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rosokat (Hamburg, Berlin, Köln, München, Párizs, Velence, Milánó, Oslo) is érintve, 
a British Council (BC) kelet-európai turnéra vitte, s a társulat Belgrádban, Buda-
pesten, Bukarestben, Szófi ában, Zágrábban és Varsóban játszotta.2 Addigra az elő-
adás már túl volt egy amerikai turnén, a következő évben pedig világkörüli turné 
következett. Három év alatt 36 városban 535 előadást érve meg, Brook Álmát nem-
zetközi „eseménynek tartották”,3 s viharos sikert aratott a vasfüggöny mindkét olda-
lán. Ennek eredményeképpen Brook Álma olyan időszakban és olyan világban lépett 
túl határokon, amikor és ahol a határok szigorú felügyelet alatt álltak.

Tanulmányom az RSC kelet-európai turnéjára fókuszálva vizsgálja a színház és 
a kulturális kapcsolatok hidegháborúban betöltött szerepét. A kritikusok írásait, 
a kelet-európai hatóságok (titkos) feljegyzéseit, valamint a kelet-európai fővárosok-
ban és Londonban lévő brit hivatalnokok levelezését olvasva, úgy tűnik az előadás kü-
lönböző álmokat állított színpadra. Pontosabban, az Álom nézői különböző álmo-
kat és értelmezéseket tulajdonítottak az eseménynek. Ezeket az álmokat elemezve, 
a tanulmány arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a színház még a hidegháború merev poli-
tikai, ideológiai és társadalmi körülményei között is interkulturálisnak mutatkozott,4 

2 Lásd Itinerary for the Royal Shakespeare Company, TNA, FCO 34/149.
3 David Selbourne, Th e Making of a Midsummer Night’s Dream. An Eye-witness Account of Peter 

Brook’s Production from First Rehearsal to First Night, Methuen, London – New York, 1982, xxviii.
4 Lásd például Th e Intercultural Performance Reader, szerk. Patrice Pavis, Routledge, New York – Lon-

don, 1996.; Julie Holledge – Joanne Tompkins, Women’s Intercultural Performance, Routledge, 
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Szentivánéji álmok
Peter Brook kelet-európai turnéja a hidegháború idején*

A Royal Shakespeare Company Szentivánéji álmának [1972.] október 23-i gála-
premierjén, a [bukaresti] Operaház hivatalos páholyában ültem a külügyminisz-
ter-helyettessel és az Államtanács Kulturális és Szocialista Oktatásügyi Bizott-
ságának egyik alelnökével. Éppen a tündéreket fi gyeltem, akik felkészítették 
Zubolyt a Titániával töltendő szerelmes éjszakára, amikor az a kényelmetlen 
érzetem támadt, hogy a dolgok nem alakulnak jól. Láttam az előttünk játszódó 
erotikus játék miatt a miniszterhelyettes és az elnök arcára kiülő megrökönyö-
dést és zavarodottságot. Ezt a benyomást erősítették azok a majdnem egy szó-
tagú megjegyzések is, amelyek a szünet alatti fogadáson hangzottak el. „Très 
intéressant” – mondta Gliga, de aztán a szavak cserbenhagyták. „Très piquant” 
– mondta [Ion] Blad. Megjegyzéseik másra is utalhattak, mint amire szánhat-
ták őket, hiszen ezek a halvány dicséretek nyilvánvalóan kimondatlanul hagytak 
más gondolatokat. […] A következő napon a román állami impresszáriót tö-
mörítő ARIA hívta kulturális attasémat és a társulat menedzserét, s egy két és 
fél órás találkozó keretében mondták el nekik „módosító javaslataikat” a „fal-
likus Zuboly” jelenettel kapcsolatban. A menedzser azonban határozottan ki-
jelentette, hogy semmiképpen sem áll módjában megváltoztatni Peter Brook re-
mekművét, és a kifogásolt jelenet a további előadások alkalmával is változatlan 
maradt.1

Az iménti részlet abban a szigorúan titkos jelentésben szerepelt, amelyet 1972. ok-
tóber 31-én a romániai brit nagykövet, D. R. Ashe küldött a londoni Külügyminisz-
térium Kelet-európai és Szovjet Osztály (East European and Soviet Department) 
vezetőjének, J. L. Bullardnak. A jelentés, amelyben a fentebb említett „kényelmetlen 
érzetre” és „módosító javaslatokra” utalt, pár nappal a Royal Shakespeare Company 
(RSC) 1972. október 22–28. közötti bukaresti vendégjátéka után íródott, ponto-
san érzékeltetve azt a feszültséget, amely a román hatóságok és a brit hivatalnokok 
között egy színházi előadás kapcsán keletkezett.

Bár Peter Brook Szentivánéji álom-rendezését még 1970. augusztus 27-én mu-
tatták be Stratford-upon-Avonben, két évvel később, 1972-ben, nyugat-európai vá-

* Külön köszönet Ring Orsolyának, Tompa Andreának, Zsigmond Andreának, valamint a londoni Th e 
National Archives munkatársainak a tanulmány elkészítéséhez nyújtott segítségükért.

1 D. R. Ashe J. L. Bullardnak, London, 1972. október 31., Th e National Archives, London (TNA), 
34/129.

Jacobs díszlete, az alvó tündérek, Puck, Titánia, Oberon és a fekvő Zuboly
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valamint arra, hogy az RSC turnéját a Fal mindkét oldalán komplex társadalmi-
kulturális-politikai eseménynek tekintették.

Az 1970-es évek elején a Brezsnyev-doktrína által szentesített politikai vissza-
rendeződés az egész „keleti blokkban” éreztette hatását: a reformkommunista hiva-
talnokokat visszaléptették, reformjaikat pedig részben vagy egészben visszavonták. 
Romániában Nicolae Ceauşescu ekkor vezette be „júliusi téziseit” (1971), mely hoz-
zájárult totalitárius rendszerének és személyi kultuszának kialakulásához. Ugyan-
akkor a két tábor közeledése, mely Hruscsov alatt megindult, folytatódott, s ebben 
a kulturális kapcsolatok kiemelt szerepet játszottak. Bár a blokkok közötti politikai 
egyensúly még mindig igen törékenynek mutatkozott, a keleti szocialista és a nyu-
gati kapitalista államok közötti kulturális cserék egyre gyakrabban jöttek létre. Az 
RSC 1972-es kelet-európai turnéjára szintén a nemzetközi kulturális-politikai nyi-
tás eredményeként kerülhetett sor.

Nyugaton és Keleten egyaránt a kulturális támogatások legalábbis részben a má-
sik oldalnak szóló propagandaként valósultak meg, és céljuk vagy a szabadság polgári 
fogalmának, vagy pedig a szocialista típusú reformtársadalomnak a támogatásaként 
és terjesztéseként értelmeződött. Ennek eredményeként az 1960-as évektől kezdő-
dően a művészeti tanácsok Keleten és Nyugaton egyaránt a Külügyminisztériumok-
kal és az állambiztonsági szervekkel szoros kapcsolatban állva, egyfajta kulturális 
fegyverkezési versenybe záródtak.5

Az Álom – brit álmodók

Brook Álmának kelet-európai turnéja sem volt ártatlan vállalkozás. A turné mene-
dzsere, Hal Rogers említette még egy 1974-es interjúban, hogy a BC utazási támoga-
tást adott a társulatnak, de „kizárólag a keleti blokk városaiba. Nyugaton Jan de Bliek 
intézte a szervezést, aki az ilyesmiben szakértőnek számított”.6 Míg tehát a turné 

London – New York, 2000.; Jacqueline Lo – Helen Gilbert, Toward a Topography of Cross-Cultural 
Th eatre Praxis, Th e Drama Review 2002/3., 31–53.; Christopher Balme, Decolonizing the Stage, Oxford 
UP, Oxford, 1999; Christopher Balme, Selling the Bird. Richard Walton Tully’s Th e Bird of Paradise and 
the Dynamics of Th eatrical Commodifi cation, Th eatre Journal 2005/1., 1–20; Richard Paul Knowles, 
Th eatre and Interculturalism, Palgrave Macmillan, London, 2010.

5 A British Council Szovjetunióval való kulturális cseréit felügyelő Szovjet Kapcsolatok Bizottságának 
(Soviet Relations Committee) felállításával kapcsolatban Larraine Nicholas rámutatott, hogy „bár 
a BC-t saját alapszabálya kötelezte a politikai témák elkerülésére, a Szovjet Kapcsolatok Bizottságát a 
Külügyminisztériummal szorosan együttműködve irányították.” Larraine Nicholas, Fellow Travellers. 
Dance and British Cold War Politics in the Early 1950s, Dance Research 2001/2., 98. A Bizottság 1955-
től működött, s munkamódszere mindvégig változatlan maradt. Lásd még David Caute, Th e Dancer 
Defects. Th e Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War, Oxford UP, Oxford, 2003.; Robert 
Burstow, Th e Limits of Modernist Art as a ‘Weapon of the Cold War’. Reassessing the Unknown Patron 
of the Monument to the Unknown Political Prisoner, Oxford Art Journal 1997/1., 68–80.; Stephen 
J. Whitfield, Th e Culture of the Cold War, John Hopkins UP, Baltimore–London, 1991.

6 Glenn Loney, Hal Rogers, Company Manager, House-Father, and Stage Manager for a Dream = Peter 
Brook’s Production of William Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream for the Royal Shakespeare 
Company. Authorized Acting Edition, szerk. Glenn Loney, Th e Royal Shakespeare Company – Th e 
Dramatic Publishing Company, Stratford-upon-Avon, 1974, 99.

Nyugaton üzleti vállalkozásként működött, addig Keleten kultúrpolitikai misszió-
ként szolgált. Ez a szemlélet jelent meg a londoni Külügyminisztérium Kulturális 
Kapcsolatok Osztályvezetőjének (Cultural Exchange Department), a turné felelősé-
nek, E. V. Vinesnak a levelében, amelyet a budapesti brit nagykövetnek, R. P. Martin-
nak küldött az RSC kelet-európai látogatásáról: „a társulat nyugat-európai turnéja 
kereskedelmi alapú lesz, amelybe a Councilnak nincs beleszólása.”7 Ezzel azonban 
implicit módon azt is állította, hogy mivel a kelet-európai turnét jelentősen támogatja 
a BC (ennek részleteit lásd később), így „beavatkozási joggal” is rendelkezett. Ebben 
az értelemben az Álom kelet-európai turnéja a brit kultúrpropaganda részeként értel-
mezhető, ami a britek és a (kapitalista) Nyugat kulturális, társadalmi és természete-
sen politikai eredményeit volt hivatva demonstrálni.

A BC választása tökéletesnek mondható, hiszen Brook Álmát nemcsak a brit 
adminisztráció, hanem a fal mindkét oldalán lévő nézők és kritikusok is „briliáns 
előadásnak”8 tartották, amely mint azt E. V. Vines kifejtette, „számos újdonsággal 
rendelkezik egy már jól ismert darab újraértelmezésében.”9 Meglepő módon, Brook 
produkciója majdnem azonos okokból volt sikeres egészen különböző politikai, ideo-
lógiai és társadalmi körülmények között. Az amerikai kritikus és rendező, Charles 
Marovitz például azt jegyezte meg, hogy „a darab újraértelmezése sokkoló, s üdítő 
annak a hatása is, ahogy új kontextusban láthatjuk viszont, megszabadítva a hagyo-
mányos asszociációktól. Így az alkotás hangsúlyos »mássága« hipnotizál.”10 A legtöbb 
kritika említette az előadás „nemzetek felettiségét”,11 „univerzalitását”,12 „kortársi 
létét”,13 „időtlenségét”,14 „játékosságát”15 és „a szexualitás nyílt felvállalását”.16 Min den-
nek eredményeképpen, Brook Álma úgy tűnik megtestesítette a korszak nézőinek 
és kritikusainak álmait: a modernitás, az egyetemesség, a szabadság és az időtlenség 
iránti vágyaikat. Emellett olyan ország tökéletes reklámjának is tekinthették, ahol az 
alkotás szabad, a személyes kapcsolatok ellenőrzésmentesek és a szex(ualitás) sza ba-
d(on művelhető).

Brook előadásának egyik legszembetűnőbb és egyben legemlékezetesebb vonása 
a Sally Jacobs által tervezett fehér dobozdíszlet volt. Sem konvencionálisnak, sem 
hagyományosnak nem volt mondható, a kortárs néző számára pedig elemi megle-
petéssel szolgált, hiszen abszolút nem lehetett a misztikusságáról ismert darabhoz 
kötni. Teljesen egyértelmű volt, hogy a rendezés új színpadra állítási módot keresett, 

7 E. V. Vines R. P. Martinnak, Budapest, 1972. augusztus 4., TNA, FCO 34/149.
8 E. V. Vines J. A. Dobbs-nak, Moszkva, 1972. november 13., TNA, BW 1/606.
9 Uo.
10 Charles Marovitz, Brook. From Marat/Sade to Midsummer Night’s Dream, Th e New York Times 

1970. szeptember 3., 3.
11 Ronald Bryden, A Drama Critic Introduces Peter Brook = Peter Brook’s Production..., 17.
12 Milton Shulman, Peter Brook’s Flying Circus. A Dream of a Show, Th e Evening Standard 1971. június 

11., 4.
13 Siegfried Melchinger, Ein Sommernachtstraum, Th eater Heute 1970. október 10., 8.
14 Molnár Gál Péter, Szentivánéji álom, Népszabadság 1972. október 19., 2.
15 Clive Barnes, A Magical Midsummer Night’s Dream, Th e New York Times 1971. január 24., 8.
16 Uo.
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a változást állítva előtérbe, s mint azt a brit színháztörténész, Dennis Kennedy ki-
fejtette, szerette volna „elkerülni a viktoriánus és a baletthagyománnyal való kap-
csolatot.”17

Jacobs díszlete „a szentimentális tündérországot egyszerű szcenográfi ával helyet-
tesítette, amely referenciáit a virtuóz előadók világából merítette.”18 Az előadás a tör-
ténet színpadra állításához elsősorban cirkuszi trükköket, fi zikai akciókat és bo-
hócszámokat használt. A színészek a mesteremberek kivételével különböző színű 
bő szatén ruhát viseltek, és olyan zsonglőrszámokat és akrobatikus trükköket adtak 
elő, amelyeket Brook és Jacobs egy kínai cirkusz londoni vendégjátékán látott. Az 
erdőt kígyózó drótok jelezték, a tündérek trapézokon repültek, a mágikus virág egy 
rúdon pörgő tányér volt, és Puck időnként gólyalábon jelent meg. Brook megduplá-
zott bizonyos szerepeket, és előadása két alaptémát állított színpadra: „a színház és 
17 Dennis Kennedy, Looking at Shakespeare. A Visual History of Twentieth-Century Performance, Cambridge 

UP, Cambridge, 1993, 183.
18 Uo., 184.

a játék szeretetét”.19 Így a produkció „nem a színház szcenikai eff ektjeire, hanem az 
előadók akrobatikus képességeire épült,”20 formanyelvét pedig a nézők „a hagyomá-
nyos megközelítéstől való radikális eltávolodásként” szemlélték.21 A díszlet, a jel-
mezek és a játékstílus tehát az „időtlenséget”,22 az „eredetiséget és modernitást”,23 
valamint a játék által felidézhető „élénk képzeletet”24 és „álomszerű varázslatot”25 
hangsúlyozták.

A fehér doboz a képzelet álomvilágát állította előtérbe bármilyen történeti és/vagy 
társadalmi utalás nélkül. S ez különösen szembeötlő, ha olyan kortárs előadásokkal 
hasonlítjuk össze, mint Robert Lepage interkulturális Álma (Royal National Th eatre, 
London, 1992)26 vagy éppen Karin Beier európai Álma (Düsseldorfer Schau spiel-
haus, 1994),27 amelyekben a színészek/szerepek eltérő kulturális, politikai és ideoló-
giai hátterei és az ebből származó konfl iktusok váltak meghatározó tényezővé. Ezzel 
ellentétben, Jacobs díszletének titka éppen üressége volt, s Brook előadásának ereje 
„nem adott kulturális válaszok előhívásában rejlett, hanem a képzelet felszabadí-
tásában.”28

Akcióit „a fehér semmibe”29 helyezve, az előadás megszabadulhatott a darabhoz 
köthető értelmezői hagyománytól, a színpadi hatáskeltés Max Reinhardt által kiala-
kított és továbbörökített eszköztárától, valamint a speciális időbeli és térbeli referen-
ciáktól. Ebben az értelemben az előadás megtestesítette az „üres tér” elképzelését, 
amelyet Brook 1968-as Az üres tér című híres könyvében fejtett ki. A tér azonban, 
mint azt Irit Rogoff  az áttetszőség illúziójával kapcsolatban kifejtette, „sohasem üres, 
hiszen mindig politikai, társadalmi, ideológiai mátrixban található, amely mindig is 
meghatározza a befogadást és a kizárást.”30 Következésképp az előadás pusztán az 

19 Jay L. Halio, A Midsummer Night’s Dream, Manchester UP, Manchester, 2003, 58.
20 Uo., 184.
21 Shulman, I. m., 4.
22 Uo., 4.
23 Barnes, I. m., 8.
24 Mátrai-Betegh Béla, A Royal Shakespeare Company vendégjátéka, Magyar Nemzet 1972. október 

20., 3.
25 Shulman, I. m., 4.; Seregi László, Szex és cirkusz, Egyetemi Élet 1972. november 8., 4.
26 Lásd Barbara Hodgdon, Looking for Mr. Shakespeare After “Th e Revolution”. Robert Lepage’s 

Intercultural Dream Machine = Shakespeare, Th eory, and Perfomance, szerk. James C. Bulman, 
Routledge, London – New York, 1996, 68–91.

27 Lásd Janelle Reinelt, Performing Europe. Identity Formation for a „New” Europe = Th eatre, History, 
and National Identities, szerk. Helka Mäkinen – S. E. Wilmer – W. B. Worthen, Helsinki UP, 
Helsinki, 2001, 227–256.; Rick Knowles, From Dream to Machine. Peter Brook, Robert Lepage, and 
the Contemporary Shakespearean Director as (Post)Modernist, Th eatre Journal 1998/2., 189–206.

28 Kennedy, I. m., 187.
29 Brook is utalt arra egy interjúban, hogy „csupán a semmit akartuk megteremteni a játék körül. […] 

A semmiből, egyik pillanatról a másikra, valami elővarázsolható – és aztán eltüntethető. Az üres 
színpad a semmi egyik formája, de annak örömteli formája.” Peter Brook, MSND at the Drama Desk. 
Peter Brook and Major Players Discuss the Production in New York = Peter Brook’s Production..., 25. 
Ebben az értelemben, ahogyan azt Jacobs is teljesen világossá tette: „a fehér doboz üres tér.” Sally Jacobs, 
Sally Jacobs Discusses Evolution of Sets, Costumes and Props = Peter Brook’s Production..., 47.

30 Irit Rogoff, Studying Visual Culture = Th e Visual Culture Reader, szerk. Irit Rogoff, Routledge, 
London – New York, 1998, 22.

A „fallikus” Zuboly-jelenet
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üres tér illúzióját testesítette meg, abban a korban, amikor a teret szorosan fi gyelték, 
és minden eszközzel ellenőrizték a befogadást és a kizárást.

A BC választása ideálisnak mutatkozott a kulturális kapcsolatok blokkokon át-
ívelő ápolása szempontjából, melyhez különösen fontosnak tűnt, hogy az előadás 
Shakespeare egyik jól ismert darabját állította színpadra. Pontosan azért, mert ebben 
az időszakban Shakespeare bármelyik drámaírónál könnyebben szelte át a (politi-
kai és ideológiai) határokat. Ahogyan Kennedy megjegyezte, „a jobb jövő reménye 
Shakespeare permanens értékein alapulhatott; s egy tizenhatodik századi dráma-
író mutathatta meg a kiutat a háború utáni materializmusból és rossz közérzetből, 
a spiritualitás elvesztéséből és a hidegháború vészjelei közül.”31

A kulturális kapcsolatok előmozdítása és a nyugat (kulturális és művészi) ered-
ményeinek Shakespeare-en keresztül történő hangsúlyozása lehetett az oka annak, 
amiért Londonban a keleti turné anyagi részét nem tekintették elsőrangú kérdésnek. 
Ennek következményeként ajánlhatott C. R. Hewer, a budapesti Brit Nagykövetség 
képviselője a magyarokra nézve nagyon előnyös pénzügyi megállapodást egyik levé-
lében, amelyet Gedényi Ildikónak, az Interkoncert képviselőjének küldött. Úgy fogal-
mazott, hogy „az alábbi jogcímeken fogadhatják a társulatot: szállás (hotel), napidíj, 
valamint előadásonként 400 font, de ha szükséges, az előadás költségeinek 60%-át 
forintban is fi zethetik.”32 Egy korábbi levelében azonban, amelyet a BC Drámai és 
Zenei Osztályvezetőjének (Drama and Music Department) küldött Londonba, Hewer 
az anyagiaknál sokkal fontosabb célt fogalmazott meg: „Talán tisztában van kitartó 
erőfeszítéseinkkel, hogy egy angol színházi társulatot Magyarországra jutassunk, és 
azokkal a nehézségekkel, amelyekkel a múltban küzdöttünk. Az, hogy az Inter kon-
cert fogadja a Royal Shakespeare Companyt igazi áttörés és a szerződést azonnal 
meg kell kötnünk.”33 Ezt a látogatást tehát a brit illetékesek kulturális, sőt politikai 
szempontból „igazi áttörésként” értékelték. Nemcsak a londoni hivatalnokok, hanem 
úgy tűnik, magyar partnereik is türelmetlenül várták ezt a lehetőséget. Erre a felté-
telezésre utal, hogy pár nappal később, május 5-én, a budapesti angol nyelvű újság, 
a Daily News egyik cikke hivatalosan bejelentette az RSC 1972. októberi látogatását.34

Az RSC kelet-európai turnéja mindenekelőtt Nagy-Britannia és a keleti blokk 
közötti kapcsolatok gondozására szolgált. Fontossága abból látszik, hogy nemcsak 
a BC, de a Külügyminisztérium illetékesei is szorosan nyomon követték megvaló-
sulását. A brit külpolitikai irányvonal félreérthetetlen volt ebből a szempontból. 
Ahogyan a romániai brit nagykövet, Ashe közvetlenül J. L. Bullardnak, a londoni 
Külügyminisztérium Kelet-európai és Szovjet Bizottság igazgatójának írta, „semmit 
sem nyerünk abból, ha a [román] Hivatalt tovább erőltetjük, mint amilyen messzire 
kész elmenni. Másként azt kockáztatjuk, hogy a kapcsolataink bővítése helyett 

31 Dennis Kennedy, Th e Spectator and the Spectacle. Audiences in Modernity and Postmodernity, Cam-
bridge UP, Cambridge, 2009, 81.

32 C. R. Hewer Gedényi Ildikónak, Budapest, 1972. május 10., TNA, FCO 34/149.
33 C. R. Hewer a British Council Drámai és Zenei Osztály igazgatójának, London, 1972. május 2., 

TNA, FCO 34/149.
34 Uo.

azok csökkentését érjük el.”35 Ennek eredményeképpen, hivatalos politikaként, a brit 
hatóságok mindenáron megpróbálták elkerülni a vitás helyzeteket és a problemati-
kus történeteket.36

Az adott szocialista ország hivatalaival való konfrontációt kerülve, ezeket a kul-
turális kapcsolatokat „imázspromócióra” használták. Ahogyan Ashe titkos jelenté-
se Romániából D. N. Brinsonnak, a Külügyminisztérium Irányítási és Informá-
ciópolitikai Bizottság vezetőjének (Guidance and Information Policy Department) 
is megerősítette, „az elmúlt 12 hónapban megnöveltük nyíltabb imázspromóciós 
[image promotion] tevékenységünket.”37 Ennek céljából egyrészt brit kulturális ese-
mények látogattak Romániába (és más kelet-európai országba), valamint román (és 
más kelet-európai) személyeket hívtak meg ösztöndíjjal hosszabb-rövidebb időre 
Nagy-Britanniába.

Ashe fentebb idézett jelentése pontosan felhívja a fi gyelmet „a Nagy-Britanniába 
szóló támogatott látogatások értékére és a jóakaratnak köszönhetően az ebből ne-
künk jutó vitathatatlan részesedésre”. Majd óvatosan hozzátette: „körültekintően 
kell folytatnunk tehát a lehető legmagasabb pozícióban lévő látogatók kiválogatá-
sát, hogy az utánpótlást növelhessük.” Ennek eredményeként jelenthette azt, hogy 
„azon románok többségében, akikkel kapcsolatban állunk, az a kép alakult ki mos-
tanában, hogy Nagy-Britannia fontos szekunder hatalom, stabil és irigylésre méltó 
demokráciával.” Az imázspromóció elképzelésének fontosságát erősítette Donald 
Logan levele is, melyet a szófi ai Brit Nagykövetségről küldött Londonba, miszerint 
az RSC látogatása „beszédtémává vált, így növelve Nagy-Britannia népszerűségét 
az itt élők körében, ami szerintünk nagyon jó eredmény.” 38

A BC választása tehát ideálisnak mutatkozott a kulturális kapcsolatok ápolása 
terén és Nagy-Britannia népszerűségének növelése céljából. Ennek érdekében a BC 
óvatosan kerülte a direkt politizálást és bármilyen kultúrpolitikai „ügy” megemlíté-
sét. Így számukra sokkhatásként jelentkezhetett, amikor megpillantották Brook 
dedikációját a kelet-európai turné programfüzetében. Szerzői intencióinak explicit 
kifejtése mellett – „a színház és a felszabadított képzelet kreatív közösségének ün-
nepeként”39 defi niálva az előadást –, Brook kiemelte:

35 D. R. Ashe J. L. Bullardnak, London, 1972. október 31., TNA, 34/129.
36 Ez azonban nem ment könnyen. Amint Alec Douglas-Home írta a Cultural Policy Towards Hungary 

című beszámolójában, amelyet a régió brit képviselői között szét is osztottak: „vigyáznunk kell, ne-
hogy túl keményen állítsuk előtérbe saját gondolatainkat, hiszen tartanunk kell a szovjet reakciótól. 
A mi politikánk mindig is a segítség felajánlásának diszkrét lépéseiből állt, a befogadó országokra 
bízva annak eldöntését, mennyit éreznek belőle biztonsággal elfogadhatónak. A kelet-európaiak ügye-
sen fel tudják mérni, mikor és mennyivel léphetik át a határokat, és a Magyarországgal kapcsolatos 
tapasztalataink is ezt erősítik.” Alec Douglas-Home, Cultural Policy Towards Hungary, 1972. au-
gusztus 1., TNA, FCO 34/129.

37 D. R. Ashe D. N. Brinsonnak, London, 1972. július 11., TNA, FCO 34/129. A következő három 
idézet is innen.

38 Donald Logan J. L. Bullardnak, London, 1972. november 15., TNA, FCO 34/149.
39 Peter Brook dedikációja a kelet-európai turné programfüzetében. Victoria and Albert Museum, Archive 

and Library Reading Room, Blythe House, London, Production File: Midsummer Night’s Dream 
(Brook), 1972.
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ezt az előadást a prágai Divadlo za bránou emlékének szeretnénk ajánlani. En-
nek a fontos színháznak a felszámolása 1972. június 10-én, és a kortárs szín-
házban Shakespeare egyik legjelentősebb újraértelmezőjének, a kiemelkedő 
rendezőnek és a társulat alapítójának, Otomar Krejča tevékenységének a korlá-
tozása veszteség a színház, a képzelet és a szabadság számára.40

A Divadlo za bránout (Színház a kapu mögött) Krejča 1965-ben alapította a cseh 
kísérleti színházmozgalom részeként (Reduta, 1956; Divadlo Na zábradlí, 1959; 
Činoherní klub, 1965 és mások). Ezek a színházak alternatívát állítottak a szo-
cialista realizmus módosított változatának esztétikája alapján működő, s alapve-
tően hierarchikus adminisztrációval rendelkező, hivatalos színházakkal szemben, 
amelyek valójában „rendezők, ideológiai megbízottak, pártitkárok és más ideoló-
giai kinevezettek önkényes hatalma alatt álló nagy repertoárszínházakat jelentet-
tek.”41 A kis színházterekben játszó, a színházi alkotás folyamatát szó szerint szem-
tanúként követő nézőivel, a malá divadla (kis színházak) „egyet jelentettek a nem 
konvencionális esztétikával és politikai kifejezésmóddal.”42 Ennek eredményekép-
pen „ezek a cseh színházak vezető szerepet vállaltak a lakosság politikai tudatfor-
málásában.”43

A Za bránou és Krejča betiltása Gustav Hušák „normalizációjának” részét ké-
pezte, amely a Prágai Tavasz következményeként az 1970-es évek elején zajlott. Mint 
ismeretes, Hušák először megtisztította a Pártot a „liberálisnak” tekintett tagoktól, 
majd a szakmai és szellemi elitnek azokat a tagjait távolította el a közéletből, akik 
a politikai visszarendeződéssel szemben nyíltan kifejezték ellenkezésüket. A cseh 
kis színházakat felforgatónak nyilvánították, úgy érvelve, hogy a dekadens és bur-
zsoá Nyugat hatása alá kerültek, és bezárták. „[Václav] Havel, Josef Topol, Ladislav 
Smoček, Alena Vostrá, Milan Kundera, Ivan Klíma, Pavel Landovský és más drá-
maírók darabjait betiltották, számos regény és más irodalmi alkotás, újság és fi lm 
társaságában. A Balustrade Színháznál dolgozó [Jan] Grossman, [Ladislav] Smoček, 
Jaroslav Vostrý, valamint Jan Kačer és Krejča sem rendezhettek.”44 Ezeknek a dráma-
íróknak, rendezőknek és színházaknak a munkáit, amelyeket olyan nyugati kritiku-
sok is dicsérettel emlegettek, mint Martin Esslin vagy Kenneth Tynan, egyszerűen 
megpróbálta eltörölni a re-szovjetizált bürokrácia és cenzúra.45 A kulturális élet 
cenzurális tilalmai és a Divadla za bránou bezárása, éppen európai hírnevüknek 
köszönhetően, azonban hamar ismertté váltak Nyugaton, és olyan nyugati értelmisé-

40 Uo.
41 Olga Chtiguel, Without Th eatre the Czechoslovak Revolution Could Not Have Been Won, Th e Drama 

Review 1990/3., 89.
42 Uo.
43 Uo.
44 Uo., 91.
45 Ahogyan Olga Chtiguel megjegyezte „az úgynevezett normalizációs folyamat következményei, ame-

lyek az ország szovjet pályára való visszaállítását célozták meg, katasztrofálisak voltak. A politikai és 
kulturális tisztogatások eredményeként félmillió embert bocsátottak el munkahelyéről. Ezreket bör-
tönbe zártak. A szocialista realizmus újra uralkodó esztétikai modellé vált.” Uo.

giek tiltakoztak a döntés ellen, mint Friedrich Dürrenmatt, Arthur Miller és Ingmar 
Bergman.46

Ebben a politikai helyzetben Brook a tiltakozó nyugat-európai értelmiségiekhez 
csatlakozott, de kiállását nem fogadták kitörő örömmel – a brit illetékesek. Állás-
pontjuk ebben a tekintetben teljesen egyértelmű volt. A budapesti nagykövetnek, 
R. P. Martinnak küldött levelében, Vines reményét fejezte ki:

remélnünk kell, hogy a menedzsment képes lesz nyomás alatt is kitartani azon 
elképzelés mellett, miszerint a dedikáció pusztán az előadás rendezőjének ma-
gánvéleménye. Reméljük, lehetséges lesz különbséget tenni a produkció és az elő-
adások között. Ha ennek a brosúrának a példányai esetleg mégis eljutnak Kelet-
Európába, ezzel a borítóval, akkor is érvelhetünk úgy, hogy csak bizonyos elő-
adások dedikálódtak a Za bránounak, de a Kelet-Európában játszottak nem.47

Vines óvatos retorikája először is jelezte a különbséget a brit hivatalos álláspont és 
Brook megnyilvánulása között, úgy érvelve, hogy az pusztán a rendező személyes 
meggyőződését tükrözi. Aztán, még fi nomabb különbséget tett a produkció és egyes 
előadásai között, úgy érvelve, hogy csak egyes Nyugat-Európában játszott előadások 
voltak a Za bránounak dedikálva, a kelet-európaiak pedig – természetesen – nem. 
Végül pedig, mindennek az volt a célja, amit Vines egy másik levélben fejtett ki, hogy 
„ellentmondhassunk azon esetleges állításnak, miszerint a produkciót és az egész 
kelet-európai turnét a Za bránounak szenteljük.”48 Így Vines hármas tagadása arra 
hívja fel a fi gyelmet, hogy minden tőle telhetőt elkövetett nehogy a BC és a Külügy-
minisztérium politikai szerepvállalása és állásfoglalása szóba kerülhessen.

A nyelvészet fi nom politikai-ideológiai felhasználása mellett, a brit hivatalnokok 
megelőző intézkedéseket foganatosítottak. A turné előtt Vines egyik beosztottja 
„a megfelelő kelet-európai viselkedést illetően”49 beszélgetett el a társulattal.50 Mi 
több, a BC munkatársai csak „a program belső részeit, azaz a külső borító nélküli 
részeit küldték el a kelet-európai brit kulturális attaséknak, hogy ők így továbbítsák 
azt a helyi színházaknak és újságoknak.”51 Amint azt a Külügyminisztérium egyik 
ellenőre, J. D. K. Argiles levelében Vinesnak büszkén megjegyezte: „az RSC prog-
ramfüzete nem lesz kapható Kelet-Európában, természetesen.”52 Ennek eredménye-
46 Ekkor már ezek a színházak nemcsak Csehszlovákiában voltak ismertek, hanem nyugaton is. 1972-re 

Krejčát „nem pusztán Csehszlovákiában ismerték el kiemelkedő tehetségű rendezőként, hanem egész 
Európában; a [Za bránou] társulata körbeutazta Európát és Krejča vendégrendezőként dolgozott 
Brüsszelben, Bécsben, Stokholmban és Salzburgban is.” Jarka Burian, Art and Relevance. Th e Small 
Th eatres of Prague, 1958–1970, Educational Th eatre Journal 1971/3., 246. Ezen időszak cseh színhá-
zairól lásd például Jarka Burian, Otomar Krejča’s use of the Mask, Th e Drama Review 1972/3., 47–56.; 
Dennis C. Beck, Divadlo Husa na provázku and the „Absence” of Czech Community, Th eatre Journal 
1996/4., 419–441.

47 E. V. Vines R. P. Martinnak, Budapest, 1972. augusztus 7., TNA, FCO 34/149.
48 E. V. Vines John Arglesnak, London, 1972. augusztus 2., TNA, FCO 34/149.
49 E. V. Vines R. P. Martinnak, Budapest, 1972. augusztus 7., TNA, FCO 34/149.
50 Sajnos arról, hogy pontosan mi hangzott el ezen a beszélgetésen eddig nem találtam feljegyzést.
51 J. D. K. Argles E. V. Vinesnak, London, 1972. augusztus 4., TNA, FCO 34/149. 
52 Uo.
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képpen a Külügyminisztérium a BC segítségével kívánta megakadályozni az RSC-t 
abban, hogy turnéjuk idején saját programfüzetüket osztogassák, és ezáltal saját vé-
leményüket hangoztassák a Za bránou bezárásával kapcsolatban.

A brit hatóságok félelme – ahogyan az Vines D. F. B. Bretonnak, a budapesti 
brit nagykövetnek írt leveléből kiderül – azon „a nyilvánvaló rizikón alapult, hogy 
a másolatok eljuthatnak Kelet-Európába, és a dedikáció további publicitása hatással 
lehet a magyar hatóságok turnéval kapcsolatos hivatalos álláspontjára. A British 
Council felhívta a menedzsment fi gyelmét arra, hogy a dedikáció kínos helyzetekhez 
és zavaros eredményekhez vezethet Kelet-Európában.”53 Levelének későbbi részéből 
nyilvánvalóvá válik, hogy az RSC menedzsmentje vonakodott visszavonni a dediká-
ciót, s Brook is mindvégig kitartott meggyőződése mellett. Végül engedtek a me-
nedzsmentnek, mert ahogyan azt Vines írta, „ha nem engedtek volna, Brook való-
színűleg veszélyeztette volna az egész turnét.” 54

A társulat megfelelő felkészítésén és a borító nélküli program Kelet-Európába 
küldésén túl a brit hatóságok, ahogy azt Vines megírta Le Breton számára Buda-
pestre, „mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy lebeszéljék a Szabad Európa 
Rádiót arról, hogy felhívja a fi gyelmet erre a történetre, legalábbis a kelet-európai tur-
né idején.”55 Vines félelmét az táplálta, hogy Brook dedikációja „máris kapott némi 
publicitást a Daily Telegraph hasábjain és utána a Szabad Európa Rádió is felkapta 
a hírt.”56 Vines preventív intézkedéseinek oka pedig az lehetett, hogy az RSC turnéja 
a BC támogatásával és a Külügyminisztérium ellenőrzésével valósult meg, ami azt 
jelentette, hogy a kelet-európai hatóságok Brook dedikációját könnyen a BC és így 
Nagy-Britannia hivatalos álláspontjaként értékelhették. Egy ilyen nyílt konfrontá-
ció, mint azt Vines egy másik levelében kifejtette, „nagyon aggasztotta a British 
Councilt, nehogy Brook kommentárjának további publicitása arra vezesse a kelet-
európai kormányokat, hogy lemondják a turnét, amely a British Council számára 
igen nagy veszteség lenne.”57 A turné lemondása egyben azt jelentette volna, hogy 
Nagy-Britannia és a kelet-európai kormányok közötti kapcsolatok egy időre befagy-
tak volna.

Az előzetes intézkedések mellett, a Külügyminisztérium utasította a kelet-euró-
pai brit nagykövetségek munkatársait, hogy közelről kövessék az RSC látogatását. 

53 E. V. Vines D. F. B. Le Bretonnak, Budapest, 1972. augusztus 9., TNA, FCO 34/149.
54 Uo.
55 Uo. Ahogyan Vines azt John Arglesnak állította: „megüzentem Tim Williamsnak, hogy váltottunk 

néhány informális mondatot a Szabad Európa Rádióval ennek az egésznek a hátteréről.” E. V. Vines 
John Arglesnak, London, 1972. augusztus 2., TNA, FCO 34/149.

56 E. V. Vines D. F. B. Le Bretonnak, Budapest, 1972. augusztus 9., TNA, FCO 34/149. 1972. augusz-
tus 2-án egy nagyon rövid közlemény jelent meg a Th e Daily Telegraphban, Th eatrical Gesture címmel. 
Ebben arra a tényre utaltak, hogy Brook „nem szokványos lépésként a turnéját egy másik színházi 
társulatnak dedikálta. Sajnos a dedikáció egy olyan társulatnak szól, amelyik többé már nem létezik. 
Ez a prágai Za bránou Színház, amelyet az elnyomó Hušák rezsimig nemcsak Csehszlovákia vezető 
színházaként tartottak számon, hanem nemzetközi formátumú csapatként is. Sajnos, a szaporodó 
nehézségek után a színházat kormányhatározattal ez év június 10-én feloszlatták.” sz. n., Th eatrical 
Gesture, Th e Daily Telegraph 1972. augusztus 2., 4.

57 E. V. Vines R. P. Martinnak, Budapest, 1972. augusztus 4., TNA, FCO 34/149. 

Ahogy arról a Külügyminisztérium Kelet-Európai és Szovjet Osztály aligazgatója, 
I. H. Williams tájékoztatta a budapesti R. P. Martint, továbbítva tájékoztatását más 
kelet-európai országok követségeire is: „csak azt tenném hozzá, hogy rögtön tudnunk 
kell, ha Ön vagy a társulat bármilyen nehézséggel vagy zavarral szembesül, amely 
Peter Brook dedikációjával lehet kapcsolatos. Az esetlegesen felmerülő kérdések 
esetén a Külügyminisztérium levele már kijelölte a követendő utat.”58 A kelet-európai 
városokból érkező jelentések azonban, némi nyugtalanságot okozva Londonban, ép-
pen azt erősítették, hogy a BC megelőző intézkedései nem jártak teljes sikerrel.

A brit nagykövet, T. Frank Brenchley Varsóból – ahol az RSC november 22-dike 
és 24-dike között játszott – J. L. Bullardnak (Külügyminisztérium Kelet-európai 
és Szovjet Osztály vezetőjének) küldött jelentése pontosan rámutatott:

Derek Ashe Bukarestből érkezett levelének fi gyelmeztetésétől kísérve, a British 
Council képviselője, Claude Whistler őszintén beszélt a társulat menedzsment-
jének annak fontosságáról, hogy a korábbi megegyezésünkhöz ragaszkodva, ne 
osztogassák a programot a feloszlatott prágai Za bránounak szóló dedikáció-
val. A társulat vezetői biztosították őt, hogy nem lesz semmi gond, ugyanis ki-
fogytak a programfüzetből. Kiderült azonban, hogy ez nem igaz. A színházban 
járva rábukkant egy dobozra, amely a színpad szélén, jól elérhető helyen állt, tele 
a kérdéses programfüzettel. Elvett belőle egyet, megmutatva a menedzsment-
nek, mire ők azt válaszolták, hogy el fogják tenni onnan. Nem hallottunk erről 
az ügyről többet, de arra gyanakodom, hogy a feltűnésmentes osztogatás való-
színűleg folytatódott.59

A fentiekhez hasonlóan, D. R. Ashe a társulat „érthetetlen viselkedésének” egy ha-
sonló esetéről számolt be Bukarestből:

itt is osztogatták a programfüzetet. Küldtem egy üzenetet a társulat mene-
dzserének, hogy ez a viselkedés csak bajt okozhat, és komolyan óva intettem az 
ehhez hasonló butaságoktól. Válaszként azt az üzenetet kaptam, hogy a Peter 
Brookhoz kötődő lojalitás miatt lehetetlen volt számára, hogy visszatartsa az 
összes programfüzetet, de csak azoknak a románoknak adott, akik kifejezet-
ten kértek belőle. [...] Ám kevés kétségem van afelől, hogy a hatóságok tudták, 
mi folyik.60

A londoni Külügyminisztériumnak a Szabad Európa Rádióval kapcsolatos intézke-
dései sokkal hatékonyabbaknak bizonyultak, hiszen a turné alatt a rádió nem tudó-
sított erről a történetről. Pár hónappal a turné után azonban egy Marcus Ferrartól 
érkezett, Románia színházi gondjairól szóló riport már megemlítette, hogy „a társu-
lat [RSC] tagjai nem lopták be magukat a román bürokrácia szívébe, amikor oszto-
58 I. H. Williams R. P. Martinnak, Budapest, 1972. augusztus 11., TNA, FCO 34/149.
59 T. Frank Brenchley J. L. Bullardnak, London, 1972. december 1., TNA, FCO 346149.
60 D. R. Ashe J. L. Bullardnak számára, London, 1972. október 31., TNA, 34/129.
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gatni kezdték a programfüzetet az első előadás előtt, mondván, a bemutatót egy 
prágai színház emlékére tartják, amelyet a csehszlovák hatóságok politikai okok 
miatt zártak be múlt júniusban. A zavarban lévő román tisztviselők gyorsan véget 
vetettek az akciónak.”61

Bár a román hatóságoknak (és valószínűleg a többi kelet-európai hivatalnak is) 
minden bizonnyal feltűnhetett a programfüzet, mindezidáig nincs bizonyítékunk 
arra, hogy „gyorsan véget vetettek a röpirat osztogatásának”, mivel sem a jelentések, 
sem pedig az eddig feltárt archív anyagok nem említenek ilyen esetet. Nem kétséges, 
hogy a kelet-európai hatóságok nem nézték jó szemmel a programfüzetet és annak 
osztogatását, de a Külügyminisztérium és a BC illetékesei, illetve a kelet-európai brit 
nagykövetségek képviselői is megpróbálták Brook dedikációját cenzúrázni. Ponto-
san azért, mert számukra ezekkel a keleti államokkal való hosszú távú kapcsolat 
sokkal fontosabbnak mutatkozott bármilyen egyéni esetnél és sérelemnél. A nagy-
politika számára tehát sokkal fontosabbnak tűnt a Szovjet Birodalom gyengítése 
a gondolat-terjesztés és az imázspromóció által, amely során szimbolikus műveken 
keresztül saját értékrendszerüket és világlátásukat népszerűsíthették, mint bármi-
lyen egyénért folytatott küzdelem. Következésképp, úgy tűnik más álmai voltak 
Brooknak és az RSC-nek, mint Vinesnak, a British Councilnak és a Külügyminisz-
tériumnak.

Az Álom – Kelet-európai álmodók

Kelet-Európában, mint említettem, az előadást különleges társadalom-politikai ese-
ménynek tekintették. Magyarországon például, bár az RSC csak Budapesten ját-
szott, a vendégjáték hatását többszörösre növelve, még a vidéki lapok is hosszú cik-
kekben tudósítottak róla. Társadalom-politikai esemény jellegét abból a vonásból 
láthatjuk, hogy a magyar szocialista rezsim vezetői – Fock Jenő a Minisztertanács 
Elnöke, Aczél György az MSZMP Központi Bizottságának titkára, illetve a Politi-
kai Bizottság több tagja – a brit nagykövet, D. S. L. Dodson társaságában tekintet-
ték meg az előadást. Szigorúan bizalmas jelentésében, Dodson ki is emelte:

nem volt arra nézve semmilyen iniciatíva, hogy hivatalos páholyt foglaljak. Az 
adott körülmények között úgy döntöttem tehát, hogy csak zártkörű estélyt fogok 
rendezni az első előadás után, miután előző nap már hivatalosan fogadtam a tár-
sulatot. Pontosan ezért nem tudom megmondani, hogy Fock vagy Aczél maga 
mit gondolt az előadásról. Úgy tűnt élvezik, és azóta sem halottunk, csak dicsér-
tet azoktól a magyaroktól, akiknek végül sikerült bejutniuk a színházba.62

61 Marcus Ferrar, Rumania’s Th eatrical Troubles, Szabad Európa Rádió, 1973. február 15., Open 
Society Archives, Budapest (OSA), RL/BA FEB 15 1112/1973. 

62 D. S. L. Dodson J. L. Bullardnak, London, 1972. november 14., TNA, FCO 34/149. Dodsont a ma-
gyar állambiztonság is fi gyelte, mivel „kémkedésre alkalmasnak” tartották „a Brit Nagykövetségen 
betöltött rangja miatt.” (Dodson aktája, ABTL 2.2.1. OP. NYT. III/4. 5. /141). Sajnos a Dodson-akta 
jelenleg nem található.

Dodson implicit módon a bukaresti brit nagykövetnek a tanulmány elején idézett 
jelentésére refl ektált, amelyben D. R. Ashe éppen azzal dicsekedett, hogy ő viszont 
meghívást kapott a román pártvezetők hivatalos páholyába. Így Ashe pontosan tu-
dósíthatott a hivatalos román véleményről. Levele szerint, bár a román közönség 
lelkesen fogadta az előadást, a hatóságok cenzúrázni szerették volna az első felvonás 
utolsó, „fallikus Zuboly” jelenetét. Egy külföldi előadás cenzúrázása talán furcsának 
tűnhet még a hidegháború idején is, de a cenzúra ekkor a kelet-európai szocialista 
országok normatív stratégiájaként működött.

A szocialista cenzúra totalitárius volt, s intézményes kapcsolatban állt az állam-
biztonsági szervekkel. Ennek ellenére demokratikusnak, közérdekűnek és oktató jel-
legűnek állította be tevékenységét. A rendszer vezetése azonban sohasem volt egysé-
ges, mindig is különböző érdekcsoportok versengtek a hatalomért. Ennek követ-
keztében a szocialista cenzúra a hatalom és az egyezkedés furcsa gyakorlataként 
létezett, amely a fegyverek által erőszakos módon kikényszerített dominanciát kul-
turális intézményeken és műalkotásokon keresztül legitimálta.63 A rendszer skizoid 
állapotaképpen a szocialista államok, kivételként talán Románia és Albánia említ-
hető, nyíltan folyamatosan tagadták a cenzúra létezését.

Az NDK-ban például, ahogyan arra Laura Bradley rámutatott, „a cenzúra eufe-
mizáló nyelve a cenzorokat kulturális segítőkként és pedagógusokként aposztrofálta. 
[…] Bár a drámák és az előadások szigorú bemutató előtti és utáni ellenőrzésnek vol-
tak kitéve, az NDK első alkotmánya a művészi szabadság iránti elkötelezettséget 
vallotta.”64 Nemcsak a kelet-német, hanem más szocialista vezetők és hivatalnokok 
is buzgón próbálták megőrizni a demokrácia és a polgárjogok látszatát. Így a cen-
zorok folyamatosan tagadni kényszerültek saját tevékenységüket. A kikényszerített 
álszentség eredményeként a színházi emberek, főleg a rendezők és a drámaírók ke-
rültek kellemetlen helyzetbe. Bár kizárólag a cenzúra előzetes engedélyével mutat-
hatták be előadásaikat, mégis ha valamilyen „baj” történt, őket személyesen tették 
felelőssé érte, mintha az előzetes cenzúra nem létezett volna.

Az 1970-es években az NDK és a többi szocialista ország nemzetközi legiti-
mációra törekedett, így a cenzorok nem szívesen tiltottak be produkciókat, hiszen 
az a cenzúra jelenlétének nyílt beismerése lett volna. Nagyobb hangsúlyt helyeztek 
inkább az előadás előtti megbeszélésekre, az előzetes véleményezésekre. Mint azt 
Dennis C. Beck a cseh színházakkal kapcsolatban kifejtette, „minden színháznak 
be kellett nyújtania az adott évadra tervezett produkciók listáját, valamint a »dra-

63 Azonban még ezekben a társadalmakban is változatos taktikái és stratégiái léteztek a cenzorok és cen-
zúrázottak közötti egyezkedésnek, és annak, hogy túljussanak a cenzorokon: „két vagy több párhuza-
mos ügynökség egymás ellen való kijátszásával” (Seth Baumrin, Ketmanship in Opole. Jerzy Grotowski 
and the Price of Artistic Freedom, Th e Drama Review 2009/4., 63.); „félrevezető besúgással”, nevezetesen 
„a művészek és tudósok azon képességével, hogy félrevezessék a hatóságokat” (Uo., 61.); „a cenzúra 
vakfoltjain keresztül, ahol a hivatalos és személyes kapcsolatok terei átfedték egymást” (Margaret 
Setje-Eilers, „Wochenend und Sonnenschein“. In the Blind Spots of Censorship at the GDR’s Cultural 
Authorities and the Berliner Ensemble, Th eatre Journal 2009/3., 364.); valós és/vagy hamis „célzások” 
használatával (Uo., 379.); és a „valótlan utalások (false white dogs) taktikájával.” (Beck, I. m., 428.)

64 Laura Bradley, GDR Th eatre Censorship. A System in Denial, German Life and Letters 2006/1., 151.
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maturgiai tervet« a rendezők ismertetőivel, hogy azt a minisztérium kulturális osz-
tálya jóváhagyja.”65 A cenzúra azon volt, hogy mindenütt jelen legyen és teljhatal-
mat gyakoroljon, de ezzel egy időben láthatatlan kívánt maradni. Amint azt Liviu 
Maliţa a román viszonyokra vonatkoztatva kiemelte, a cenzúra „arra törekedett, 
hogy beszivárogjon az alkotói folyamatba, egészen a művész tudatáig. Célja nem 
egyszerűen a tiltás volt, hanem hogy a hivatalos művészet minden alternatíváját el-
lehetetlenítse.” 66

1972-ben, csak pár hónappal Brook produkciójának bukaresti látogatása előtt, 
Ion Pintilie Gogol A revizor című drámáján alapuló bemutatóját négy előadás után 
mégis betiltották a Bulandra Színházban. Pintilie három és fél órás verziójában ki-
húzta a szöveg teljes második felvonását, más szövegekből használt fel az előadáshoz 
párbeszédeket és egy saját utolsó felvonást hozott létre, amelyben a Hair című ame-
rikai musicalre emlékeztető táncok és dalok szerepeltek. Az előadás betiltása mel-
lett a Pintilie-rendezést bemutató színház vezetőjét, Liviu Ciuleit is elmozdították 
a posztjáról.

Romániában „a cenzúra felelős volt a nyilvános diskurzusok ideológiai tisztasá-
gának megőrzéséért és a politikai tisztogatás kivitelezéséért.”67 Szerepe elsősorban 
abban mutatkozott, hogy „mindent megtiltson és kiűzzön, amit a rezsimre veszélyes-
nek, vagy a hivatalos doktrínákkal és a kommunista párt céljaival és gyakorlatával 
összeférhetetlennek tartott.”68 Ennek a funkciónak a kivitelezése nem volt egyszerű 
feladat, hiszen „a cenzúrának nem volt sem doktrínája, sem pedig saját célja. Minden-
esetre a cenzúra biztosította, hogy a párt dogmáit pontosan követik, hiszen a rend-
szer konszolidálásának és a speciális problémák megoldásának egyik eszközeként 
szolgált.”69 Gyakorlati megvalósulása azonban mindig is különféle belső, gyakran 
személyes érdekektől függött, valamint, különösen az 1970-es évektől kezdődően, 
a nemzetközi kontextus és közvélemény alakulásától.

Bár totális ellenőrzést gyakoroltak a közélet és a kulturális élet felett, a szocialista 
hatóságok intézkedéseiket a nyilvánosság előtt is igazolni igyekeztek. Ez lehetett az 
oka annak, hogy Romániában például 1972. szeptember 30-án az állami felügyeletű 
Bukarest Rádió nyilatkozatot tett közzé a román Államtanács Szocialista Kultúráért 
és Oktatásért felelős Bizottságának a Pintilie-produkcióra vonatkozó tiltó intézke-
désével kapcsolatban. Ahogyan azt a Szabad Európa Rádió (SZER) munkatársa, 
Anneli Meier később hallgatóinak ismertette, a nyilatkozat így érvelt:

számos színháznéző jelentkezett a Román Szocialista Kulturális és Oktatási 
Bizottságnál, ellenkezésüket és elégedetlenségüket fejezve ki azzal kapcsolatban, 
ahogyan a Bulandra Színház színpadra alkalmazta Gogol művét, A revizort. 

65 Beck, I. m., 428.
66 Liviu Malia, Ceauşescu színházba megy, Színház 2009/5., 11.
67 Liviu Malia, Literature and Red Ideology. Romanian Plays on Religious Th emes in the 1950s and 1960s, 

Journal for the Study of Religions and Ideologies 2009/8., 82.
68 Uo., 85.
69 Uo.

Szerintük az adaptáció eltorzította a művet és a nagy drámaírót, valami olyasmit 
hozva létre, ami nem egyeztethető össze a román színháznak, mint a nemzeti 
és nemzetközi kulturális értékek autentikus bemutatóhelyének a szerepével. 
Válaszul a hivatal […] elhatározta, hogy beszüntetteti az előadásokat és meg-
tiltja ennek a változatnak a bemutatását az ország többi színházában, valamint 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy megelőzze az ehhez hasonló jelenségek 
megismétlődését a román kulturális életben.70

A román hatóságok tehát a hivatalba érkezett, ismeretlen és ellenőrizhetetlen pana-
szok alapján hivatkoztak „az emberekre”, és „az emberek” nevében és érdekében in-
tézkedtek. A produkció betiltása mellett nyilatkozatuk kifejezte a párt e kérdést 
érintő világos állásfoglalását, valamint iránymutatást adott a jövőbeli színházi pro-
dukciókra vonatkozóan.

Pintilie előadásának betiltása és Ciulei menesztése azonban, a Za bránou és 
Krejča esetéhez hasonlóan, azonnal elérte a nyugati médiát. Jóval Meier riportja előtt, 
a SZER már felfi gyelt Michael Simmons Pintilie előadásáról szóló, a Financial 
Timesban 1972. október 12-én megjelent cikkére, s másnapi adásában „Románia és 
a Szovjetunió közötti, politikai felhangokkal terhelt kulturális összecsapás kirob-
banásaként”71 tárgyalta az eseményt, amely értelmezésükben „A revizor bukaresti 
bemutatójának állítólagos »rossz ízlése« miatt”72 bontakozott ki. A következő na-
pon a SZER hírei „nyugati diplomáciai forrásokra” hivatkozva állították azt, hogy 
Pintilie rendezését négy előadás után vették le a műsorról, mivel „a Bukarestben ke-
ringő hírek szerint, a szovjet diplomaták egyszerűen kivonultak a premierről, sok-
kolódva annak szovjet-ellenes tartalmától.”73 A lehetséges szovjet aggodalom mellett, 
Marcus Ferrar másnapi tárcája már azt is megemlítette, hogy „a nyugati nézők véle-
ménye szerint, az előadást könnyen lehetett Nicolae Ceauşescu vidéki látogatásai-
nak karikatúrájaként értelmezni.”74

A román helyzet ekkor annyiból volt különleges, hogy ebben az időben építette 
ki Ceauşescu sztálinista típusú totalitárius modelljét, ami még a többi szocialista 
országgal összehasonlítva is, talán Enver Hodzsa albán diktatúrájának kivételével, 
egyedinek számított. A „Kárpátok Géniuszának” 1971-es „júliusi tézisei” a román 
„kulturális forradalom” kezdetét hirdették, neosztálinista off enzívát indítva a kultu-
rális autonómia ellen, megerősítve a művészetek ideológiai kolonizálását. A „szo-
cialista humanizmus” jelszava alatt, a tézisek valójában visszatérést jelentettek a 
szocialista realizmus szigorú szabályaihoz, és támadást indítottak az engedetlen 
értelmiség ellen. A bölcsészet- és társadalomtudományokban szigorú ideológiai 

70 Anneli Meier, Production of Gogol’s “Th e Inspector General” Stopped, Szabad Európa Rádió, 1972. 
október 10., OSA, 811, F-96.

71 Russians Make Scene Over Gogol in Romania, Szabad Európa Rádió, 1972. október 13., OSA, 811, 
F-63.

72 Uo.
73 Romanians Close Down Russian Classic, Szabad Európa Rádió, 1972. október 14., OSA, 811, F-64.
74 Marcus Ferrar, Rumania’s Th eatrical Troubles, 1973. február 15., Szabad Európa Rádió, OSA, RL/

BA FEB 15 1112/1973.
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konformitást követeltek; a kompetenciát és az esztétikát ideológiával helyettesítet-
ték; a szakemberek helyére agitátorok kerültek; a kultúra pedig a politikai-ideológiai 
propaganda és a keményvonalas rendszabályok eszközévé vált.

Annak ellenére, hogy nyugaton szinte mindent tudtak a romániai totalitárius 
rezsimről, Ceauşescu népszerű maradt, viszonylag független külpolitikájának kö-
szönhetően, amely kétségbe vonta a Szovjetuniónak a szocialista tömbön belüli ha-
talmát és tekintélyét. Ceauşescu nemcsak a Varsói Szerződés által kezdeményezett 
1968-as csehszlovák invázióban való részvételt utasította el, hanem nyíltan fel is szó-
lalt ellene. A nyugati országokban tett hivatalos látogatások sora szintén segítette őt 
abban, hogy a külvilág felé önmagát reformkommunistaként mutassa be, miközben 
független külpolitikára törekedett a szovjet blokkon belül.75

A román hatóságok tehát, mint arra a tanulmány elején idézett Ashe-jelentés fel-
hívta a fi gyelmet az országba érkező Brook-előadás „fallikus Zuboly”-jelenetének 
szexualitását a szocialista világképpel összeegyeztethetetlennek vélték, s az előadást 
pornográfi ával, valamint a nyugati feslett erkölcsök nyílt terjesztésével vádolták. 
A román cenzúrázási szándék akkor oldódott meg, amikor „az ARIA üzenetet kül-
dött nekünk, miszerint Dimitri Popescut, a Román Szocialista Kulturális és Okta-
tási Tanács elnökét, s mint ilyet az ideológiai tisztaság legfelsőbb irányítóját le-
nyűgözte a második előadás. Ennek következtében az ARIA hallgatólagosan vissza-
vonta [a jelenet cenzúrázására vonatkozó] »javaslatait«.”76 Végül tehát az előadást 
nem tiltották be, s nem is cenzúrázták, mert a helyi kulturális potentát, Dimitri 
Popescu személyesen megnézve azt, nem tartotta veszélyesnek.

Bár a cenzúrát visszatartották, annak ellenére tették ezt, hogy a hivatalos román 
értelmezés nem változott. A fent idézett jelentésében említette Ashe, hogy az RSC 
október 28-i búcsúünnepségét használta fel arra, hogy

megismerkedjem Ileasaval, a Román Szocialista Kulturális és Oktatási Tanács 
külügyi kapcsolatokért felelős igazgatójával […], és őszintén megvitathassam 
vele a „Szentivánéji álmot”, rákérdezve az itteni hivatalos reakciókra. Ileasa azon-
nal azt válaszolta, hogy nagyon örül, amiért az őszinte véleményét kérdeztem, 
és meg is ragadta az alkalmat arra, hogy ismertesse „személyes nézőpontját”. 
Ám mindezek után megnyilatkozása nyilvánvalóan több volt, mint saját véle-
mény. Azt mondta, hogy Dimitri Popescu, a Tanács elnöke, Ion Blad, az egyik 
alelnök és sokan mások, akik látták a darabot, meg is vitatták azt bizonyos 
mélységig, s ugyanarra a következtetésre jutottak. Véleményük szerint az elő-
adás remek volt, igazolva Peter Brook jó hírét, amit a rendező Shakespeare újra-
értelmezésével szerzett. […] Ugyanakkor, az előadás a nyugati szexuális enge-
dékenységet és morális dekadenciát is megjelenítette, amit egészségtelennek 
tartanak, és ebben az országban nem kívánnak támogatni.77

75 Lásd például Balogh László, Románia története, Aula, Budapest, 2001.
76 D. R. Ashe J. L. Bullardnak, London, 1972. október 31., TNA, 34/129. 
77 Uo.

A nyugati szexuális engedékenység és morális dekadencia hivatalos elítélése nem-
csak Ileasa privát véleményében, hanem az előadásról szóló román kritikákban is 
megjelent. Az egyik napilap színikritikusa, Natalia Stancu szerint például, „bár a 
Lear király 1964-es romániai turnéja után Brook rendezése régóta várt esemény 
volt, panaszra van okunk azon jelenetek miatt, amelyek a vulgaritás, a szabadosság 
és az obszcenitás határán jártak, elnyomva ezzel a látványosságot és a mértéktelen 
naturalizmus árnyékát kölcsönözték a produkciónak. Mindez pedig sok nézőt za-
varba hozott, meghatározva ezzel az általános benyomást.”78 A kritikus negatív kom-
mentárját ismételte meg Radu Popescu, a korszak egyik legbefolyásosabb román 
színikritikusa, a Teatru című lap főszerkesztője, amikor azt írta, hogy „Peter Brook 
előadása nem pusztán erotikus, hanem értelmetlenül szabados, sőt néha egyenesen 
pornográf volt.”79

A román párthivatalnokok bizonyos jelenetek cenzúrázására tett javaslatai a BC 
egyes munkatársaiból is furcsa védekező-reakciókat váltottak ki. Miután a hivatalos 
román álláspont ismertté vált Londonban, E. V. Vines D. R. Ashe-nek szóló vála-
szában kénytelen volt beismerni, hogy „amikor a British Council felfedezte, hogy 
a turné-előadás több trágárságot tartalmazott, mint az eredeti, megkérték a társu-
latot, hogy a produkciót a kelet-európai ízléshez igazítsák, de ahogyan azt levele 
mutatja, nem jártunk sikerrel.”80 Megelőző intézkedése természetesen összhangban 
volt a BC és a Külügyminisztérium fent már említett hivatalos álláspontjával, mi-
szerint „a Councilnak óvatosan kell eljárnia, nehogy olyan kulturális megnyilat-
kozásokat prezentáljon Romániában, amelyek a helyi hivatalos ízlés számára túl 
avantgárdként hatnak.”81

Bár az előadás hivatalos fogadtatása sokkal kedvezőbbnek mutatkozott, mint 
Romániában, a hatalom irányítói a többi kelet-európai országban is megkísérelték 
a produkció (befogadásának) ellenőrzését. A szófi ai brit nagykövet, Donald Logan 
például azt írta az RSC látogatása után (1972. november 1–2.), hogy „a közönség 
lelkesen reagált, a hivatalos álláspont pedig kedvezőnek mutatkozott.”82 Jelentésé-
ben azonban megemlítette, hogy a „Zuboly-jelenet” a bolgár hivatalnokok körében is 
problémát okozott. „Az első előadás után, egy bolgár hivatalnok azt mondta nagy-
követségünk egyik munkatársának, hogy a kérdéses jelenetet ki kellene vágni, de az 
ügynek nem lett folytatása.”83 Általánosságban azonban a jelentés pozitívan értékelte 
a vendégjáték hatását: „a bolgár nézők nagyon élvezték a produkciót, s bár kétség-
kívül meglepődtek az erotikus jeleneteken, ezek is tetszettek nekik. Összességében 
semmi sem gátolta őket abban, hogy kifejezzék, mennyire élvezik az előadást és mi-
lyen jól szórakoznak.”84

78 Natalia Stancu, Midsummer Night’s Dream, Scintiea, TNA, BW 1/606. 
79 Radu Popescu, Th e Royal Shakespeare Company: Szentivánéji álom, Romania Libera, 1972. október 

20., TNA, BW 1/606.
80 E. V. Vines D. R. Ashe-nek, Bukarest, 1972. november 20., TNA, FCO 34/149.
81 Uo.
82 Donald Logan J. L. Bullardnak számára, London, 1972. november 15., TNA, FCO 34/149. 
83 Uo.
84 Uo.
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A bolgár sajtó sokkal kedvezőbben, bár szintén fenntartással kezelte a produkciót. 
Eliszaveta Szotirova színházkritikus kiemelte például, hogy az előadás „valódi ünnep 
volt a bolgár színházrajongók számára.”85 A Literaturen Front című lapban Dimitar 
Kanusev szintén „messzemenően művészi és tehetséges produkcióról”86 írt, hozzá-
téve, hogy „az előadás kísérletet tett, s nagyrészt sikeresen rá is talált egy univerzális 
színpadi kifejezésmódra, tekintettel a modern kortárs színház koncepciójára és annak 
teljességére,”87 de azt is megjegyezte, hogy „sajátos színpadi adaptációjának megte-
remtése közben elhagyta a darab nélkülözhetetlen részleteit és a drámaíró művészi 
szemléletmódját.”88

Varsóban a fogadtatás még jobbnak mutatkozott, mint akár Bukarestben vagy 
Szófi ában. Frank Brenchley varsói jelentése J. L. Bullardnak, a Külügyminisztérium 
Kelet-Európai és Szovjet Bizottságához (Eastern European and Soviet Department) 
nem kevesebbet állított, minthogy a látogatás „mérhetetlen siker.”89 Az 1972. no-
vember 22-én, 23-án és 24-én játszott három előadást „a közönség, a kritikusok és 
a hivatalnokok elismerésének crescendója kísérte. Az első este meleg fogadtatását a 
második álló ovációja követte, amely a harmadik estén megismétlődött, kiegészülve 
a közönség lelkesedésének szokatlan jeleként a Ste Lat éneklésével, amely a lengyel 
változata a mi For He’s a Jolly Good Fellow-nknak.” A lengyel sajtó egyértelműen lel-
kesedett. Brenchley pedig azt jelenthette Londonba, hogy „valaki nagyon helyesen 
azt mondta nekem: »felejthetetlen esténk volt. Olyan, amely a hit színházi jelentését 
és kimeríthetetlenségét visszahelyezte jogaiba«.” Emellett Brenchley azt is hozzátet-
te, hogy az előadás „semmilyen gondot nem okozott a lengyel közönségnek, hiszen 
megidézte Tomaszewski és Grotowski színházának kissé kevésbé explicit előadásait. 
A Bukarestben oly nagy gondot okozó [erotikus] jelenetet itt jókedvvel és nevetéssel 
üdvözölték.”

Budapestről R. P. Martin szintén arról tudósíthatott, hogy „a közönség érdeklő-
dése nagyon nagy volt” és a látogatás „populáris és művészi siker”, s „teljesen kedvező 
reakciót váltott ki hivatalos politikai körökben.”90 Emellett azt is hozzátette, hogy 
„meglepő módon a párt lapjában hosszú recenzió jelent meg az előadásról”, s „bár 
a szexuális ábrázolásra és a darab nyíltan erotikus részeire sok kritikus felfi gyelt, 
nem kifogásolták azokat.”91 Bár Martin abszolút optimistának tűnt az előadás po-

85 Elisaveta Sotirova, Th e Royal Shakespeare Company in Bulgaria, Otechestven Front 1972. november 
5., TNA, FCO 34/149.

86 Dimiter Kanushev, Th e RSC in Sofi a. A Midsummer Night’s Dream, Literaturen Front 1972. 
november 9., TNA, FCO 34/149. 

87 Uo.
88 Uo. Más országokban az egyik leggyakrabban használt érv volt, hogy az előadás főként Brook trükk-

jeivel van tele, így nem maradt már hely Shakespeare számára. Budapesten az előadásnak hihetetlen 
sikere volt, bár elégedetlen hangok itt is mutatkoztak. Barabás Tamás kritikus például azt írta, hogy 
„valamivel kevesebb zenei betét és valamivel kevesebb akrobatika, talán több lett volna.” Barabás 
Tamás, Szentivánéji álom. A Royal Shakespeare Company vendégjátéka, Esti Hírlap 1972. október 18., 3.

89 T. Frank Brenchley J. L. Bullardnak, London, 1972. december 1., TNA, FCO 346149. A következő 
három idézet is innen.

90 R. P. Martin J. D. K. Argles-nak, London, 1972. november 28., TNA, FCO 34/149.
91 Uo.

zitív fogadtatásának a tekintetében, Budapesten is érték kisebb kifogások a nyíltan 
szexuális jeleneteket.92

Amellett, hogy az előadást Kelet-Európában komplex társadalmi-politikai ese-
ményként tartották számon, egy nyugati társulat látogatása gazdaságilag is jó üzlet-
nek bizonyult. Az előadások telt házakat vonzottak, s a színházjegyek a feketepiacon 
is elérhetőek voltak, de egy vagyonba kerültek. A jegy-ügy azonban még összetet-
tebbnek mutatkozott. Donald Logan Szófi ából jelentette J. L. Bullardnak Londonba: 
„azt beszélik, hogy a három előadásra nyilvánosan csak alig több mint száz jegyet 
árultak (a színházi férőhelyek száma 1200). Ezt el tudom hinni.”93 Később hozzá-
tette, hogy „majdnem minden jegyet a Párton és a kormányszervezeteken keresztül 
osztottak ki, s nem kétséges, hogy a hűség jutalmául.”94

Hasonló történt Budapesten és Varsóban.95 R. P. Martin Budapestről küldött 
jelentést a BC-nek, ezen belül J. D. K. Argles számára:

a korai jegyigénylés eredményeképpen a három előadásra sikerült ötven helyet 
biztosítanunk. Ez a mennyiség, kiegészülve előadásonkénti tíz-tíz jeggyel, mely 
felett a nagykövet, a Royal Shakespeare Company és jómagam rendelkeztünk, 
lehetővé tette számunkra, hogy a követség dolgozóinak igényeit teljesítsük. Sőt, 
ez a jegymennyiség azt is megengedte a nagykövetség számára, hogy jegyet biz-
tosítsunk magyar barátaink részére, amely befolyásos körökben nagy visszhan-
got keltett. Sok ezer átlagos színház-szerető azonban csalódott volt.96

Martin jelentése tehát azt a feltételezést erősíti, miszerint, bár a kelet-európai ható-
ságok nyitottak mutatkoztak a vendégjáték fogadására, közben a nagyközönség felé 

92 A magyar hatóságok azonban más taktikát követtek. Az egyik recenzens, Csapó György említette 
cikkében, hogy egy olvasói levél érkezett a szerkesztőségbe. Ebben az ismeretlen Dr. P. G.-né felhábo-
rodottan azt kérdezte: „észrevette-e, hogy az angol színészek szexpropagandát fejtenek ki, amelynek 
nyílván következményei lesznek a magyar színpadokon is?”. Csapó válasza egyrészt az volt, hogy 
„a szex nem szorul propagandára”, másrészt pedig az, hogy „nem vettem észre, hogy szexpropagandát 
csináltak volna, semmiféle propagandát nem vettem észre a játékukban, akire felfi gyeltem, az Shakes-
peare volt. Pőrén.” Csapó György, A meztelenségről, Ország Világ 1972. november 15., 4. Ennek ered-
ményeként a hazai hivatal nyilvános imázsa is megmenekült.

93 Donald Logan J. L. Bullardnak számára, London, 1972. november 15., TNA, FCO 34/149.
94 Uo.
95 Varsóból T. Frank Brenchley jelentette J. L. Bullardnak azt, hogy „a közönség számára elérhetővé tett 

viszonylag kevés számú jegyet tizenöt perc alatt eladták.” T. Frank Brenchley J. L. Bullardnak, London, 
1972. december 1., TNA, FCO 346149. Lengyelországban 1956 után Gomulka megpróbálta felépí-
teni a nemzeti egységet, s eközben kitartani a szovjet irányelvek mellett. „A nemzetközi színtéren 
Lengyelország látszólag Hruscsov útját követte, de az országon belül Gomulka viszonylag nyitott volt. 
Hogy megvalósítsa a limitált szabadság ellentmondó programját, a lengyel kommunista párt művésze-
ket és értelmiségieket használt fel arra, hogy bemutassa Lengyelország újfajta nyitottságát, miközben 
ezzel párhuzamosan kitartott a szovjet ideológia mellett. A kommunista kulturális direktívákat a hiva-
talnokokon keresztül érvényesítették, akik az egész államon belül integrálódtak, a vezetés regionális 
és községi láncolataiként.” Baumrin, I. m., 61. A nyitottság demonstrálása a nemzetközi közösség 
számára magában foglalta a színházi emberek külföldre küldését (például Grotowski) és a más nem-
zetiségű társulatok és művészek lengyelországi fogadását.

96 R. P. Martin J. D. K. Arglesnak, London, 1972. november 28., TNA, FCO 34/149.
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történő jegykorlátozást az ellenőrzés gyakorlataként vezették be és alkalmazták. 
Ugyanakkor a korlátozás még inkább növelte a jegyek értékét, s ezáltal az RSC lá-
togatásának presztízsét. Így a nagykövetség gesztusát a kelet-európaiak még inkább 
értékelték, a helyi hatóságok azon erőfeszítése ellenére, mely a jegyek korlátozásán 
keresztül a megbízhatatlan „elemeknek” a tiltott gyümölcstől való távoltartását cé-
lozta meg.97

A hivatalos értelmezés nyilvánosságra hozása (lásd a hivatalos kritikákat) és a hoz-
záférés korlátozása mellett, a magyar szocialista rezsim még arra is felhasználta az 
RSC látogatását, hogy vitát provokáljon a magyar színházzal kapcsolatban. Magát 
a produkciót ugyan nem cenzúrázták, hiszen a rendszer éppen azt akarta demonst-
rálni, hogy mennyire nyitott és szabad, a látogatás után azonban Koltai Tamás azzal 
a címmel írt cikket, hogy Hogyan játsszunk színházat a Royal Shakespeare Company 
vendégszereplése után?98 Cikkében egyértelműen dicsérte az RSC játékát, és megle-
hetősen pontosan jellemezte a magyar színházi rendszer akkori anomáliáit. Nem 
a cikk megírása, hanem megjelenésének engedélyezése volt szokatlan. Sőt a cikkből 
vita kerekedett a korszak jelentős/befolyásos magyar színházrendezőinek és kultu-
rális személyiségeinek a részvételével. Többek között Ungvári Tamás, Both Béla, 
Magyar Bálint, Mihályi Gábor, Hermann István, Hegedüs Géza, Kazimir Károly, 
Major Tamás, Nagy Attila, Peterdi Nagy László és Malonyai Dezső szólalt meg.

Bár a különböző sajtóorgánumokban megjelent szövegekben nyílt utalás erre nem 
történt, valószínűleg a vitát politikailag szigorúan ellenőrizték és kézben tartották.99 
Az egyetlen erre vonatkozó említés nem a párt vagy a titkosrendőrség iratai között 
szerepelt, hanem Both Béla megjelent válaszában: „Tenni kellene valamit. De mit? 
Úgy hírlik: nem engedélyezik a választ. A válaszcikk mégis megjelenik – Ungvári 
Tamás tollából, sőt az Új Írás egyenesen vitára invitálja mindazokat, akiknek – akár 
szelíden, akár indulattal – mondanivalójuk van a kérdéssel kapcsolatban. Tessék, 
szabad a tér!”100 Mivel a kulturális élet ellenőrzés alatt állt, valószínűleg a vitát is irá-
nyították (direkt vagy indirekt módon) azokon a szerkesztőségeken keresztül (Új 
Írás, Kritika, Színház), ahol a vitában szereplő egyes írásokat közölték.

A magyarországi színházak állami támogatással működtek. Cserébe viszont a 
kulturális vezetés a színházakat a politika alárendeltjeiként kezelte, hiszen ideoló-
giai eszközként tartotta őket számon. A színházak szocialista kolonizációja pedig 
azt jelentette, hogy a kultúrpolitika ellenőrzést kívánt gyakorolni a műsor, a reper-
97 Egy magyar néző csalódásáról tudósított a Népszava egyik cikke. Koroda Mihály arról panaszkodott, 

hogy jegyet akart venni, de nem tudott, bár a színháznál, a kulturális minisztériumnál, a magyar Pen 
Clubnál és más intézményeknél is próbálkozott. Végül elment a színházhoz és belógott a szünetben. 
Lásd Koroda Mihály, Szentivánéji varázslat, Népszava 1972. október 24., 4.

98 Koltai Tamás, Hogyan játsszunk színházat a Royal Shakespeare Company vendégszereplése után?, Új 
Írás 1973/2., 100–105.

99 Az ellenőrzésre vonatkozó feljegyzést sem a Magyar Országos Levéltárban, sem pedig az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (eddig) nem találtam.

100 Both Béla, Néhány észrevétel a színházi vitához, Új Írás 1973/5., 110. A vita részletes feldolgozása szét-
feszítené ennek a tanulmánynak a kereteit. A Színházművészeti Szövetség 1973. februárjában egész 
napos vitát tartott az esetről. A vita jegyzőkönyvét sikerült megszereznem, s rövidesen nyilvánosan is 
elérhetővé válik.

toár, a dolgozók összetétele és a munkafolyamat szinte minden aspektusa felett.101 
A kulturális adminisztráció valószínűleg azért engedélyezte a vitát, mert saját kultúr-
politikai céljaihoz akarta felhasználni. A kulturális vezetők egyaránt hasznát vehet-
ték a magyar színházat ért negatív kritikáknak és pozitív megjegyzéseknek, hiszen 
így sakkban tarthatták vagy éppen nagylelkűen megvédhették a kifogásolt színhá-
zakat és művészeket. Ennek eredményeképpen a vita újfent csak azt bizonyította, 
hogy a kulturális szektor általában, a színházak pedig különösen a rezsim szigorú 
ellenőrzése alatt álltak. Mi több, a rendszer vezetői nyilvános támogatást kaphattak 
azoktól a kritikusoktól és színházvezetőktől, akik a színház és a rendszer akkori 
állapotát védték.102

Álmok és álmodók – konklúzió

A nézők, a kritikusok és a hivatalnokok eltérő Álmai azt a feltevést erősítik, hogy sem 
a nyugati, sem pedig a keleti tömb nem homogén és diff erenciálatlan entitásként lé-
tezett. Pont ellenkezőleg: mind horizontálisan, mind pedig vertikálisan megosztott 
volt – a tömbök között és a tömbök egyes országain belül is. Ennek következtében 
a hidegháború kortárs kutatásának több fi gyelmet kellene szentelnie a nyugati és 
„a szovjet tömbön belüli országok specifi kus összefüggéseinek.”103 Jelen esetben Brook 
előadására érkezett kelet-európai reakciók azt mutatták meg, hogy bár voltak bizo-
nyos általánosan követendő szabályok, lényeges különbségek léteztek az egyes szo-
cialista országok hatalmi és irányítói mechanizmusai között.

Brook turnéjának elemzése arra is felhívja a fi gyelmet, hogy a két tömb nem (el)zár-
tan létezett. A hidegháború a globalizált világ részét képezte, bár természetesen éltek 
bizonyos korlátozások. Ennek eredményeként a hidegháborút sokkal inkább „a ha-

101 A MSZMP által diktált direktívák kinyilvánították, hogy „a színház igazgatójának, főrendezőjének, 
művészeti vezetőjének közvetlen politikai felelősségi körébe tartozik a színpadra fogalmazás, a rende-
zés ideológiai-politikai korrektségének biztosítása, ellenőrzése, minősítése, az e téren elkövetett hibák 
szankcionálása.” Idézi Bogácsi Erzsébet, Rivaldazárlat, Dovin, Budapest, 1991, 160. Ezeknek a di-
rektíváknak köszönhetően nem pusztán az apparátus tagjai – tanácsi és minisztériumi hivatalnokok 
– de a színház vezetői is alkalmazhatták az (ön)cenzúrát. Ennek eredményeként, ahogyan Révész 
Sándor rámutatott, nem csupán a cenzúráról volt szó, „sokkal többről: az egész színházi struktúra 
központi birtoklásáról. A kultúrpolitika nem a cenzor, hanem a gazda szemével szelektált.” Révész 
Sándor, Aczél és korunk, Sík, Budapest, 1997, 271.

102 A paranoia azonban a Fal mindkét oldalán működött. Ahogyan Brenchley varsói riportja mutatja, 
ami általában nem volt gyanús, bizonyos körülmények között azzá válhatott. „Bizonyítékként ott volt 
a színfalak mögött egy fi atal cseh pár, egy fi ú és egy lány, akik színházrajongóknak tűntek és körülbelül 
16 évesek lehettek. Megpróbálták a turné egyik korábbi állomásán, Budapesten megnézni az előadást, 
de nem jártak sikerrel. Varsóban újra feltűntek és a társulat a szárnyai alá vette őket. A BC óva intette 
a menedzsert attól, hogy a látszatra hagyatkozzon velük kapcsolatban, de meg kell vallani, valóban az 
ártatlanság mintapéldáinak tűntek. A lány szabadon beszélt a prágai Za bránouhoz és annak rendező-
jéhez, Otomar Krejčához fűződő kapcsolatáról, valamint a mai csehszlovák élet megpróbáltatásairól. 
Néhányunkban a gyanakvás azonban hagyott némi kétséget, ami főként azon a könnyedségen alapult, 
ahogyan a pár átlépte az országhatárokat.” T. Frank Brenchley J. L. Bullardnak, London, 1972. decem-
ber 1., TNA, FCO 346149.

103 Miloš Jzl, Music and the Totalitarian Regime in Czechoslovakia, International Review of the Aest-
hetics and Sociology of Music 1996/1., 31.
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talom megosztottságaként” 104 kellene elképzelnünk. Bár a második világháború után 
a nemzetközi politikai rendszer természete alapvetően megváltozott, mivel az európai 
világot két szemben álló blokk határozta meg, ezen a szembenálláson belül, a nem-
zetközi rendszer „multi-dimenzionális maradt.”105

Brook turnéjának megszervezése és kelet-európai fogadtatása arra is rámutat, 
hogy a két tömb életében a kultúra, különösen pedig az elit-kultúra milyen fontos 
szerepet játszott. Amint azt Vines büszkén összefoglalta zárójelentésében, az RSC 
kelet-európai turnéja

sikert aratott mind a nézőknél, mind pedig a kritikusoknál, bár a nyilvánvalóan 
erotikus részeket érte némi hivatalos kritika, különösen Romániában. Ez az at-
titűd tükröződött néhány sajtóközleményben, de még ez sem akadályozta meg 
a kritikusokat abban, hogy hosszan elemezve sorozatosan dicsérjék a produk-
ciót és az előadásokat. Kétségtelenül, ennek a produkciónak a játszott helyeken 
hihetetlen hatása volt.106

Az öndicséreten kívül – hiszen Vines volt az, aki a Külügyminisztérium részéről az 
egész turnét megszervezte és irányította – kijelentése arra utalt, hogy a kultúra az 
ideológiai és politikai harc részét képezte – mindkét oldal értelmezésében. Amint 
azt Donald Logan szófi ai jelentése megerősíti, a turné „örömteli siker” volt, amely 
„hitelt adott Nagy-Britanniának és az itt élőket gondolkodásra késztette rólunk, 
ami szerintünk nagyon jó eredmény.”107 Így a két tömb a kultúrát saját álmai nép-
szerűsítésére használta.

Ezeknek az álmoknak a komolyan vétele pedig – ahogyan arra az amerikai tör-
ténész, John Lewis Gaddis fi gyelmeztetett –, azért fontos, mert mikor emberek 
döntenek „elképzeléseik alapján teszik ezt. Döntéseik megértéséhez komolyan kell 
vennünk azokat az elképzeléseket, amelyekben egykor hittek.”108 A hidegháború vége 
nem katonai vereség miatt, és nem pusztán a gazdasági krízis miatt következett be, 
hanem „a legitimitás összeomlása miatt.”109 Ehhez viszont abszolút mértékben fon-
tos volt, hogy a rezsim hívei és ellenfelei milyen elképzelésekkel, álmokkal és hitek-
kel rendelkeztek önmagukkal, rendszerükkel és a Fal másik oldalán állókkal kap-
csolatban.

Egy turnéelőadás pontosan azért bizonyulhatott tökéletes eszköznek, mert el-
képzeléseket, álmokat és hiteket lehetett vele a különböző táborok között terjeszteni 
és megosztani. A kulturális cserék így járulhattak hozzá a szocialista tömb szétesésé-
hez és a bipoláris világot szimbolizáló Fal leomlásához. A turné után, egyfajta konk-
lúzióként, Vines Logan szófi ából érkezett, imént idézett levelére válaszolva fejtette 

104 John Lewis Gaddis, We Now Know. Rethinking Cold War History, Clarendon, Oxford, 1997, 283.
105 Uo., 284.
106 E. V. Vines Donald Logannak, Budapest, 1972. december 12., TNA, FCO 346149.
107 Donald Logan J. L. Bullardnak, London, 1972. november 15., TNA, FCO 34/149.
108 Gaddis, I. m., 287.
109 Uo., 283.

ki, hogy „a legfőbb dolog: a turné sikere. Most pedig azzal a problémával szembesü-
lünk, hogy miként találunk egy másik olyan megnyilatkozási formát, amelyik épp-
ilyen értékes, de kevésbé problematikus.”110 Következésképp elképzelések, álmok és 
hitek terjesztésén kívül, a kulturális cserék másik legfontosabb célja a két tömb kö-
zötti kapcsolat bármi áron történő fenntartása volt. Még akkor is, ha ehhez saját 
rendezőik megjegyzését kellett cenzúrázni. A hosszú távú stratégia részeként, ezek 
az események a tartós fellazítás és a folyamatos image management politikájához 
tartoztak.

Brook produkciója és fogadtatása, úgy tűnik, megerősíti azt az előfeltevést, mi-
szerint a hidegháború ugyannyira volt a hasonló világképek kapcsolata, mint elvá-
lasztása. Ebben az időszakban tehát Brook „egyetemes színházi nyelve” tökéletes-
nek mutatkozott. Ahogy a bolgár kritikushoz, Dimitar Kanusevhez hasonlóan, az 
MTI nyilatkozata is megállapította a budapesti vendégjáték kapcsán, „Brook ezzel 
a munkával közelebb került az egyetemes színházi nyelv megteremtéséhez, mint ed-
dig bármikor.”111 Ebben az összefüggésben Brook és Shakespeare „egyetemes (szín-
házi) nyelve” tökéletes reakciója (és egyben ellen-metaforája) a retorikailag, politi-
kailag és fi zikailag szétszabdalt, de egyben egymásra utalt világnak.

Brook Álma így olyan univerzális „üres (álom)térnek” bizonyult a különböző hát-
terű nézőközönségeknek, amelybe könnyedén álmodhatták bele egyrészt saját egyedi 
kontextusaikat, másrészt pedig a Másikat, mint eltérő körülmények között élő, de 
hozzájuk teljesen hasonló lényt. Emellett Kelet-Európában az előadás (szimbolikus) 
menekülést nyújtott a szocialista valóság kontextusából, azt feltételezve, hogy a szere-
lem, a színház, a szabadság, a képzelet, az emberi test és a szexualitás kontextus füg-
getlen, s ugyanazt jelenti a Fal mindkét oldalán. Amint azt az egyik hazai kritika az 
előadás utolsó jelenetével kapcsolatban megjegyezte: „vége a játéknak, az álomnak, 
sajnáljuk, szép volt, de most fogjunk kezet, köszönjük meg egymásnak a kellemes 
perceket, mielőtt a hétköznapok rácsai újra összezáródnak.”112

110 V. Vines Donald Logannak, Budapest, 1972. december 12., TNA, FCO 346149. Brook turnéjának 
esetében a problémát – ahogyan láthattuk – a produkció erotikus jelenetei okozták, és még Vines, aki 
a turné szervezésének főfelelőse volt, sem kedvelte ezt a változatot. Nyíltan bevallotta, hogy „ugyan 
briliáns színházi előadás, amely számos újdonságot hoz egy már ismert darab újraértelmezésekor, és 
a világ sok pontján továbbra is sikerre számíthat, de a stílusa eldurvult, amikor megjelent benne 
a music hall-ok erkölcstelen humora.” E. V. Vines J. A. Dobbsnak, Moszkva, 1972. november 13., 
TNA, BW 1/606. És ugyanezen okok miatt tiltakozott Vines egy lehetséges 1973-as moszkvai turné 
ellen. Azt a kérdést szegezte idézett levelében Dobbsnak, hogy „valóban az Álom lenne az a tekintélyes 
produkció, amely visszavezet bennünket a moszkvai kulturális szcénába?” Majd saját kérdésére vála-
szolva, kifejtette, hogy „a Szovjet Kulturális Minisztérium nem fogadná el a produkciót anélkül, hogy 
először alaposan szemügyre ne venné – tudjuk, hogy a Szovjet Nagykövetség munkatársai megnézték 
a londoni bemutatót –, s a botrány rizikója mindig ott lebegne, a produkció hatását pedig csökkent-
hetik az ellenérzések és a puritán reakciók. Ez az előadás nem tűnik számomra megfelelő megnyilat-
kozási formának, hogy a Szovjetunióban megjelenjünk vele.” Uo.

111 Magyar Távirati Iroda, Budapesten szerepel a Royal Shakespeare Company, Népszava 1972. október 17., 2.
112 Seregi, I. m., 4.


