo pát ra.

112 Kol tai Ta más, Ma jor Ta más. Bu da pest: If jú sá gi Lap- és Könyv kiadó,1986, 105.
113 A da rab ról ké szült össze fog la ló a kö vet ke zô kri ti ká kon ala pul: Csá nyi Ár pád, „Az Athé ni Ti mon elô ké szü le tei rôl”, Szín -
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ban.132 Ná lunk, vé le mé nyem sze rint Ma jor meg fo -
gal ma zá sá ban je le nik meg az az ér tel me zés a ma -
gyar szín pa do kon, ami a vas füg göny mö gött nép -
sze rû vé te szi a da ra bot a 70-es évek ben, mint ge -
ne rá ciós drá mát, amely a szü leik rend sze ré bôl ki -
tör ni kép te len fiata lok tra gé diá já ról szól.133

A „tel jes Shakes peare” esz mé nyét gyak ran nép -
sze rû sí tô Ma jor134 a Ró meó és Jú liát sem húz ta meg.
Az elôadás ban olyan szö veg rész le te ket is bent ha -
gyott, amik na gyon rit kán ke rül nek a szín pad ra,
pél dául azo kat a so ro kat, ame lyek ben Ca pu let di -
csé ri Ró meót, vagy Jú lia tel jes mé reg mo no lóg ját.
A kortárs kri ti ku sok egy ré sze eb ben a fel tét len
„szö veg hû ség ben” lát ta az elôadás ku dar cá nak okát,
azt ál lít va, hogy a hú zat lan szö veg el lenállt a szûk
ren de zôi ér tel me zés nek. A „tel jes” szö veg ugyanak -
kor na gyobb te ret en ge dett az iro ni kus lá tás módnak
is, mi kor Ma jor pár hu za mo san ját sza tott bi zo nyos
je le ne te ket – Jú lia mé reg mo no lóg ját, és a menyegzô -
re ké szü lô szü lôk pár be szé deit, vagy a fiatal sze rel -
me sek reg ge li bú csúz ko dá sát és Pa ris lá to ga tá sát.

Ezt a já ték mó dot se gí tet te elô Csá nyi Ár pád puri -
tán és funk cio ná lis két szin tû dísz le te, amely el for -
gat ha tó koc kák ból, ha sá bok ból állt, me lye ket egyik
ol dal ról egy pal ló rend szer ke re te zett. Bár a szín pa -
di lát vány nem min den kri ti kust gyô zött meg: „Csá -
nyi Ár pád olyan fé le dísz le tet ho zott lét re, amely ha -
ma rab ban kel ti egy mun ka vé del mi esz kö zök kel lel -
ki is me re te sen fel sze relt ko há sza ti pó dium kép ze -
tét, mint egy Shakes peare-szín pa dét”,135 ír ta pél dául
Rajk And rás, de a szín pa dot be vi lá gí tó brech ti kréta -
fe hér fénnyel pá ro sít va, a ren de zô szán dé kát erôsít -
ve le he tet len né tett min den ro man ti kus el lá gyu lást.
Mol nár Gál Pé ter így em lé ke zik er re: „Ezen a színpa -
don kiol tot ták a szik rá zó és gyen géd fé nye ket. Nem
a szín pa dot vi lá gít ják meg, ha nem a dara bot. Nem
a szí né sze ket, ha nem a jel le me ket. Nem a bok rok
gá láns zu gai ba vi lá gí ta nak be le, ha nem a tár sa da -
lom ba. Az elôadás ke vés fényt kap a reflekto rok -
tól, de meg kap ja a köl té szet és az igaz ság fé nyét.”136

Az elôadás ról saj nos csak rá dió fel vé tel ma radt
fent, amely ezek nek a vi zuá lis ak tua li zá ló tö rek vé -
sek nek si ke res sé gét, vagy si ker te len sé gét nem tud -
ja meg mu tat ni, azon ban a fel vé tel meg gyô zô ta nú -
sá got tesz a Ma jor ren de zés má sik fon tos ele mé rôl,
a brech ti ha tás ra meg ren de zett elide ge ní tô, ér ze -
lem men tes szí né szi já ték be ve ze té sé rôl. Ez zel ér te
el az elôadás, hogy a tra gé dia a tra gi ko mé dia fe lé
kö ze lít sen, a szö veg ben rej lô am bi va len ciá kat –
ame lye ket Ma jor úgy fog lalt össze, hogy a „da rab -
ban több hap py end is van, bo hó zat, cir kusz, fe ke -
te hu mor, me lan kó lia”137 – job ban kiak náz va. A Ró -
meó és Jú lia tra gi ko mé dia ként va ló fel fo gá sa ter mé -
sze te sen nem nyer te el min den ki tet szé sét,138 de
lát tuk, hogy Ma jor ér tel me zôi vi lá gá ba igen csak be -
leil lik, il let ve, ahogy azt a 70-es évek Shakes peare-
e lôadá sai ról szól va, és az el kö vet ke zen dô fe je ze tek -
ben is be mu tat ni kí ván juk, erô sen re zo nált a kortárs
fiata labb ge ne rá ció Shakes peare-ren de zé sei nek
hang vé te lé re is.

Ami az elôadás szí nész ve ze té sét il le ti, Vár ko nyi
Zol tán iko ni kus sá vált sze rep lô cent ri kus Ró meó ja
után töb ben eluta sí tot ták Ma jor ren de zô cent ri kus
szín pad ra ál lí tá sát, pe dig a köz pon ti gon do lat ki -
vá ló, a ma gyar Shakes peare elôadá sok ban rit ka en -
semb le já té kot ered mé nye zett:

„Ma jor ren de zô cent ri kus Ro me ó ja a Nem ze ti
Szín ház egész sor mû vé szé bôl leg jobb for má ját
hoz ta ki. Ar ról nem is be szél ve, hogy a szín pa di
je len lét fo gal má ra alig ta lá lunk ha son ló pél dát a
kö zel múlt ból. A sta tisz té ria ré gen nem volt
ennyi re élô, em be ri ar cú. Ki de rült, hogy a szín -
pa di tö meg is áll hat egyé nek bôl, mindegyi kük -
nek le het jel le me, sze re pe, dol ga, hi te le. Azt sem
szok tuk meg, hogy a sze rep for má lás nem ér vé -
get ott, ahol a szí nész szö ve ge, üres já ra tok kal,
»szü ne tek kel’« tar kít va az ala kí tást. Eb ben az
elôadás ban min den szín pa di pil la nat nak funk -
ció ja van.”139
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egy fut ball meccsen em ber ál do za to kat kö ve tel jen
az os to ba gyû löl kö dés.”126 Más hol így fo gal maz:

„Szín pa di Ve ro nánk ut cáin min de ne set re nem -
csak kés, de gép pisz toly nél kül sem aján la tos
köz le ked ni. Ró meó és Jú lia tör té ne té nek ma
Am man, Bel fast és még jó né hány vá ros le het -
ne a szín he lye. A gyû lö let lég kö ré ben szü le tett
sze re lem szép sé gét, tisz ta sá gát sze ret nénk meg -
mu tat ni. A Ró meó és Jú li á- ban éle sen pol gár há -
bo rú-el le nes, feu dá lis anar chia el le nes mon da -
ni va ló is van.”127

Hogy a vi tat ha tó ana ló gia Ve ro na haj da ni vi lá ga és
a mai pol gár há bo rúk kö zött egyér tel mû le gyen, az
elôadás ele jén Ma jor „ci vil ben” mond ta el a pro ló -
gust, és az elôadás ban „C” és „M” felira tú kar sza la -
go kat vi se lô szol gák sü rög tek a két csa lád kö rül,
míg a Her ceg ka to nái a viet ná mi há bo rút idé zô
egyen ru hák ban, gu mi bo tok kal tar tot ták fel a ren -
det. To váb bá mindezen ak tua li zá ló tö rek vé sek
miatt lett az elôadás kö rül kiala ku ló kri ti kai vi ta
köz pon ti kér dé se az, hogy va jon sza bad-e a ren de -
zô nek tár sa dal mi drá má vá for mál nia egy ro man ti -
kus tra gé diát, azaz, ko ra be li szó hasz ná lat tal él ve:
meg má sí ta ni a szer zô szán dé kát.128 Tör té nel mi táv -
lat ból vissza te kint ve vi szont az elôadás tel je sen más
szem pont ból vá lik ér de kes sé, vagy a ma gyar szín -
ház tör té net ben em lí tés re mél tó vá – vé le mé nyem
sze rint ez eset ben is ta ná csos fél re ten nünk a Ma jor
ál tal felaján lott ér tel me zé si ke re tet, és más szem -
pont ból vizs gál nunk meg az elôadást.

A fenn ma radt rá dió fel vé tel, és a kri ti kák egy ré -
sze ugyanis a já ték mód ra irá nyít ja a ku ta tó figyel -
mét. A bí rá lók lel kes bí rá la taik ban az il lu zio nis ta
szín ház zal va ló bátor sza kí tás leg jobb pél dá ja ként
be szél tek a da rab ról: „Ma jor Ta más Ró meó és Jú li -
a- ja tá ma dás a ro man ti ka el len. Nem a 19. szá za di
kon ven ció kat kö ve tô gor don ka gö cö gés, vi o lin búj -
jo gás, nem só haj, nem sze rel mi fu va lom, ha nem
tisz ta, fáj dal mas em be ri kiál tás.”129 – ál lí tot ta Mol -
nár Gál Pé ter, ami re Kol tai Ta más így kont rá zott:

„Ha van szín há zi elôadás, amely egyet len len -
dü let tel, im po záns bá tor ság gal és ki vá ló ered -
ménnyel va ló sít ja meg az el sza ka dást mindat -
tól, ami a ma gyar szín ját szás ban elavult, mú zeu -
mi, elô re lé pést gát lóan avitt, ak kor az Ma jor so -
kat vi ta tott, szen ve délyt és vi hart ka vart Ro me ó ja.
Há lá sak le he tünk Ma jor nak ezért az elôadá sért.
So ha jobb kor nem jö he tett vol na. A kö rü löt te
fel tá madt vi tá nak is örül he tünk: vég re egy
elôadás, ame lyik al kal mas egy mást ki zá ró szín -
ház szem lé le tek összeüt köz te té sé re. Vég re van
min vi tat koz ni. […] Ha meg gon dol juk, hogy ná -
lunk az ide gen bôl átül te tett má sod la gos pro duk -
ciók nak mi lyen nagy és ne mes ha gyo má nya van,
fo gal mat kap ha tunk ar ról, hogy mi re vál lal ko -
zott Ma jor Ta más, ami kor egy idô ben egy
filmmel [Zefirel li Ró meó és Jú li a- val], amely egy -
szer re elé gí ti ki a ka land ked ve lôk, a lát vá nyos -
ság imá dók, a „szép ru há kért” és ide gen tá ja kért
ra jon gók, a „jó bu nyóért” lel ke se dôk és a ta ní -
tó bá csis Shakes peare-filo ló gu sok min den igé -
nyét, el hatá roz ta, hogy tel je sen mást nyújt. El -
tá vo lo dott az ér zel gôs ség tôl, egy olyan évad ban,
amely ben nem egy klasszi kus elôadá son a szen -
ve dé lyek barokkos tob zó dá sa do mi nál. El tá vo -
lo dott a na tu ra lizmustól egy olyan évad ban,
amely ben nem egy klasszi kus elôadá son a rész -
le tek kéz mû ves ki dol go zá sa, az »élet hû« pe pe -
cse lés jut ké tes dia dal ra.”130

Az elôadás hang vé te lé ben to vább vit te az Athé ni Ti -
mon, de még in kább a Brecht-da rab és A lu zi tán
szörny iro ni kus-el tá vo lí tó, ön reflek tá ló an brech ti
hang vé te lét, ami a Ró meó és Jú lia ese té ben nem kis
meg le pe tést oko zott a ma gyar szín pa do kon. Az el -
múlt évek ma gyar Ró me ói ugyanis lí rai, lágy hang -
vé te lük kel, és ro man ti kus tra gé dia-fel fo gá suk kal
hó dí tot tak.131 Ma jor kon cep ció ja nem egye dül ál ló
azon ban a kö zép-ke let-eu ró pai Shakes peare-ren -
de zé sek so rá ban. Sôt, sok ban re zo nált Oto mar
Krejca 1963-as prá gai elôadá sá ra, amely el sô ként
sza kí tott a ro man ti kus já ték stí lus sal a ke le ti blokk -
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ahogy azt a be ve ze tô fe je zet ben be mu tat tuk, alap -
jai ban kér dô je lez te meg a kortárs ma gyar szín há zi
gya kor lat fenn tart ha tó sá gát:

„Zeffirel li föl fe dez te a ve ro nai sze rel me sek al tes -
tét, Ma jor Ta más föl fe dez te Ro meo és Jú lia agyát.
[…]Mi fé le Jú lia az, aki nek nem csak szí ve és
hang ja van, ha nem esze és aka ra ta is? Ide ge sí tô
do log, ha szop rán éne kes nô és te no ris ta sze rel -
mé hez szo kott fü lek hall ják ezt. És nyug ta la ní -
tó azok szá má ra is, akik a »bim bó zó lány« és a
sze rel mes »ka masz« „»örök« sze rel mét, mind -
annyiunk sze rel mét akar ják vi szont lát ni, és ki
tud ja, há nyad szor. Meg kell azon ban kér dez ni,
mit aka runk vol ta kép pen a szín ház tól? Shakes -
peare-t, a ma ga vad szél sô sé gei vel és el lent mon -
dá sai val, a mû vé szien áb rá zolt éle tet, vagy áb -
ránd jain kat, a meg szo kott és ké nyel mes sé lett
íz lés mat ri cá kat.”146

Az elôadás vé gén, míg a Her ceg bé kí tô so rai ra a két
csa lád vi tá zó fe jei ke zü ket ad ták egy más nak, a fiata -
lok ra va ta la fe lett, a dísz let fel sô szint jén a né zôk
lát hat ták, ahogy a szol gák, mint ha mi sem tör tént
vol na, foly tat ták a vi tát. Ez a zá ró kép nem csak a
da rab tra gi ku mát tet te iro ni kus idé zô jel be, de
mintegy elô re ve tí tet te, hogy az elôadás ál tal el kez -
dett vi ták, ame lyek Shakes peare mo dern sé gé rôl, il -
let ve kor sze rû ér tel me zé sé rôl szól nak, szin tén to -
vább gyû rûz nek majd az el kö vet ke zen dô évek ben.
Ma jor hoz zá já ru lá sa ezek hez a vi ták hoz 1973-as
Sze get szeg gel és 1983-as elôadá sa, il let ve 1976-os
II. Ri chárd- ja volt.

5. II. Ri chárd, Nem ze ti Szín ház, 1976.

Ró meó és Jú lia kap csán elin dult vi ta 1971 nya -
rán is foly ta tó dott. Mno uch ki ne 1789 cí mû
ren de zé sé rôl írt kri ti ká ja ürü gyén Pán di Pál tá -

mad ta Ma jort, amiért nem tisz te li az iro dal mi mûvek
ka no ni zált ér tel me zé sét. Az 1971-es Shakes peare-
be mu ta tó és a fran cia elôadás ap ro pó ján Pán di fel -
há bo ro dot tan uta sí tot ta el azt a ren de zé si gya kor -

la tot, ami szán dé ko san köz vet len kap cso la tot keres
múlt és je len kö zött.147 Ma jor vissza fo got tan, és a
har ma dik fe je zet ben is mer te tett Shakes peare-kép
to po szait han goz tat va rea gált a tá ma dás ra, amel lett
fog lal va ál lást, hogy az ak tua li zá lás az iga zi shakes -
peare-i hoz záál lás az iro da lom hoz – hi szen Shakes -
peare és kortársai sem csi nál tak egye bet, mint „[k]ive -
t tek a könyv tár ból [!] egy iro dal mi anya got, azt ak -
tua li zál ták, majd a da ra bot le má sol ták, így ke rült
vissza a könyv tár ba. Így lett be lô le iro da lom.”148

A cikk vál tás ból ki raj zo lód nak szá munk ra a Ma -
jor ren dez te Shakes peare-e lôadá sok fôbb cso mó -
pont jai is. A fent em lí tett po li ti zá ló ak tua li zá lá son
kí vül a mû fa ji ha tá rok egy be mo sá sa, a hap py end
meg kér dô je le zé se és az iro ni kus me ta teát rá lis ön -
reflexió kö ré tûn nek szer ve zôd ni Ma jor ek ko ri
Shakes peare-ren de zé sei. Eh hez já rul a het ve nes
évek kö ze pé tôl a sze rep ját szás, a pri vát és a kö zös -
sé gi én kü lönb sé geit be mu ta tó da ra bok vá lasz tá sa.
Amint a kö vet ke zô fe je zet ben lát ni fog juk, ez a té -
ma moz gat ja Ma jor két Sze get szeg gel ren de zé sét, és
eze ket a kér dé se ket ve ti fel 1976-os II. Ri chárd ja is.

A II. Ri chárd ren de zés rôl fel vé tel nem ma radt
fent, a kri ti kák és a sze mé lyes visszaem lé ke zé sek
pe dig igen el lent mon dá sos ké pet raj zol nak az
elôadás ról. A da rab fô sze re pét ját szó Ôze La jos Ri -
chár dot éle te leg na gyobb bu ká sa ként köny vel te el,
és a kortárs visszaem lé ke zé sek bôl is egy nagy ígé -
re tû, ám de a vé gén da rab jai ra hul ló ren de zés ké pe
raj zo ló dik ki. Szacs vay Lász ló így em lé ke zett: „Amíg
a há zi szín pa don pró bál tunk, olyan hí re volt a ké -
szü lô elôadás nak és Ôze Ri chárd já nak, hogy vi dék -
rôl jár tak fel a kol lé gák, mintegy hos pi tál ni. S va -
ló ban fan tasz ti ku sak vol tak a pró bák. Ho gyan lett
be lô le mégis bu kás? Ez a szak ma egyik meg ma gya -
ráz ha tat lan je len sé ge. Amint le men tünk a szín pad -
ra, meg halt az elôadás. Hiá ba kín lód tunk, igye kez -
tünk, nem le he tett meg men te ni.”149

A kri ti kák azon ban, bár bí rál ták a szí né szi össz -
já ték hiá nyát, egy ki vé tel lel elis me rôen szól tak Ôze
já té ká ról. Szé kely Gá bor pe dig úgy em lék szik
vissza, hogy ami kor a Nem ze ti be ke rült, ezen ala -
kí tás alap ján gon dol ta úgy, hogy Ôze lesz az ô „ki -
zá ró la gos” part ne re.150 A ké pet to vább bo nyo lít ja,
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Ahogy Kol tai Ta más is em lí ti, Ma jor nagy hang -
súlyt fek te tett a tö meg je le ne tek re, és az egyes ki -
sebb sze rep lôk egyé ní té sé re. Su ka Sán dor pu faj ká -
ban meg je le nô Pa ti ká ri u sa kü lön kiemel ke dett a
mel lék sze rep lôk kö zül, mint a le csú szott ér tel mi -
sé gi pél da ké pe, akit a mé re gért cse ré be ka pott ara -
nyak vég leg a mély be rán ta nak. Mol nár Gál Pé ter
így em lé ke zett vissza er re az epi zód ra:

„Be jön Su ka Sán dor a szín pad ra, fur csa és szí -
ne eresz tett kö pö nyeg ben. Öl tö zé ke pu faj ká ra
em lé kez tet, mint ha nem egye te met vég zett
gyógy sze rész vol na, ha nem egy épít ke zés nél
mal tert ke ve rô pro le tár. […]le csú szott, a tár sa -
da lom mar gó já ra ke rült em ber ez; ke ser ve sen
kell meg küz de nie-meg har col nia min den na pi
meg él he té séért; lé te fenn tar tá sá hoz ren ge teg fur -
fang ra és go nosz ság ra van szük sé ge.[…] Su ka
ke zé ben a pénz zel bol do gan el tán col a szín pad
mé lye fe lé, és ami kor a ki já rás hoz ér, kur jan tó
kiál tást hal lat. Bor zasz tó üvöl tés ez: ha lál si koly -
ba ful la dó dia dal or dí tás. Biz to sak le he tünk ben -
ne: a Pa ti ká ri us el ve szett em ber, a ka pott ara -
nyak a mély be ránt ják. Rö vi de sen meg hal de lí -
rium tre mens ben, szifilisz ben pusz tul el, vagy
egy sö tét ut ca sar kon meg ké se lik a pén zéért.”140

Ma jor ugyanis, iga zi mar xi for du lat tal, a sze rel me -
se ket le gyô zô kül vi lág moz ga tó ru gó já nak a pénzt
tet te meg, ami nek ha tal mát nem csak a Pa ti ká ri us
alak ján ke resz tül, ha nem a gaz dái kat csak ím mel-
ám mal gyá szo ló, a pén zért min den re ké pes szol -
gák alak ján ke resz tül is be mu tat ni szán dé ko zott.

A kri ti kák leg töb bet a sze rel me se ket ját szó Tö -
rô csik Ma ri és Sztan kay Ist ván já té ká val fog lal koz -
tak, és még a ren de zést el hi bá zott nak tar tó írá sok
is po zi tí van nyi lat koz tak ala kí tá saik ról. A bí rá la tok
úgy vé lik, Tö rô csik sza kí tott min den elôd jé vel, és
fel nôtt, okos lány nak mu tat ta Jú liát, aki hi de gen
mér le ge li sza vait, és ér zel meit meg pró bál ja el rej te -
ni a vi lág elôl. Mol nár Gál Pé ter az Er zsé bet-ko ri
„boy ac tor” já té ká hoz ha son lí tot ta ala kí tá sát,141 má -

sok üd vö zöl ték, hogy „[t]alán elô ször le he tett nyo -
mon kö vet ni, mi is tör té nik Jú lia gon do la tai ban,
szen ve dé lye sen ki bon ta ko zó és tra gé diá ba tor kol -
ló sze rel me ár nyé ká ban.”142 A kri ti kák sze rint ne -
ki si ke rült a leg job ban meg va ló sí ta nia A vá gó hi dak
Jo han ná já ban, és A lu zi tán szörny ben már si ker re
vitt elide ge ní tô szín ját szást,143 az ô ala kí tá sa volt az
elôadás kiemel ke dô sze rep for má lá sa. Míg Jú liá ja
ki bújt a ro man ti kus sze rep bôl, Sztan kay Ist ván Ró -
meó ja lí raibb el len pár ja volt, aki a szerep meg for -
má lá sá hoz ka rak ter szí né szi esz kö zö ket hasz nált.144

Össze fog la lóan azt kell el mon da nunk az
elôadás ról, hogy iz gal mas kon cep ció ját, az an ti ro -
man ti kus, ér ze lem men tes tra gé diát fô leg a da rab -
ra erô sza kolt ak tua li zá ló ele mek miatt Ma jor nak
csak fé lig-med dig si ke rült ki vi te lez nie, de az
elôadás kö rül kiala kult vi ta fel fo ko zott ér zel mek -
kel te li írá so kat szült, amely kö zül a leg több a
kortárs vi lág ra uta ló ele me ket kri ti zál ta az elôadás -
ban, és a shakes peare-i tra gé dia ál ta lá nos ér vé nyû
szép sé gét és ka tar zi sát kér te szá mon raj ta. Pél dául
áll jon itt egy idé zet Ma jor Ot tó tól, amely hang vé -
te lé ben a töb bi bí rá lat szel le mi sé gét is felidé zi:

„Ahe lyett, hogy »kép zel mét« Shakes peare-hez
iga zí ta ná, Shakes peare-t iga zít ja sa ját kép zel mé -
hez [Ma jor Ta más]. A na pi idô sze rû sí tés alig ha
van hasz ná ra a klasszi kus drá má nak, hi szen ál -
ta lá nos és min den ko ri igaz sá gát le szû kí ti itt és
most több nyi re mú ló ak tua li tá sá ra. […] A mû -
vé szet nem po kol gép, azt nem kell idô zí te ni. Az
iga zi mû vé szet vi szont idô zí tés nél kül is rob ban,
ha el jô az ide je.”145

Min den fe le más sá ga el le né re az 1971-es elôadás
már prob lé ma fel ve té sei ben is fon tos sze re pet tölt
be a ma gyar szín ház tör té net ben, hi szen elin dí tott
egy kri ti kai pár be szé det Shakes peare és az il lú zió
kap cso la tá ról, il let ve a ren de zôi szín ház kér dé sei -
rôl. Mol nár Gál Pé ter reflexi ó ja szin te megelô le gez -
te azt a vi tát, ame lyet majd Pe ter Brook 1972-es
ven dég sze rep lé se lob ban tott új láng ra, és ami, mint

140 Mol nár Gál Pé ter: Ren del ke zôp ró ba. Bu da pest: Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, 1972, 113.
141 „Egy finom és tö ré keny nô alak já ra ráúsz ta tott fiúá brá zo lás.” in: Mol nár Gál Pé ter: Ren del ke zôp ró ba. Bu da pest: Szé pi ro -

dal mi Könyv kiadó, 1972, 103.
142 Ho fer Mik lós, Ke ré nyi Fe renc, A Nem ze ti 150 éve, Bu da pest: Gon do lat, 1987, 178.
143 „Tö rô csik Ma ri pél dául igen gon do san felépí tet te Jú liá ját – be lül rôl. Min den gesz tu sa és min den mon da ta jel zi ezt a tu -

da tos bel sô épít ményt.” Pá lyi And rás, „Szí né szek ke reszt tû zé ben.” Szín ház, 1971/6, 28.
144 „Ez a szerep is ka rak ter sze rep. Igen! Ró meó nem csak sze rel mes, és én ezt el is sze ret ném ját sza ni.” -
nyi lat koz ta Sztan kay Ist ván in: kör mö czy, „A Ró meó és Jú lia pró bá ján”, Né zô, 1971. már cius.
145 Ma jor Ot tó „Shakes peare – Bu da pes ten.” Tü kör, 1971. már cius 16, 19.

146 Mol nár Gál Pé ter: Ren del ke zôp ró ba. Bu da pest: Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, 1972, 88.
147 Idé zi: An tal, Gá bor (sz). A szín ház nem sze líd in téz mény. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1985, 140.
148 Ma jor Ta más, „Büch ner ma rad – ha meg ta lál juk az ak tua li tá sát.” Nép sza bad ság, 1971. jú lius 28.
149 Valachi An na, A szín já té kos éle tei. Bu da pest: Hun ga. Print Kiadó, 1993, http://www.szi nesz konyv tar. hu/con tents/k-o/oze -

le let.htm [2013. 04. 22.]
150 i.m.
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szást a ki rály két tes té nek me ta fo rá já val ma gya ráz -
za, az zal a kép pel, amely a re ne szánsz po li ti kai gon -
dol ko dás alapja volt. Ezen ér ve lés sze rint míg az
ural ko dók ban a ko ro ná zá su kig meg ta lál ha tó fizi -
kai va ló juk min den esen dô sé ge, ki rály ként az is te -
ni fel ke nés ál tal ka pott tö ké le tes ség irá nyít ja tet tei -
ket.160 Kol tai sze rint Ma jor egy fon tos pon ton tér
el et tôl a kép let tôl: ki rály ként is lát ja, hogy tö ké le -
tes sé ge csak szerep: „Ôze Ri chárd ja kez det tôl fog -
va lát ja a bo hó cot, aki a ko ro ná já ban ül. [Azaz a
gyen ge em bert, aki ki rály nak mu tat ja ma gát.] Sza -
ba don is en ge di. Ô ma ga a bo hóc, aki egy ki rályt
ját szik. Ennyi vel több, mint min den ki más: kí vül -
rôl lát ja ma gát, ezt az egész szín já té kot.”161

Ma jort Ri chárd alak já ban a lát szat és va ló ság vélt
vagy va lós el len té te, a sze rep ját szás mi ként je ér de -
kel te, és ér tel me zé sé ben össze kap csol ta a ki rály és
a szí nész alak ját eb bôl a szem pont ból. Mi vel a kirá -
lyok és a szí né szek ugyanúgy „ket tôs in di vi duum -
mal ren del ke zô lé nyek – sa ját sze mé lyi sé gü ket
egyaránt alá ren de lik a sze rep nek, és az új sze mé -
lyi ség gel va ló egye sü lés mind ket tô jük szá má ra át -
me ne ti és ve szé lyes,”162 Ri chárd alak ján ke resz tül
Ma jor a szín ház ra is reflek tál. Elô zô Shakes peare-
ren de zé sei ben megis mert, ön ma gá ra iro ni ku san
visszauta ló, me ta teát rá lis lá tás mód ja ezút tal is idé -
zô jel be te szi a drá ma tör té nel mi ese mé nyeit, és meta -
fo ri ku san a szín há zi pil la nat je le né re vo nat koz tatja
vissza azo kat. Ma jor eb ben a ren de zés ben, csakúgy,
mint a Sze get szeg gel két ér tel me zé sé ben, a pri vát
és a nyil vá nos én el lent mon dá sain ke resz tül a hata -
lom és a sze rep ját szás kap cso la tait vizs gál ta te hát.

Ri chárd bo hóc ki rállyá le fo ko zá sá val azon ban
meg fosz tot ta a drá mai ka rak tert a tra gi kus bu kás
le he tô sé gé tôl is. Ez az, amit több kri ti kus is ne hez -
mé nye zett, il let ve szá mon kért Ma jo ron.163 Az Athé -

ni Ti mon ban cir ku szias és a Ró meó és Jú li á- ban
megis mert brech ti elide ge ní tô ha tá so kat öt vöz ve
Ôze ala kí tá sá ban Ri chárd an ti hôs sé ala kult Ma jor
szín pa dán. A né zôk fe lé ki ka csint va „Ôze Ri chárd -
ja ôr zi fö lé nyét – még ha ez csak egy bo hóc fö lé -
nye is” – ér té kel te Kol tai Ta más, majd hoz zá te szi:
„[Ri chárd ja] egy el fu se rált II I. Ri chárd, aki a kis -
sze rû sé gét bo hóc maszk mö gé rej ti, nem ren dít het
meg ak kor sem, ha le mond a maszk ról, és ôszin te,
em be ri ar cát mu tat ja fe lénk.164 Bar ta And rás sza -
vai val azt mond hat juk, hogy „Ma jor mi nia tü ri zál -
ta II. Ri chárd tra gi ku mát”,165 szin te a pa ró dia ha -
tá rá ra so dor va az elôadást.166

Ma jor gyak ran be szél ar ról, hogy a Lear ki rály
és a Té li re ge kö zött szü le tett Shakes peare-mû vek
mû fa ji be so ro lá sa igen ne héz, ezek ben a mû vek -
ben a hap py en dek nem iga zán vi dá mak, a tra gé -
diák ott le beg nek a le ve gô ben.167 Má so dik ren de -
zôi kor sza ká ban szá má ra ezek a drá mák vol tak a
legér de ke seb bek, a már em lí tett Ti mon -on kí vül
meg ren dez te a Co ri lo la nust, az An to nius és Kleo pát -
rát, a Mac beth -et, két szer a Té li re gét,168 és ugyan -
csak két szer tért vissza a Sze get szeg gel hez.
Mindezen ren de zé sek ben meg kér dô je lez te a tisz ta
mû fa ji ha tá ro kat, és gyak ran a gro teszk fe lé kö ze -
lí tet te a drá má kat. A II. Ri chárd Shakes peare ko ráb -
bi kor sza ká ból szár ma zik ugyan, de Ma jor eb ben
a ren de zés ben is ha son lóan mó do sí tot ta a mû fa ji
kö tött sé ge ket, vagy ahogy Bát ki Mi hály fo gal ma -
zott: „sem mi be ve szi a filo ló gi ai osz tály zást,”169 és
a tör té nel mi drá ma, a tra gé dia, és a ko mé dia ha tár -
mezs gyé jé re he lye zi az elôadást.

A for dí tott táv csö vön ke resz tül mu ta tott, el tá -
vo lí tott és le ki csi nyí tett Ri chárd alak ja a drá ma egé -
szé nek ér tel me zé sé re ki ha tott. Da rab be li el len fe le,
az Avar Ist ván ál tal ját szott Bo ling bro ke, bár hig -
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hogy pár év vel az elôadás után Kol tai Ta más már
úgy ír a ren de zés rôl, mint az 1956 utá ni Shakes -
peare-ren de zé sek má so dik hul lá má nak kiemel ke -
dô, emb le ma ti kus da rab já ról, amely az an ti hô sö -
ket fel vo nul ta tó „ko mo rabb, köl tôiet le nebb, kiáb -
rán dul tabb”151 elôadá sok so rá ba il lesz ke dik be. Kol -
tai sze rint, aki a II. Ri chárd mel lé a Tro i lus és
Cres si dá152-t hoz za még pél dá nak, a fel so rolt
elôadá sok két do log ra mu tat tak rá: elô ször, hogy
eze ket a da ra bok nem tisz ta tra gé diák, má sod szor
pe dig ar ra, hogy „ezek ben az elôadá sok ban nincs
szük ség Er zsé bet-ko ri sal lan gok ra. Ha leásunk a
konflik tus gyö ke réig, min de nütt ugyanazt ta lál juk:
egy-egy kö zös ség vál sá gát.”153

Hogy le het ugyanaz a ren de zés bor zal mas bu -
kás és a kortárs, po li ti kus és mo dern Shakes peare-
ren de zé sek egyik leg jobb pél dá ja? Er re ke res vá -
laszt ez a fe je zet.

Az elôadás ról szó ló kri ti kák még a ma gyar, nagy -
ban szö veg cent ri kus gya kor lat hoz ké pest is meg -
le pôen so kat fog lal koz nak a drá ma tör té ne té vel, ér -
tel me zé sé vel. Te szik ez még pe dig azért, mert bár a
II. Ri chárd a hat va nas évek ben Ka zi mír Ká roly ren -
de zé sé ben Bu da pes ten (a Kör szín ház ban és a Thá -
li á ban) két szer, Sán dor Já nos ren de zé sé ben pe dig
Bé kés csa bán meg ren de zés re ke rült, nem tar to zott
a szín há zi vér ke rin gés fô sod rá ba. Ezért a kri ti kák
fon tos nak tart ják le gi ti mál ni a da rab vá lasz tást, meg -
ma gya ráz ni, miért jó a da rab, miért mél tó a Nem -
ze ti Szín ház mû so rá ra. Eb ben se gít sé gük re van Jan
Kott, aki Kor tár sunk Shakes peare cí mû mo no -
gráfiájá ban Shakes peare tör té ne lem szem lé le tét a
Nagy Me cha niz mus mû kö dé sé vel ír ja le. Azaz ar -
ról be szél, hogy a shakes peare-i ki rály drá mák cik -
li kus szer ke ze te min dig ugyanazt a tör té nel mi fo -
lya ma tot ír ja le, amely so rán az egyik ural ko dó nap -
ja leál do zik, a má sik nap ja pe dig fel vir rad. Mint ha
For tu na ke re kén ül né nek, úgy emel ke dik az egyik
a ki rá lyi ma gas ba, a má sik pe dig ez zel pár hu za mo -
san úgy hul lik a bu kást je len tô mély be.154 Kott ér -
tel me zé se a leg job ban a II. Ri chárd -on mo del lez he -

tô, ahol a da rab szö ve gé ben a két ki rá lyi sarj, Ri -
chárd és Bo ling bro ke is több ször reflek tál sor suk
el len ke zô irá nyú vál to zá sá ra. A kri ti ku sok sze rint,
fô leg Kott ra tá masz kod va, a drá ma egyik fô ér de -
me, hogy a két uno ka test vér sor sán ke resz tül a „da -
rab pél dá za ta a ha ta lom ról szól, a ha ta lom és az al -
kal mat lan ság el lent mon dá sá ról, az ural ko dás-ve -
ze tés fe le lôs sé gé rôl.”155

A tör té nel mi-po li ti kai pél dá za ton kí vül a bí rá -
lók nagy ré sze, a for dí tó val, Som lyó Györggyel az
élen,156 a da rab lí rai sá gá ra hív ják fel a figyel met.
Szá muk ra a da rab iga zi ér té ke a ko ro ná ját vesz tett
ki rály ma gá ra is me ré sé ben, szín pa dias, ám de köl -
tôi mo no lóg jai ban, tra gi kus bu ká sá ban és lé lek ta -
ni drá má já ban rej lik. Azért fon tos el mon da ni ezt a
két, a kri ti kák ban kiala kí tott ér tel me zé si ho ri zon -
tot, amely nagy ban ha son lít a Shakes peare Összes
Kiadás ban is le gi ti mált elem zés hez, mert Ma jor Ta -
más ren de zé se épp eze ken a pon to kon ma radt adó -
sa a bí rá lók nak – egy rész rôl mi vel tör té nel mi pél -
dá za ta egy szer re túl szín pa dias ra és túl va ló di ra si -
ke re dett más rész rôl pe dig mi vel Ri chárd alak já tól
meg ta gad ta a tra gi kus ma gas sá gok ba emel ke dést
és a ka tar ti kus vé get.

Ho gyan is lát tat ta Ma jor Ri chár dot te hát? A kri -
ti kák leg gyak rab ban „bo hóc”-ként jel lem zik az Ôze
ala kí tá sá ban meg je le nô figu rát. Egy „ve ze tés re nem
ter mett, a kor kö ve tel mé nyeit fel nem is me rô, erôt -
len ural ko dó”157-ként, aki ma ga is tud ja, hogy al -
kal mat lan az ural ko dás ra, és me ne kül a dön té sek
elôl. Ami vi szont hiány zik Ma jor ren de zé sé bôl, az
a köl tô-ki rály, az ön reflexió ál tal ham le ti ma gas sá -
gok ba emel ke dô tra gi kus hôs. He lyet te a ki rá lyi
szerep szín há zi ter mé sze té vel mind vé gig tisz tá ban
le vô „ri pacs-ki rály, sze szé lyes ön tet szel gô bo hóc”158

je le nik meg a szín pa don. Mor vay Ist ván leírá sá ban:
„II. Ri chárd az ural ko dás kon tár ja, a ha ta lom ri -
pôk je, aki konflik tus- neu ró zis ban szen ved”, amit
úgy kom pen zál, hogy „el játssza, pon to sab ban el ri -
pacs kod ja a gon dok tól gyö tört ural ko dót, majd a
megalá zott fel sé get.”159 Kol tai Ta más ezt a szín ját -

151 Kol tai Ta más, Cse lek vô szín ház. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1978, 318.
152 Ruszt Jó zsef, Kecs ke mét, 1973, Ba bar czy Lász ló, Ka pos vár, 1977.
153 Kol tai Ta más, Cse lek vô szín ház. Bu da pest: Mag ve tô Könyv kiadó, 1978, 318.
154 Jan Kott, Kor tár sunk Shakes peare. Bu da pest: Gon do lat, 1970, 7–71.
155 Ha vas Er vin, „II. Ri chárd”, Nép sza bad ság, 1976. már cius 24, 7.
156 Som lyó György, „A II. Ri chárd ról”, Pes ti Mû sor, 1976. már cius 11, 13–14.
157 Ha vas Er vin, „II. Ri chárd”, Nép sza bad ság, 1976. már cius 24, 7.
158 Szom bat he lyi Er vin, „II, Ri chárd”, Ma gyar Hír lap, 196. már cius 24, 4.
159 Mor vay Ist ván, „Kor tár sunk, Ri chárd”, Es ti Hír lap, 1976. már cius 13.

160 Kol tai Ta más, „Bo hóc ül a ko ro ná ban”, Szín ház, 1976/6, 19.
161 i.m., 20–21.
162 i.m., 20.
163 Pl: „A ren de zés Shakes peare köl tôi szán dé ká tól füg get le ní ti ma gát, és meg foszt ja Ri chár dot a né zô ro kon szen vé tôl.” in:

Szom bat he lyi Er vin, „II. Ri chárd”, Ma gyar Hír lap, 1976. már cius 24, 4,
164 Kol tai Ta más, „Bo hóc ül a ko ro ná ban”, Szín ház 1976/6, 21.
165 Bar ta And rás, „II. Ri chárd”, Ma gyar Nem zet, 1976. már cius 21, 11.
166 Legalábbis Kol tai Ta más mind rá dió, mind írott kri ti ká já ban fel te szi a kér dést, va jon pa ró dia-e Ma jor ren de zé se. Lát tuk,

hal lot tuk, Kos suth Rá dió, 1976. már cius 19, Kol tai Ta más, „Bo hóc ül a ko ro ná ban”, Szín ház 1976/6, 18–21.
167 Lásd pl: Kol tai Ta más, Ma jor Ta más. Bu da pest: If jú sá gi Lap -és Könyv kiadó, 1986, 109.
168 1969 – Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház, 1978 – Nem ze ti Szín ház. A Té li re gé- rôl Ma jor hosszabb kom men tár-kö te -

tet is kiadott. Mind a da rab, mind az elôadá sok fon tos sze re pet töl te nek be a ma jo ri élet mû ben, je len szak dol go zat ér -
ve lés me ne té be azon ban, úgy érez tem, nem fér tek be, mert ke vés sé je le nik meg ben nük a brech ti lá tás mód, in kább a né -
pi ko mé dia, a vá sá ri szín já ték irá nyá ból kö ze lí tet te meg a da ra bot.

169 Bát ki Mi hály, „II. Ri chárd”, Or szág-Vi lág, 1976. már cius 31.
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Rend kí vül ér de kes nek tar tom, hogy Ma jor utol -
só há rom Shakes peare-ren de zé sé ben181 – a II. Ri -
chárd ban, és a két Sze get szeg gel elôadás ban – nem -
csak, hogy a ha ta lom ter mé sze té vel fog lal ko zott,
de a ha ta lom és a sze rep ját szás kap cso la tá val szín -
há zi kon tex tus ba is utal ta ez a prob le ma ti kát.182 A
szí nész ke dô ki rály, a ha ta lom mal ját szó, de azt min -
dig iro ni ku san kifigu rá zó bo hóc alak ja Ma jor alak -
ját is idé zi, aki egy rész rôl a ha ta lom ál tal tá mo ga -
tott mû vész, más rész rôl az új ren de zô ge ne rá ció
több tag já nak is pél da ké péül szol gá ló lá za dó ren -
de zô alak já ban is meg je lent. Egy szer re volt a nagy
öreg, az au to ri tás, aki ge ne rá ció kat ta ní tott a fô is -
ko lán, és a ret te gett po li ti kai sze rep lô, aki még az
1970-es évek ben is be já ra tos volt a ha ta lom elô -
szo bái ba. A II. Ri chárd ban, de még in kább a Sze get
szeg gel 1973-as, majd 1983-as ren de zé sei ben vé le -
mé nyem sze rint Ma jor ezért ön ma gát is a szín pad -
ra ren dez te, mi kor a kö zös sé gi és a sze mé lyes én
konflik tu sa i ról, a ha ta lom kor rum pá ló ha tá sá ról,
vagy el lenáll ha tat lan aján la tai ról szólt. A II Ri chárd -
ban ez a bo hóc ki rály bu ká sá val kap cso ló dott össze,
míg a Sze get szeg gel ben a tör vény be tû jé nek és szel -
le mé nek össze csa pá sá ban mu tat ko zik meg.

6.Sze get szeg gel, Nem ze ti Szín ház, 1973, 
Mis kol ci Nem ze ti Szín ház, 1983.

é ne egy fo lyó irat a szín há zi elôadá sok ról, és
ab ban egy kü lön szám a Sze get szeg gel je len
elôadá sai ról”, hi szen ez „legalább annyit

mon da na el Shakes peare-rôl, mint a ma gunk vi ha -
ros, el lent mon dá sos, tár sa dal mi küz del mek ben oly
bo nyo lul tan gaz dag ko rá ról.” – vé le ke dett Szán tó
Ju dit a Szín ház ma ga zin ha sáb jain 1976-ban.183 Bár
sza vai pár év vel aze lôtt meg le pe tést kel tet tek vol -
na, ek kor már nem csak az Universitas184 és a Pé -
csi Nem ze ti Szín ház185 mu tat ta be a szak iro da lom -

ban ke se rû ko mé dia ként elem zett da ra bot, de a
Nem ze ti Szín ház és a Deb re ce ni Cso ko nai Szín -
ház186 is túl volt egy si ke res elô a dás so ro za ton. A hi -
va ta los iro da lom kri ti ka ko mor hang vé te le és erôl -
te tett hap py end je miatt mint a kö zép ko ri vi szo -
nyok drá mai le nyo ma tát ele mez te a drá mát,187 de
ezek az ren de zé sek meg mu tat ták, hogy a Shakes -
peare-da rab ki vá lóan al kal mas a szub ver zív, a
kortárs vi lá got kri ti zá ló szín há zi ol va sa tok ra is.

Ma jor Ta más 1973-ban és tíz év vel ké sôbb,
1983-ban ren dez te meg Shakes peare Sze get szeg gel
cí mû drá má ját. A ma gyaror szá gi elôz mé nyek kel
sza kít va ren de zé sei nek nem An ge lo, ha nem a Her -
ceg volt a köz pon ti sze rep lô je. Az el sô, Nem ze ti
Szín ház be li ren de zés na gyobb hang súlyt fek te tett
a bé csi nép be mu ta tá sá ra, míg a má so dik, Mis kol -
con ren de zett elôadás ko mo rabb hang vé te lû volt,
ám jel me zé ben és ér tel me zé sé ben töb bet reflek tált
sa ját szín pa dias sá gá ra. Ma jor ér dek lô dé se a drá ma
iránt egy beesik a ke se rû ko mé diák ma gyaror szá gi
dia dal út já val, amely pár hu za mos a drá mák kül föl -
di fel fe de zé sé vel is. Ezek a drá mák (a Sze get szeggel,
a Tro i lus és Cres si da és a Min den jó, ha vé ge jó) a 20.
szá zad elôtt jó for mán egyál ta lán nem, vagy csak
na gyon rit kán ke rül tek szín pad ra, azon ban disszo -
náns to na li tá suk, erôl te tett hap py end jük, és a ha -
ta lom túl ka pá sait kö rül já ró té má juk miatt a ren de -
zôk és a kö zön ség ked ven cei let tek a II. vi lág há bo -
rút kö ve tô évek ben. Ma gyaror szá gon a Sze get szeg -
gel kü lö nö sen nagy kar riert fu tott be, 1964 és 1985
kö zött nyolc ren de zés ben ke rült szín pad ra. Vé le -
mé nyem sze rint si ke ré nek oka töb bek kö zött az
volt, hogy e há rom drá ma több szü zsé je na gyon jól
adap tál ha tó a Ká dár-rend szer min den nap jai ra.
A drá mák ugyanis olyan kér dé se ket fe sze get nek,
hogy ho gyan te szi le he tet len né egy el nyo mó rend -
szer, vagy egy zül lött kor az igaz sze re lem fenn ma -
ra dá sát, il let ve, hogy ho gyan nyo mo rít hat meg
egyé ni sor so kat a sa ját ha tás kö rét túl lé pô ha ta -
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gad tabb és vissza fo got tabb je gyek kel meg je le ní tett
figu ra volt,170 ugyanolyan al kal mat lan nak bi zo nyult
a trón ra, mint Ri chárd. Meg nyil vá nu lá sait „ke délyte -
len pró za i ság, ka to nás fan tá ziát lan ság”171 jel lemezte,
jel me ze pe dig a bar na in ge sek alak ját idéz te.172 Rajta
kí vül York és Nor thum ber land figu rá ját eme lik ki
a kri ti kák. A Gel lei Kor nél ál tal ját szott York alakja
Kol tai Ta más sze rint a tisz tes ség fo gal má nak egy
torz kor ban va ló el tor zu lá sát mu tat ta be,173 Northum -
ber land tör té ne te pe dig an nak volt kró ni ká ja, mi -
lyen a min den ha tal mat ki szol gá ló em be rek sor sa.
Bár az en semb le mun ka a bí rá la tok sze rint ko moly
kí ván ni va lót ha gyott ma ga után, több kri ti kus
egyetér tett ab ban, hogy Ri chárd el len fe lei a da rabban:
„rongy al ja em be rek, akik nem job bak ná la,”174

„perc em ber kék, kis akar no kok és kö ze pes tör tetôk.”175

A sze rep lôk gro teszk mi ni ma li zá lá sa a Ró zsák
Há bo rú ját ki rob ban tó tör té nel mi ese ményt, a drá -
ma tör té ne tét is le ki csi nyí tet te. Bát ki Mi hály és Bar -
ta And rás ba nán köz tár sa ság be li, vagy dél- ame ri kai
ka to nai puccs nak lát ta a szín pa don tör tén te ket, Lé -
tay Ve ra pe dig ope rett int ri ku sok ka rát vél te fel fe -
dez ni Ri chárd kö rül, csak azon le pô dött meg, hogy
nem fa kad tak dal ra.176 Kol tai Ta más is Ope ret tor -
szág ban lát ta ját szód ni a szín pa di ese mé nye ket,
„ahol mint ha egy el ha gyott hor gász ta nya strand -
ven dé gei kar ne vá los di ki rály sá got ját sza ná nak.”177

Ami re a fent idé zett kri ti kák is utal nak, az az, hogy
egy faj ta je le ni de jû ség és idôn kí vü li ség ke ve re dett
Ma jor ér tel me zé sé ben, amit Ke se rû Ilo na alu mí -
nium mal sze gé lye zett mi ni má lis dísz le tei és egy
kor ta lan sti li zált vi lág egyen ru háit idé zô, geo met -
ri kus min tá jú jel me zei is köz ve tí te ni kí ván tak, – a
kri ti kák sze rint fe le más si ker rel. Töb ben ugyanis
ne hez mé nyez ték, hogy a té má já ban egyér tel mûen
mai és mo dern elôadást a lát vány vi lá ga erô sza ko -
san kö ze lí te ni akar ta a má hoz, mi kor er re a da rab -
nak nincs szük sé ge.

Miért érez ték a kri ti ku sok po li ti ku san mai nak
az an gol tör té ne lem ho má lyos epi zód ját el be szé lô

drá mát? El sô sor ban azért, mert, ahogy Lé tay Ve ra
meg fo gal maz ta: „A fent és lent shakes peare-i dia -
lek ti ká ja nem ve szí tett ér vé nyes sé gé bôl,”178 azaz a
ha ta lom vál tás a ká dár-ko ri min den na pok ban is ért -
he tô, megél he tô po li ti kai ese mény volt. Mor vay Ist -
ván egy ki csit konk ré tab ban kö ti a je len hez a drá -
mát, mi kor azt ál lít ja: „Mind annyian tud nánk so -
rol ni mai Ri chár do kat, és mind annyian ér de kel tek
va gyunk a Ri chárd dal kap cso la tos konflik tu sok -
ban.”179 Mor vay megál la pí tá sá ból úgy tû nik, hogy
Ma jor ren de zé se fel kí nál ta a so rok kö zött ol va sás
le he tô sé gét, ami se gít sé gé vel a sze re pet ját szó, te -
het ség te len ve ze tô alak já ban kortárs pár hu za mok -
ra gon dol ha tott a né zô. Eb bôl a szem pont ból, az
elôadás szub ver zív tar tal mát vizs gál va a legér de ke -
sebb cikk Kol tai Ta más írá sa, aki rész le tes kri ti ká -
ja vé gén hosszan so rol fel ér ve ket amel lett, hogy az
elôadás sem mi fé le tör té nel mi meg fe le lést nem kí -
nál, azon ban írá sát a kö vet ke zô kép pen fe je zi be:

„Ma jor II. Ri chárd já nak szín te re nem a tör té ne -
lem, még ke vés bé az an gol ki rá lyi udvar. In kább
va la mi fé le abszt rakt kö zös ség, amely el zül lik egy
al kal mat lan (és ci niz mus ra haj ló) bo hóc ve ze -
té se alatt. A csôd tö me get egy kö ze pes hi va tal -
nok ve szi át, de ad dig ra már a ko ráb bi, ke dé -
lyes zûr za vart föl vált ja a ter ror és az ál ta lá nos
fé le lem lég kö re. A Nem ze ti Szín ház ban er rôl
szól a II. Ri chárd.”180

Tá vol áll tô lem, hogy azt ja va sol jam, a fen ti idé zetben
a sze rep lô ket Rá ko si Má tyás sal, Ká dár Já nos sal,
vagy Aczél Györggyel kel le ne be he lyet te sí te nünk,
azon ban úgy ér zem, Kol tai kri ti ká ja vég ered mény -
ben azt su gall ja, hogy Ma jor II. Ri chárd ja gör be tükröt
mu ta tott a kortárs ma gyar va ló ság nak. Az elôadás
azál tal lett kortárs és po li ti kus, hogy kri ti ku san fel -
mu tat ta, mi tör té nik olyan em be rek kö zös sé gé vel,
akik iró nia nél kül min den nap haj lan dók el ját szani
a ha ta lom ál tal rá juk kiosz tott sze re pe ket.

„K

170 Lé tay Ve ra, „A két vö dör”, Élet és Iro da lom, 1976. áp ri lis 17.
171 Kol tai Ta más kri ti ká ja in: Lát tuk, hal lot tuk, Kos suth Rá dió, 1976. már cius 19.
172 Apá ti Mik lós, „II. Ri chárd”, Film Szín ház Mu zsi ka, 1976. már cius 20.
173 Kol tai Ta más, „Bo hóc ül a ko ro ná ban”, Szín ház 1976/6, 21.
174 Bar ta And rás, II. Ri chárd”, Ma gyar Nem zet, 1976. már cius 21, 11.
175 Kol tai Ta más, „Bo hóc ül a ko ro ná ban”, Szín ház 1976/6, 21.
176 Lé tay Ve ra, „A két vö dör”, Élet és Iro da lom, 1976. áp ri lis 17.
177 Kol tai Ta más kri ti ká ja in: Lát tuk, hal lot tuk, Kos suth Rá dió, 1976. már cius 19.
178 Lé tay Ve ra, „A két vö dör”, Élet és Iro da lom, 1976. áp ri lis 17.
179 Mor vay Ist ván, „Kor tár sunk, Ri chárd”, Es ti Hír lap, 1976. már cius 13.
180 Kol tai Ta más, „Bo hóc ül a ko ro ná ban”, Szín ház 1976/6, 21.

181 A Té li re ge 1978-as elôadá sa a ko lozs vá ri 1970-es elôadás ren de zôi szán dé ká val ro kon, nagy ban an nak felújí tá sa, ezért
én nem so ro lom az utol só Shakes peare-ren de zé sek kö zé.

182 Hu ba y Mik lós drá má já nak ren de zé se (Szín ház a cet hal há tán, 1974), és a nyolc va nas évek be li Mo lière- cik lus ren de zé sei
is erô sí tik ezt a ten den ciát.

183 Szán tó Ju dit, „Két ka lap a föl dön”, Szín ház 1976 / VII, 24.
184 1964, ren dez te: Ruszt Jó zsef
185 1966, ren dez te: Do bai Vil mos
186 1975, ren dez te: Sán dor Já nos
187 Lásd pél dául: Be ne dek, Mar cell. Shakes peare. Bu da pest: Gon do lat, 1963., Ké ry Lász ló. Shakes peare víg já té kai. Bu da pest:

Gon do lat Kiadó, 1964., Lut ter Ti bor. „Sze get szeg gel.” In: Shakes peare Összes Drá mái – Szín mû vek. Bu da pest: Eu ró pa
Könyv kiadó, 1961., Ró na Éva. „Sze get szeg gel, vagy sze met sze mért?” In: Ké ry Lász ló, Or szágh Lász ló, and Szen czi Mik -
lós (sz). Shakes peare-ta nul má nyok. Bu da pest: Aka dé miai Kiadó, 1965.
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de ma góg” „ke net tel jes bölcs,” egy „iga zán ve szé -
lyes, mo soly gó ma ni pu lá tor.”201 Bár Bécs itt tény -
leg im mo rá lis lé hû tôk bôl állt, a kortárs kri ti kák úgy
lát ták, ezért a fe le lôs ség a Her ce get ter he li, aki ál -
lan dó sí tot ta a le zül lött er köl csi ren det.202 Ma jor Ot -
tó sze rint: „Az ítél ke zô her ceg: tör pébb, mint akik
fe lett ítél – mert azok legalább nem kép ze lik ma -
gu kat igaz sá gos nak.”203

Ma jor szín pa dán te hát a bé csi nép tûnt szim pa -
ti ku sabb nak, nem ural ko dó juk. Az „élet tôl el sza -
kadt, cse le ked ni nem tu dó”204 ural ko dó val szem -
ben Ma jor a da rab köz né pi sze rep lôit gyak ran né -
zôk fe lé be szél tet te, „fél ré”-ik re a kö zön ség a TV-
fel vé te len is gyak ran ne ve tés sel, taps sal vá la szolt.
Azaz az elôadás, bár a pros ti tuál ta kat és ke rí tô ket
a ma guk harsány, cir ku szi va ló juk ban mu tat ta meg,
és er kölcs te len sé gü ket sem ken dôz te el a gyak ran
vas kos né pi hu mor ki hang sú lyo zá sá val,205 mégis a
né zôk cin ko sá vá tet te ôket. A né pi hang szó szó ló -
ja a szín pa don az Ôze La jos ál tal meg je le ní tett Lu -
cio volt, aki fe hér Har le qu in- maszk ban kom men -
tál ta az ese mé nye ket. A kri ti kák raj ta kí vül Hor -
váth Jó zsef por ko láb ját emel ték még ki, mint aki
„egy szer re bá jos és ré mes áb rá zo lá sát ad ja a na gyok
ha tal mi vi szá lyá nak ör vé nyén im boly gó ki sem ber
drá má já nak.”206 A Bécs al vi lá gá ban Lu cio ve ze té -
sé vel za jon gó nép, akit Sán dor Iván „cir ku szi sta -
tisz té ria”207-nak lá tott, An ge lo ural ko dá sa alatt el -
tûnt az elôadás ból, és csak a Her ceg gel tért vissza
a szín pad ra. Ami azért vet fel ér tel me zés be li kér -
dé se ket, mert Lu cio kri ti kái ból ki de rült az elôadás -
ban, hogy a Her ceg sem jó ural ko dó. Sôt, ál ru hás
ba rát ként sem szer zett hí ve ket, hi szen a bör tön
min den dol go zó ja lát vá nyos el len szenv vel vi sel te -
tett irán ta. Miért tar tott ki hát mel let te a nép?

Ma jor ren de zôi kon cep ció ja ezen a pon ton ad
te ret a so rok kö zött ol va sás nak. Ol va sa ta ugyanis
két ha tal mi rend szert vá zolt fel – egyik ol da lon An -
ge lo él he tet len és a tör vény be tû jét hu ma niz mus

nél kül ér tel me zô dik ta tú rá ját, má sik ol dal ról Vin -
cen tio él he tôbb, de ugyanannyi ra ma ni pu lált, kor -
rupt és er kölcs te len jo viá lis her ceg sé gét, „egy olyan
tár sa dal mi ál la pot, amely ben az is át hág hat ja a pa -
rag ra fus vi lág sza bá lyait, aki te rem tet te, és a vé te -
kért min dig az bûn hô dik, aki a rang lét ra ala cso -
nyabb fo kán áll.”208 A bé csi nép te hát a nyílt dik -
ta tú ra és az em ber ar cú el nyo más kö zött vá laszt ha -
tott. Az elôadás ban pe dig, a fri zsi der-szo cia liz mus
anya gi ja vaiért és a ke le ti blokk ban vi szony la go san
ma gas élet szín vo na láért a po li ti kai sza bad sá go kat
felál do zó Ká dár-rend szer pol gá rai hoz ha son lóan,
ez utób bi mel lett tet te le a vok sot, még ak kor is, ha
át lá tott a Her ceg ma ni pu lá cióin, és tud ta, hogy ezál -
tal ô is leal ja sult. Mi hály Gá bor azon ban ar ra figyel -
mez tet te ol va sóit: „Azt kell lát nunk, hogy Vin cen -
tio »ma ni pu lált ki rály sá ga« ugyan el vi sel he tôbb
élet kö rül mé nye ket te remt, mint a »tisz ta rend«,
ame lyet az An ge lo- fé lék pró bál nak a nyers erô szak
se gít sé gé vel fenn tar ta ni, de kor rupt nak Vin cen tio
rend sze re is kor rupt.”209

A po li ti kai pár hu za mot fel vá zol va, mi lyen konk -
lú ziót vont le te hát Ma jor az elôadás vé gén? Lehetsé -
ges-e vi dám be fe je zé se en nek a tör té net nek? Ma jor
vá la sza iro ni ku san két ér tel mû: igen is, és nem is.
A kortárs kri ti ka ál tal „ren de zôi re mek lés”-ként,
„a nagy szín há zi pil la na tok”210 egyi ke ként aposztro -
fált utol só je le net ben ugyanis idé zô jel be tet te a darab
utol só je le ne tét, és a víg já té kot zá ró hap py en det.
A da rab vé gé re ki de rült, hogy a Her ceg er köl csi el -
len fe le nem a kiss tí lû hi va tal nok ként áb rá zolt An -
ge lo volt, ha nem Iza bel la. Így hát, ahogy Kol tai Tamás
meg je gyez te: „An ge lo- nak meg le het bo csá ta ni, de
Iza bel lát meg kell tör ni.”211 Ezért kér te Vin cen tio
fe le sé gül a no ví ciát, aki össze rop pant az eré nye el -
len el kö ve tett ek ko ra áru lás lát tán.212 Ez a je le net
a drá ma egyik kulcs pil la na ta, ugyanis a Shakes -
peare-szö veg ben Iza bel la nem vá la szol a leány ké -
rés re, és a ren de zé sen mú lik, be le gye zés ként, vagy

142

lom.188 Ezek a to po szok meg is je len tek Ruszt Jó -
zsef,189 Sán dor Já nos,190 Ba bar czy Lász ló,191 Val ló
Pé ter,192 Szé kely Gá bor,193 Hor váth Je nô,194 és Pa -
ál Ist ván195 ren de zé sei ben.

Ma jor 1973-as Nem ze ti be li Sze get szeg gel ren -
de zé se brech ti ren de zôi kor sza ká nak leg si ke re sebb
mun ká ja volt. Az elôadás fel so rol tat ta Ma jor Ta más
ren de zôi stí lu sá nak szin te min den jel lem zô jét: a
kré ta fe hér fénnyel meg vi lá gí tott konst ruk ti vi sta
dísz le tet, a cir kusz-szim bo li kát, az iro ni kus ki ka -
csin tá so kat, és a po li ti kai fel han go kat. Az 1973-as
Sze get szeg gel mintegy kez de mé nye zô je volt a drá -
ma ko mo rabb szí neit fel vo nul ta tó ren de zé sek nek
ha zánk ban, cir ku szi mi liô jét Sán dor Já nos deb re -
ce ni ren de zé se is vissz han goz ta, míg Ba bar czy Lász -
ló mun ká ja hip pi kosz tüm jei vel a drá ma kortárs
pár hu za mait erô sí tet te fel.

De tér jünk vissza az 1973-as elôadás ra! Ma jor
ezút tal is Ke se rû Ilo ná val dol go zott együtt, aki nek
dísz le te nagy ban meg ha tá roz ta az in terp re tá ció
alap han gu la tát. A ren de zés rôl fenn ma radt TV fel -
vé tel alap ján azt mond hat juk, hogy a szín pad kép
alapja egy há rom szin tes, vas tra ver zek bôl ál ló szer -
ke zet volt, ame lyek re szür ke vász na kat fe szí tet tek
ki. A leg fel sô szin ten moz gott a Her ceg és udvara,
a kö zép sô szint a köz em be re ké volt, a szín pad elô -
te ré ben, a har ma dik szin ten pe dig a bé csi nép ma -
sí ro zott fel-s alá, fül si ke tí tô trom bi ta mu zsi ká ra. Egy
pár ná zott zöld aj tó je löl te An ge lo (mint iga zi hi va -
tal nok) iro dá ját, amely azon ban hang szi ge te lé sé vel
a val la tó szo bák kép ze tét is fel kel tet te. A kortárs kri -
ti kák min den nap jaik ban vél ték fel fe dez ni a dísz let
„ere de ti jét”: a Nôk Lap ja kri ti ku sa „egy mo dern
nagy vá ros kô ren ge te gé[rôl], jel leg ze te sen ipa ri
táj[ról]”196 ír, Bernáth Lász ló pe dig „be ton bun ke -
rek”197-nek lát ta a dísz let ele me ket. Több bí rá lat is
fon tos nak tar tot ta megem lí te ni, hogy a dísz let

felosz tá sa a drá ma ér tel me zé sé hez is hoz zá já rul.
Szán tó Eri ka a ma gán szfé ra el tû né sé nek bor zal mát
vél te fel fe dez ni a szín pa don:

„Ke se rû Ilo na dísz le te le he tô vé te szi, hogy a Sze -
get szeg gel egész vi lá ga, a »fent« és a „»lent«, a
bor dé lyok kö zön sé ge és az apá ca zár da, a bör -
tön és a her ce gi pa lo ta egy szer re le gyen a sze -
münk elôtt. Nem lép het ki sen ki – sem né zô,
sem sze rep lô – a »min den min den nel össze -
függ« szo ros lán co la tá ból, nin cse nek fa lak és aj -
tók, ame lyek vé del met nyúj ta ná nak. Ez a dísz -
let meg szün te ti a ha tárt a kül- és a bel vi lág közt,
min den má sok sze me lát tá ra tör té nik, s ami egy -
szer megesik, beil lesz ke dik az egész be.”198

Lé tay Ve ra ez zel szem ben bi zo nyos har mó niát, a
békés egy más mel lett élés le he tô sé gét lát ta az elô -
adás Bé csé ben meg va ló sul ni, mi kor így írt: „Ebben
a ke mény ég haj la tú szín pa di or szág ban ál lam pol -
gá ri egyetér tés ben fér nek meg a ve ro nai sze rel me -
sek és a sze csua ni jó lé lek, az em ber gyû lö lô Ti mon,
a bé csi apá cák és pros ti tuál tak, el fo gad ván a hely
igaz ság ra tö rek vô, bár kis sé ri deg tör vé nyeit.”199

Ter mé sze te sen a ren de zés ép pen ezen tör vé nyek
jo gos sá ga kö rül for gott. Az elôadás egyér tel mû fô -
sze rep lô je Kál lay Fe renc Vin cen ti o ja volt, mi vel Ma -
jor Bé csé ben ô kép vi sel te a tör vényt. Pon to sab ban
a tör vény te len sé get, hi szen a bí rá la tok egyetér te -
nek ab ban, hogy Vin cen tio a ma ga ké nyé re-ked vé -
re ala kí tot ta a tör vény be tû jét, „tu da to san idé zi elô
An ge lo zsar nok sá gát, a hát tér bôl ke ve ri a kár tyá -
kat, min den kit össze za var, hogy a vé gén a sza ba -
dí tó sze re pé ben je len hes sen meg.”200 A Her ceg
ugyanis, Ma jor szín pa dán, nem mint az igaz ság
mér le gét hely re bil len tô, a konflik tu so kat el si mí tó
ural ko dó je lent meg, ha nem mint egy „ci ni kus és

188 A ke se rû ko mé diák iro dal mi és szín pa di fo gad ta tás tör té ne té rôl bô veb ben lásd: Shakes peare’s Pla ys on the Sta ges of La te
Ká dá rist Hun ga ry – Shakes peare Be hind the Iron Cur ta in, Le win ston: The Ed win Mel len Press, 2008.

189 Tro i lus és Cres si da, Kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef Szín ház, 1973.
190 Sze get szeg gel, Deb re ce ni Cso ko nai Szín ház, 1976.
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vissza  tért a Sze get szeg gel- hez, vi tá ba is szállt sa ját
ko ráb bi kon cep ció já val. Sôt, iga zá ból az egész elô -
adást vi ta irat nak szán ta, ahogy azt a mû sor fü zet -
ben hét pont ban ki is fej tet te. Ren de zé sé vel be akar -
ta bi zo nyí ta ni, hogy a stí lu sok ke ve re dé se nem bûn
Shakes peare-nél, hogy a mû he lyes ér tel me zés mód -
ja ha dat üzen a klasszi kus in terp re tá ciók nak, ame -
lyek „szé gyell ték a cir ku szi je le ne te ket”, hogy az
elôadás ban „egy má sod per cig sem sza bad ta gad ni,
hogy szí ni elô adást ját sza nak sze rep lôi”, mert
Shakes peare da rab jai egy más ra kö vet ke zô „szá mok -
ból” áll nak. Ezen kí vül le szö ge zi, hogy az elôadás -
nak a „mai kor ral kell szem be sül nie”, de szem be
kell sze gül nie az iro dal mi szín ház el vá rá sai val, hogy
megért hes se Shakes peare szö ve gé nek iga zi je len té -
sét.218 Ezek az ér vek – ahogy az a har ma dik fe je -
zet ben is be mu tat tuk – Ma jor ko ráb bi írá sai ból is
is mer tek, de legin kább is me rôs az a tá ma dó hang,
amely nem lé te zô ál vi ták ra rea gál. 1983-ra ugyanis
a drá ma a ma gyar szín pa do kon is öt olyan ren de -
zés ben ke rült már be mu ta tás ra, ame lyek mindegyi -
ke el ve tet te az iro dal mias dek la má lást, és mind
felis mer te a drá ma vál to zó hang vé te lét.
Mindazonál tal a mû sor fü zet prog ram adó ja egy ér -
tel me zé si ho ri zon tot kí nál fel az elôadás hoz, amely -
bôl több ele met (pél dául a stí lus ke ve re dés té nyét)
több kri ti ka is em lít. De, mint ed dig is tet tük, pró -
bál junk el sza kad ni a Ma jor ál tal fel kí nált ér tel me -
zés tôl, és néz zük, mi ben kü lön bö zött az 1983-as
mis kol ci Sze get szeg gel a 10 év vel aze lôt ti bu da pes -
ti ren de zé sé tôl.

Az elôadás dísz le te már je lez te a vál to zá so kat.
A há rom szin tû szín pad kép he lyett egy ma gas, va -
kí tóan fe hér, a klasszi kus jess ne ri hez ha son ló lép -
csô te te jén egy fe hér ka ros szék ben219 a Her ceg ült,
a lép csô alatt pe dig egy bör tön cel la bújt meg. A fent
és lent el len té té re épí tô dísz let a ha ta lom és a nép
tá vol sá gá nak meg nö ve ke dé sét is je lez te az 1973-as

elôadás hoz ké pest. A má sik fon tos mo tí vum az volt,
hogy szín pa di élet te rük kel együtt Ma jor szín pa dá -
ról el tûn tek „a ked ves, vi dám, len ge lá nyok és a da -
rab buf fo le he tô sé gei is par la gon he ver[t]ek.”220 A
bé csi nép pel együtt azon ban nem csak vi dám cir -
ku szi fel vo nu lá saik ma rad tak el, ha nem „a so kat
em le ge tett rom lás nak, bûn nek”221 sem le he tett nyo -
mát ta lál ni.

Ezért az elôadás ból hiány zott a Her ceg tá vo zá -
sá nak cél ja is – azaz vi lá gos sá vált az el sô perc tôl
kezd ve, hogy le mon dá sá ban nem a job bí tó szán -
dék ve ze ti. Mé szá ros Ta más,222 Ta kács Ist ván223 és
Té nagy Jó zsef kri ti ká juk ban egyaránt megem lí tik
a Kört vé lyes sy Zsolt ál tal ját szott Vin cen tio „ide -
ges, kap ko dás ba csú szóan túl fû tött”224 tá vo zá sát,
és azt, hogy sen kit nem avat be a ter vé be. Vé le mé -
nyük sze rint: „ez egy el sza ba dí tott fo lya mat drá má -
ja. A Her ceg oda ve ti a gyep lôt, kien ge di a pa lack -
ból a szel le met, aki ön ál ló sul.”225

Ab ban min den kri ti kus egyetér tett, hogy An ge -
lot tak ti ká ból vá lasz tot ta a Her ceg ma ga he lyett,
hogy le szá mol jon a „szü le tett gyen ge,”226 „sem mi -
re sem el szánt fô nök he lyet tes sel.”227 A kri ti kák ta -
nú sá ga sze rint Blas kó Pé ter An ge lo ja szim pa ti ku -
sabb volt, mint ahogy el sô lá tás ra tûnt, nem
megátal ko dot tan go nosz nak, csak esen dô nek mu -
tat ko zott, és Kört vé lyes sy hi deg és tá vol ság tar tó
Her ce ge mel lett még in kább ál do zat nak lát szott.

Míg az 1973-as elôadás ban Iza bel la tûnt Vincen -
tio iga zi el len fe lé nek, a mis kol ci ren de zés nél a kri -
ti kák Lu cio sze re pét eme lik ki, aki vé le mé nyük sze -
rint a „hu ma nis ta clown”,228 vagy a„chap li ni ki sem -
ber”229 sze re pé ben vet te fel a har cot a ha ta lom mal.
Lu cio, mint min den köz ren dû em ber, fe hér fes tett
masz kot ka pott az elôadás ban, de Ko vács De zsô
sze rint kü lön bö zött a töb bi bé csi tôl, mi vel ô volt
„az egye dü li jó zan em ber, aki nem az el vont er köl -
csi ér té ke ket, de az élet gya kor la tát kép vi se li.”230
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eluta sí tás ként ér tel me zi-e a lány hall ga tá sát. Ma jor
egy me ta teát rá lis, a me se sze rû hap py end va ló sze -
rût len sé gét hang sú lyo zó megol dás sal meg vál toz -
tat ta a da rab ad di gi hang vé te lét, és iro ni kus pan -
to mim ként ját szat ta el a da rab be fe je zé sét. A sze -
rep lôk le las sul tak, és láb ujj he gyen áll va an gyal ként
kezd tek csap kod ni a kar jaik kal. Lé tay Ve ra leírá -
sá ban: „A va ló sá gos ar cok ra mint ha ha mis ál arc ke -
rül ne. An ge lo meg ja vult, ár tat lan kisfiúként re pes,
s a szü zes sé get fo ga dó, hó fe hér Iza bel la egy száj -
rúzs rek lám dé mo ni mo so lyá val nyújt ja örök re ke -
zét a her ce gi Tél apó nak. Ne sze nek tek a boldog
idill! Imí gyen mu tat fü gét Ma jor a né zôk nek.”213

A min den prob lé mát el ken dô zô túl zott hap py
end a né zôk kel össze ka csin tó elôadás utol só szín -
pa dias gesz tu sa volt, amely tö ké le tes sé gé vel aláás -
ta sa ját hi he tô sé gét, ön ma gát tet te iro ni kus sá. Ha
Ma jor 1973-as ren de zé se a Ká dár-kor szak kortárs
je le né nek szó ló pél dá zat volt, ak kor az utol só jelenet
szin te a Ma jor ál tal he lyes nek tar tott túlélé si straté -
giát su gall hat ta a so rok kö zött ol va só kö zön ség nek:
szé le sen vi gyor gó ál ar cok mö gött el rejt ve, lát szóla -
gos vi dám sá got szín lel ve kell el vi sel ni a ha ta lom
ma ni pu lá lá sait, és a kor rupt rend szer játsz máit, hiszen
vál toz tat ni úgy sincs le he tô sé gük. Szán tó Eri ka
össze fog la lá sa ta lá lóan reflek tál er re a hely zet re:

„A Sze get szeg gel utol só ké pe el sza kad a föld tôl.
A sze rep lôk meg kí sér lik a le ve gô ben já rást, kar -
ju kat le beg te tik, mint az an gyal kák a szár nyai -
kat. […]A szín pa di ala kok im má ron ál ar cos
mas ka rák: a boldog vég ha zug sá gá hoz még így,
arc ta la nul a leg jobb. A her ceg ugyanis ál ta lá nos
ör ven de zést kí ván, ál ta lá nos bo csá na tot hir det
és kör be-kör be kö szö ne te ket oszt, és me nyeg -
zô ket ren del el. Miu tán a hó hér bárd ál lan dó ké -
szen lét ben volt, egy fô (igaz, hogy egy is me ret -
len sze ren csét le né) le gu rult, a szí nen le vôk na -
gyob bik fe le adott pil la nat ban sa ját el veit árulta
el, zsa rol tak, fe nye get tek, min den ki min den kit
be csa pott, tör pe jel le mek lec kéz tet tek még tör -

péb be ket, a sze re lem go nosz és ön zô ger je de -
lem mé tor zult, s a ha ta lom ról be bi zo nyo so dott,
hogy te he tet len és ke gyet len egyi dô ben. […]Ek -
kor kel le ne meg szó lal nia a vég íté let har so nái -
nak, hogy je lez ze en nek az egész el mo csa ra so -
dott, meg tisz tu lás ra kép te len vi lág nak a pusz -
tu lá sát, amely ben igaz ság te vés nek tûn het az or -
dí tó igaz ság ta lan ság is. A vég íté let azon ban se hol
sincs ki lá tás ban, Ma jor te hát láb ujj hegy re ál lít -
ja szí né szeit. Szin te mindegy, mit tesz nek, csak
az a fon tos, hogy a boldog be fe je zést egy pil la -
na tig se tart has suk föl di va ló ság nak.”214

1973-as Sze get szeg gel jé ben Ma jor te hát fô leg a szín -
pa di lát vány ban és a hap py end elide ge ní tô – ön -
ma ga szín pa dias sá gát ki hang sú lyo zó – já ték stí lu -
sá ban foly tat ta a brech ti szín há zi ha gyo má nyo kat.
Eze ket a tô le már meg szo kott harsány vi zuá lis és
ze nei megol dá sok kal, és a szín pa di en semb le mun -
ka kiala kí tá sá val öt vöz te. Gyak ran han goz ta tott ki -
je len té sé nek meg fe lel ve, azaz, hogy a jó szín ház -
nak min dig ve szé lyes nek kell len nie, és érez nie kell
az adott kor fe szült sé geit,215 az elôadás ren ge teg le -
he tô sé get kí nált fel a kortárs kö zön ség nek, hogy a
so rok kö zött ol vas va pár hu za mo kat von jon a szín -
pa di és a szín pa don kí vü li je len kö zött. A kortárs
kri ti ká kat ol vas va a ku ta tó nak igen szub ver zív,
majd nem tá ma dóan kri ti kus ren de zés nek tû nik
Ma jor mû ve. Azon ban, nem sza bad el fe lej te nünk,
ahogy a har ma dik fe je zet ben ír tam, hogy Ma jor
rend szer hû, azt be lül rôl kri ti zá ló mû vész volt, ezért
nem vé let len, hogy a ren de zé sé ben felépí tett po li -
ti kai pár hu zam konk lú zió ja a sta tus qu o ba be le -
nyug vó iro ni kus le gyin tés lett.216

Ma jor má sik több ször is mé telt ki je len té se sze -
rint: „a szín ház nak vi tat koz nia kell, vi tat koz nia kell
ré gi elôadá sok kal, Shakes peare-rôl val lott fel fo gás -
sal, ön ma gá val – ah hoz, hogy va la mi élô elôadás
jöj jön lét re. Ilyen szem pont ból ret ten tô fon to sak
szá mom ra a Shakes peare-e lôadá saim, mert óriá si
vi ták ban szü let tek.”217 Ezért, mi kor 1983-ban
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214 Szán tó Eri ka, „Hit vány ság bör ze”, Szín ház, 1973/4, 14.
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egy ko mo rabb, a né pet meg nem ér tô ural ko dót,
és egy jobb er köl csû, sze ret he tôbb bé csi né pet raj -
zolt a szín pad ra, vég ki csen gé sé ben azon ban
ugyanazt a be le nyug vó fa nyar mo solyt aján lot ta a
né zôk nek a dol gok el vi se lé sé hez, mint 1973-ban.

Mind két elôadás ban ha son lóan je lent meg Angelo,
a Her ceg he lyett a pisz kos mun kát el vég zô kormány -
 zó figu rá ja, akit Ma jor in kább ál do zat nak, mint a
bû nös nek lát ta tott. Ta lán nem túl zó azt ál lí ta ni,
hogy az ô alak já ban Ma jor ön ma gá ra, az ô helyzeté -
re is rea gált, ami meg ma gya ráz hat ná Ma jor fo kozott
ér dek lô dé sét is a drá ma iránt. Hi szen, ahogy Kol -
tai Ta más össze fog lal ta az 1973-as elô adás kap csán:

„Nem az An ge lok szá mí ta nak, ha nem a Her ce -
gek, mond ja Ma jor. A Her ce gek tôl függ, hogy
szü let nek-e An ge lok. Az em be re ket a sa ját ha -
tal mi sakk táb lá já nak figu rá ja ként ke ze lô Her ceg
az iga zán ve szé lyes, mo soly gó Ma ni pu lá tor –
An ge lo csu pán könnyen kiis mer he tô, nyög ve -
nye lôs gazem ber.”236

A dol go zat vé gén csá bí tó a le he tô ség, hogy ar ra
gon dol junk, Ma jor ta lán ön ma ga fe lett ült tör vény -
szé ket a Sze get szeg gel- ben, éle te utol só Shakes peare
ren de zé sé ben. Hi szen, ahogy Spi ró György Az im -
posz tor- ban, és e dol go zat har ma dik fe je ze té ben a
szer zô is ér velt, Ma jor Ta más ese té ben igen ne héz
el vá lasz ta ni, hol vég zô dik a szín pad, és hol kez dô -
dik a va ló ság.

7. Össze fog la lás

e len dol go zat a ká dár-ko ri szín há zi élet egyik leg -
meg ha tá ro zóbb alak já nak, Ma jor Ta más nak
Shakes peare-ren de zé sei vel fog lal ko zott. Rö vid -

sé ge miatt a dol go zat nem tér he tett ki min den ren -
de zés re, ezért fó ku szá ba a het ve nes évek kez de té -
tôl a nyolc va nas évek kö ze péig, Ma jor úgy ne ve zett
brech ti kor sza ká ban szü le tett elôadá so kat he lyez -
te, és csak rö vi den tár gyal ta a kor szak fon tos, a
Shakes peare-ren de zé sek re is ha tás sal le vô Ma jor-
mun ká kat (A vá gó hi dak Szent Jo han ná ja, A lu zi tán
szörny). Da rab elem zé sei ben azt vizs gál ta, ho gyan
je len nek meg ezek ben a szín pad ra ál lí tá sok ban a
Ma jor ek ko ri kor sza ká ra jel lem zô cir ku szi, me ta -
teát rá lis és brech ti mó don elide ge ní tô ele mek.

Hogy az elôadá so kat kon tex tu ál ja a szak dol go -
zat el he lyez te Shakes peare alak ját a szo cia lis ta Ma -
gyaror szág dis kur zu sai ban, majd a Ma jor ál tal lét -
re ho zott nar ra tí vák és az alak ja kö ré fo nó dott le -
gen dák szö ve dé ké ben meg pró bál ta fe lu tat ni Ma jor
ren de zôi fel fo gá sá ban, és Brecht rôl val lott gon do -
la tai ban Shakes peare-t. Ezek bôl a vizs gá ló dá sok -
ból ki de rült, hogy fon tos a ku ta tó nak el tá vo lí ta nia
ma gát a Ma jor ál tal a ren de zé sei kö rül kiala kí tott
kom men tá rok tól, mert azok min dig ha son ló ele -
mek bôl épít kez nek, és gyak ran ke vés sé vo nat koz -
nak az egyes elôadá sok ra.

A dol go zat har ma dik ré szé ben a Ró meó és Jú lia
1971-es, a II. Ri chárd 1976-os, a Sze get szeg gel
1973-as és 1983-as elôadá sait re konst ruál tuk. Az
elem zé sek meg kí ván ták vizs gál ni, mi lyen elide ge -
ní tô, an ti ro man ti kus szín pa di tech ni ká kat hasz nált
Ma jor, mi volt ezek ben az elôadá sok ban a tá vol -
ság tar tó iró nia, a szín pa dias sá got ki hang sú lyo zó
lát vány vi lág és já ték mód, il let ve a né zô ket so rok
kö zött ol va sás ra bíz ta tó da rab ér tel me zés sze re pe.
Az elem zé sek bôl megál la pít hat juk, hogy Ma jor ké -
sôi kor sza ká nak Shakes peare-ren de zé sei szá mos
ha son ló ele met tar tal maz nak, és szá mos ha son ló
gon do la tot jár nak kö rül. A shakes peare-i élet mû
ké sôi da rab jai hoz va ló von zó dá sa, és a ko ráb bi da -
ra bok sö té tebb tó nu sú vá han go lá sa meg mu tat ja azt
is, hogy Ma jor ezek ben a mun kái ban ér zôen re zo -
nált a ke ze alatt fel nö vô fiatal ren de zô ge ne rá ció ér -
tel me zé sei re is.

Je len mun ka csak kez de te egy át fo góbb elem -
zés nek, ame lyet a Ma jor-é let mû hiá nyos tu do má -
nyos igé nyû fel dol go zá sa a szer zô sze rint fon tos sá
ten ne, hi szen Ma jor Ta más élet pá lyá ja, mint azt az
elô zô ol da la kon érez tet ni akar tam, sok szem pont -
ból mo del le zi a Ká dár-rend szer szín há zi vi lá gát,
vagy legalábbis an nak egyik, kô szín há zi vo nu la tát.
Tö ret len hely ke re sé se, a vi lág ra ki te kin tô, de
mindazonál tal a ma gyar min den na pok kö zött la -
ví ro zó, a leg vi dá mabb ba rakk lét kö rül mé nyeit tel -
jes mér ték ben in ter ni zá ló, de pri vi le gi zált hely ze -
te miatt a vi lág ra nyí ló kis ka pu kat min den hol is -
me rô és meg ta lá ló gon dol ko dás mód ja a szo cia lis -
ta ma gyar kul túr po li ti ka egy sze mély ben rög zült
le nyo ma ta. Szü le té sé nek 100. év for du ló ján azon -
ban to vább ra sem szü let tek hosszú elem zô írá sok,
ta nul má nyok, mo no gráfiák ró la, és en nek oka, véle -
mé nyem sze rint, nagy rész ben ugyanaz, ami ér de -
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Mi há lyi Gá bor, aki több be kez dést is szen telt Szir -
tes Gá bor ala kí tá sá nak, azt hang sú lyoz ta, hogy raj -
ta, és a töb bi mel lék sze rep lôn ke resz tül ki de rül,
eb ben az elôadás ban a bé csi nép nek van iga za:

„Eb ben a ren de zés ben Lu cí ó nak kell iga zat ad -
nunk a jó er köl csö ket vé del me zô her ceg gel
szem ben, ami kor megál la pít ja, hogy a pa ráz na -
sá got ugyan -úgy nem le het be til ta ni, mint az
evést-i vást. A min ta sze rû gon dos ság gal – el cso -
dál ko zunk, mennyi jó szí né sze van a mis kol ci
szín ház nak! – meg for mált mel lékfigu rák, Szir -
tes Gá bor chap li ni ki sem ber nek ját szott Lu cí ó -
ja, Csa pó Já nos de rék, jó sá gos por ko láb ja, Dó -
czy Pé ter mu lat sá go san os to ba Tus kó rend ôre.
Sal lós Gá bor so kat ta pasz talt, bölcs csa po sa, Gal -
kó Ba lázs mes ter sé gé re büsz ke, ön telt hó hé ra,
Gás pár Ti bor foly ton össze csuk ló kor hely Ber -
nát ja, Ru das Ist ván naiv szer ze te se és Tí már Éva
ide ge nes ak cen tus sal be szé lô, elô ke lôs kö dô Te -
ke ri né je mind azt ta nú sít ják eb ben az elôadás -
ban, hogy ezek a pol gá rok él nek a vi lág ter mé -
sze tes rend je sze rint. És azt is tud ják, hogy ilyen
az élet, amely be jó és rossz, a bor dély ház és a ko -
los tor is be le tar to zik.”231

Vi szont, foly tat ja Mi há lyi, ez a nép mégis sze re ti
ural ko dó ját – azért, mert olyan nak hi szi, mint ön -
nön ma gát, a bort és a nô ket ked ve lô, esen dô em -
ber nek.232 Azon ban a Her ceg mindezt nem is me ri
fel, mert „[h]iá ba ve gyül el ál ru há ban a nép kö zött,
ezút tal nem nyí lik rá a sze me a va ló vi lág vi szo nyai -
ra,”233 és azt sem ve szi ész re, mi lyen ma chia vel lis -
ta mó don ját szik alatt va lói éle té vel. Sze kré nyes sy
Jú lia ezt így ír ta le: „A Her ceg min dent ki pró bál,
amit csak ki bír hat az em be ri jel lem, tisz tes ség.”234

Mi vel az elôadás ról saj nos nincs fel vé te lünk, és
csak né hány kri ti ka be szél más ról, mint a da rab ér -
tel me zé sé rôl, nem tud juk pon to san, mennyi ben

volt más az elôadás be fe je zé se, mint 1973-ban.
Annyi azon ban biz tos, hogy Ma jor ek kor is ki lé -
pett a da rab fa bu lá já ból, és a né zôk figyel mét az
elôadás szín pa dias sá gá ra irá nyí tot ta, mi kor azt ál -
lí tot ta, a drá má nak csak a szín ház ban, a víg já té ki
kon tex tus ban le het jó a vé ge. Mi há lyi Gá bor, akik
egész kri ti ká ját ar ra ala poz ta, hogy Ma jor a Sze get
szeg gel- ben a kortárs po li ti kai vi szo nyok pa ra bo li -
kus bí rá la tát ad ta, nem csak az utol só je le net me ta -
teat ra li tá sát vet te ész re, de a ne gye dik fal le bon tá -
sát, Iza bel la a so rok kö zött ki szó ló gesz tu sát a kö -
zön ség nek szó ló di rekt üze net ként is ér tel mez te:

„Az egy más nak ítélt sze rel mes pá rok ezút tal is
ál ar cot vesz nek elô, ezút tal is jel zik, hogy csak
egy szín há zi, cir ku szi elôadás nak le het tünk a tanúi.
Majd pá rok ká for má lód va, me nyeg zôi ze ne kí -
sé re té ben ki fe le in dul nak a szín pad ról. A herceg
azon ban nem ve szi ész re, hogy je gye se el ma rad
mel lô le. Va la mennyien ki vo nul nak, csak Iza bel -
la ma rad a szín pa don, le ve szi az ál ar cát, és ke -
zé nek egy le mon dó, el ke se re dett gesz tu sá val jelzi,
hogy ô vé gül is megér tet te: a her ceg va ló já ban
csúf já ték ré sze sé vé tet te. De ez a gesz tus mást
is mond. Az Iza bel lát ját szó szí nész nô ál ar cát le -
vé ve, ki lép sze re pé bôl, és ar ra figyel mez tet ben -
nün ket, hogy eb ben a bo lond vi lág ban leg fel -
jebb ilyen fur csa hap py en dek le het sé ge sek.”235

Össze fog la lá sul te hát azt mond hat juk, hogy mis -
kol ci ren de zé sé ben Ma jor ke vés bé hang sú lyoz ta a
da rab ál ta la is kiemelt „cir ku szi” ele meit, de az utol -
só je le net el tá vo lí tó gesz tu sá val, hí ven ön ma gá hoz,
iga zi brech ti be fe je zést adott a da rab nak. Ahogy
Mi há lyi Gá bor és má sok is meg jegy zik kri ti káik -
ban, a Sze get szeg gel le he tô sé get adott Ma jor nak ar -
ra is, hogy a ket tôs be széd esz kö zei vel a kortárs vi -
szo nyok ra is rea gál jon az elôadás ban. Amennyi ben
a kri ti kák nak hin nünk le het, az 1983-as elôadás

231 Mi há lyi Gá bor, „Bor dély ház és ko los tor – a Sze get szeg gel Mis kol con”, Szín ház, 1983/4, 15–16.
232 „[E]zút tal az élet dol gait böl csen is me rô nép sze mé vel lát juk a fen tie ket. Ez az új szem lé let fe je zô dik ki Lu cío sze re pé -

nek felér té ke lé sé ben, aki eb ben a ren de zés ben nar rá to ri funk ciót kap, a her ceg né pi el len lá ba sa ként fô sze rep lô vé lép
elô. En nek kö vet kez té ben alak ja eti kai lag is felér té ke lô dik, nem az a „nagy szá jú lé hû tô”, ami nek a szín lap ír ja, ha nem
de rék ki sem ber, aki a ma ga naiv, chap li ni mód ján, né mi leg gro tesz kül, de alap já ban mégis csak jól lát ja a vi lág dol gait.
Ezút tal el kell hin nünk ne ki, hogy nem pusz ta rá ga lom, amit a her ceg rôl ál lít, hogy ôfen sé ge egyaránt ked ve li a bo ros -
kan csót és a nôi ne met. Ma jor ren de zé sé ben a her ceg ép pen azt nem ér ti meg, hogy azért sze re ti ôt a nép, mert ma gá -
hoz ha son ló nak, va ló di hús-vér em ber nek hi szi.” Mi há lyi Gá bor, „Bor dély ház és ko los tor – a Sze get szeg gel Mis kol con”,
Szín ház, 1983/4, 16.

233 i.m., 17.
234 Sze kré nyes sy Jú lia, „Mi ne mû ér ték?” Élet és Iro da lom 1983. ja nuár 28, 24.
235 Mi há lyi Gá bor, „Bor dély ház és ko los tor – a Sze get szeg gel Mis kol con”, Szín ház, 1983/4, 17–18. 236 Kol tai Ta más, „Sze get szeg gel.” Nép sza bad ság, 1973. ja nuár 10.
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kes sé te szi Ma jor alak ját: a sa ját ko rá ba va ló be zárt -
sá ga. Bár ren de zôi örök sé gé nek egyes ele mei to -
vább él nek ta nít vá nyai, mint Szé kely Gá bor és
Csiszár Im re mun kái ban, a nyelv, a ká dá ris ta szín -
ház po li ti ka ál tal át po li ti zált és kor lá tok kö zé szorí -
tott mû vé szi idió ma, amit hasz nált, je len tô sen eltá -
vo lít ja ren de zé seit a kortárs szín há zi ten den ciáktól.

A rend szer vál tás utá ni ma gyar szín ház tör té net-
í rás, ért he tô mó don és na gyon he lye sen is, el sô sor -
ban a ká dá ris ta ma gyar kul túr po li ti ka ál tal el foj tott
tö rek vé sek nek, a má so dik nyil vá nos ság ban dol go -
zó mû vé szek nek adott han got, ezek tör té ne tét dol -
goz ta fel. A ma gyar szín ház avant gárd és ama tôr
mû vé szei nek tör té ne te azon ban nem lesz tel jes, ha
a kô szín há zi, ma inst re am ren de zôi tö rek vé sek rôl
nincs ugyanennyi re tisz ta fo gal munk. Ezen a té ren
pe dig még akad fe hér folt a szo cia lis ta ma gyar szín -
ház tör té net írá sá ban. En nek egy kis da rab ká ját pró -
bál ta tar ta lom mal meg töl te ni e dol go zat.

Füg ge lék: 
Ma jor Ta más Shakes peare ren de zé sei nek 

kro no ló giá ja

1946 – Nem ze ti Szín ház – Sok hû hó sem miért
1946 – Nem ze ti Szín ház – An to nius és Kleo pátra

1947 – Nem ze ti Szín ház – Víz ke reszt, vagy amit
akar tok

1948 – Nem ze ti Szín ház – Szen ti vá né ji álom
1949 – Nem ze ti Szín ház – Ahogy tet szik
1952 – Nem ze ti Szín ház – Ham let
1952 – Nem ze ti Szín ház – Sok hû hó sem miért
1954 – Nem ze ti Szín ház – Othel lo
1959 – Nem ze ti Szín ház – Wind so ri víg nôk
1960 – Nem ze ti Szín ház – Sok hû hó sem miért
1960 – Nem ze ti Szín ház – Szen ti vá né ji álom
1960 – Nem ze ti Szín ház – Víz ke reszt, vagy amit

akar tok
1960 – Nem ze ti Szín ház – An to nius és Kleo pátra
1962 – Nem ze ti Szín ház – Othel lo
1963 – Nem ze ti Szín ház – Mac beth
1965 – Nem ze ti Szín ház – Co ri o la nus
1967 – Mik rosz kóp Szín pad – Lear ki rály (tra -

vesz tia)
1969 – Nem ze ti Szín ház – Athé ni Ti mon
1969 – Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház –

Téli rege
1971 – Nem ze ti Szín ház – Ró meó és Jú lia
1973 – Nem ze ti Szín ház – Sze get szeg gel
1976 – Nem ze ti Szín ház – II. Ri chárd
1978 – Nem ze ti Szín ház – Té li re ge
1983 – Mis kol ci Nem ze ti Szín ház – Sze get szeggel
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