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CENZÚRA SHAKESPEARE KORÁBAN
Valamennyi színdarabhoz, amelyet a lon-
doni színházak 1590 és 1642 között bemu-
tattak, szükség volta Master of the Revels
(vigalmi biztos) jóváhagyására; fellebbe-
zésre ritkán nyílt lehetőség, és ezt jól tudta
minden drámaíró, minden színházi vállal-
kozó és minden színész. Az engedélyezést
általában a vigalmi biztos saját kezűleg
írta rá a kézirat végére. A lány második

tragédiájának a British Museumban őrzött
példányán, az utolsó lap hátoldalán ott
látható a kézírásos nyilatkozat:

„A lány e második tragédiája (mert más
cím nem szerepel a kéziraton) a megjelölt
javításokkal nyilvánosan előadható.

1611. október 31. Aláírtam sajátkezű-
leg: G. Buc"

Sir Henry Herbert, aki a vigalmi biztos
tisztjében George Buc utóda volt, huszon-
két évvel később nagyjából ugyanezt a
formulát használta. Egy másik, a British
Museumban őrzött drámakézirat utolsó
oldalán ott áll az engedély:

„A tengerész tisztességtudó felesége
című színművet, amennyiben a szöveg-
ben kereszttel megjelölt káromkodásokat
kihagyják, és a többi javítást is szigorúan
megfogadják, elő lehet adni; de csakis
ebben az esetben. Kelt, 1633. június 27-
én. Felszólítom könyvelőjüket, küldjön rö-
vid időn belül egy tiszta példányt, amely-
ből már hiányzik minden káromkodás,
káromlás és nyilvános illetlenség; az en-
gedetlenségért személyével felel. Her-
bert."

Az Office of the Revels-t (vigalmi hiva-
talt) eredetileg azért hozták létre, hogy az
udvari mulatságokat szervezze, ellenőriz-
ze és felügyelje. Hatáskörébe tartoztak a
masque-ok, színdarabok, magánszámok
és vegyes műsorok csakúgy, mint az előa-
dásokhoz szükséges felszerelés, így aztán
a londoni vigalmi hivatal raktára tele volt
jelmezekkel, kellékekkel, díszletekkel és
egyéb felszerelésekkel. Az első „Maste-
rek" és beosztottjaik csakis az uralkodó
mulattatását szolgáló műsorok megválo-
gatásával és előadásuk megszervezésé-
nek bonyolultfeladatával foglalkoztak; fo-
kozatosan azonban az ő kezükbe került a
színházi cenzúra is. És ezt a hatáskört
1581-től 1642-ig minden színházi ember-
nek tiszteletben kellett tartania, beleértve
Shakespeare-t, Henslowe-t, Heywoodot,
Heminges-t, Webstert, Alleynt, Chapmant,
Burbage-et és a többieket.

A vigalmi hivatal eljárási gyakorlata
1590-re már nagyjából kialakult. A társu-
latoknak minden külön felszólítás nélkül,
maguktól kellett benyújtaniok minden
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egyes előadandó színmű - újak és régiek -
kéziratát. Az eljárás távolról sem volt
ingyenes. Henslowe naplójából kitetszik,
hogy az általa finanszírozott társulatok
nevében a műsordarabok engedélyezésé-
ért rendszeres kifizetéseket folyósított a
vigalmi biztosnak. Az összeg egyébként a
tárgyalt időszakban egy fontról apránként
kettőre emelkedett.

Előfordult azonban, hogy a cenzor úgy
döntött: az engedélyezésért nem jár neki
honorárium. Ilyen esetről ad számot 1625.
augusztus 19-én a Iegismertebb nevű
vigalmi biztos, Sir Henry Herbert.

„A Király társulatának engedélyt adtam
egy Téli rege című régi darab eljátszására,
amelyet már Sir George Bucke (az előző
cenzor - Sz.J.) N jóváhagyott. Engedé-
lyeztem pedig azért, mert Mr. Heminges a
szavát adta, hogy a szövegen semmit sem
változtattak, valamint káromlást sem tet-
tek hozzá. Ezért, bár a korábban engedé-
lyezett példány hiányzik, a kéziratot vis-
szajuttattam, mégpedig javadalmazás fel-
számítása nélkül."

A Téli rege szerzőjének neve itt nem
szerepel; találkozunk viszont vele Sir
Henry egy másik bejegyzésében:

„Kaptam Mr. Heminges-től a társulat
nevében, amiért megtiltottam a Vörös
Bika-béli színjátszóknak Shakespeare
színdarabjainak előadását, a mai napon,
1627. április 11-én - 5,0.0. fontot."

Szó esik természetbeni juttatásokról is.
így például 1633-ból ez olvasható: „Talál

kozásom volt véle a régi pénzváltóhelyen,
amikor is átadott feleségem részére egy
pár kesztyűt, amely legalább húsz shil-
lingjébe kerülhetett." Az ajándékozó
egyébként Christopher Beeston, Henrietta
királyné társulatának igazgatója volt,
akinek ugyancsak színigazgató fiát Sir
Henry később cenzúra elleni vétségért
börtönbe csukatta.

A biztosok feljegyzéseiből csak töredé-
kek maradtak fenn; teljes egészében csak
a posztot 1623-tól egészen 1642-ig, a szín-
házak bezárásáig betöltő Sir Henry Her-
bert könyvelése olvasható. Ebből kaphat-
juk a legteljesebb képet a vigalmi biztosok
ténykedéséről.

Amikor a biztos megkapott egy kézira-
tot, a legegyszerűbb és leggyakoribb pro-
cedura az volt, hogy elolvasta, s ha nem
talált benne kifogásolnivalót, a végére
odarótta hozzájárulását. Ám - mint az a
Herbert-féle feljegyzésekből kiderül - jó
néhány esetben a cenzor bizonyos változ-
tatásokat kért a társulattól. (Nem a
szerzőtől - a kézirat elfogadása után a
társulat lett a mű kizárólagos birtokosa.)

Időnként előfordult, hogy a biztos nem
érte be változtatásokkal, hanem kereken
megtagadta az előadás engedélyezését.
így történt ez akkor is, amikor a Király
társulatának egyik képviselője elhozta
neki Philip Massingernek a társulat szá-
mára írt művét: „A mai napon, azaz 1630.
január 11-én nem engedélyeztem egy
Massinger-darab előadását, a benne fog-
lalt veszedelmes részek miatt. . ." Más
alkalommal hírnök útján állíttatott le a
Blackfriars-ben egy előadást, amelyet
már régebben meghirdettek, és a színé-
szek már öltöztek. A megszelídített szeli-
dítő című, ismeretlen szerzőtől származó
mű előadói ezt már nem nyelték le zokszó
nélkül, amint azt maga Herbert is tanusít-
ja. Két nappal a bemutató után, 1633.
október 21-én feljegyzi, hogy eljárása
„némi vitát váltott ki a játszók körében,
ámbár engedetlenségre nem került sor",
majd újabb három nap múltán további
fejleményt rögzít a napló: ,,Lowins és
Swanston megbánták heves viselkedésü-
ket, és bocsánatot kértek tőlem, én pedig
Mr. Taylor és Mr. Benfielde jelenlétében
elfogadtam mentegetőzésüket."

A cenzúra által törlésre ítélt sorok vagy
jelenetek általában öt típusba sorolhatók:

1) A kormányzás vagy a kormánypoli-
tika bíráló véleményezése;
2) Baráti idegen hatalmak, illetve ezek
uralkodóinak, főnemeseinek vagy ál-
lampolgárainak kedvezőtlen beállítása;
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3) Véleménynyilvánítás vallási viták-
ban;
4) Profanitás (1606 után);
5) Befolyásos személyiségek szatírikus
ábrázolása.

A legsúlyosabb kifogás alá azok a sorok
estek, amelyek nyíltan vagy burkoltan
kommentálták a kormány politikáját. Köz-
vetlen bírálatra ritkán került sor; a sérel-
mezett jelenet többnyire közvetve, az ana-
lógia alapján emlékeztetett - a cenzor
nézete szerint - egykorú politikai helyze-
tekre.

A legismertebb példa ilyen analógiás
jelenetre Shakespeare II. Richárdjának
trónfosztási jelenete. Erzsébet és néhány
minisztere analógiát látott a királynő és II.
Richárd között (vagy inkább úgy gondol-
ták, hogy sokan szívesen látnának a két
alak között ilyen analógiát), s ezért a trón-
fosztási jelenet színpadi bemutatása ha-
sonló kezdeményezésre utalhat Erzsébet-
tel kapcsolatosan. Így vélekedtek az Es-
sex-féle összeesküvés résztvevői is, ami-
kor megvesztegették a Lordkancellár tár

sulatát, hogy a lázadás előestéjén újítsák
fel a drámát. És hogy mások is veszélyes-
nek ítélték a jelenetet, az abból is kiderül,
hogy 1597-ben és 1598-ban törölték a mű
első három quarto-kiadásából; nyomta-
tásban csak a negyedik quartóban jelent
meg először, mégpedig 1608-ban, öt évvel
Erzsébet halála után.

Ugyancsak Philip Massinger írta a Király
társulata számára a Király és alattvaló című
drámát, amelynek egyes sorai analógiás
alapon egykorú politikai vitákban foglalnak
állást. 1638-ban, amikor az országot egyre
jobban felbőszítették Károly király
kétségbeesett adózási rendeletei, Sir
Henry nemcsak idéz a darabból né-hány
általa megcenzúrázott sort, de büszkén
feljegyzi, hogy ítéletével a király is
egyetértett.

„Még hogy pénz? Úgy szedünk adót,
ahogy nekünk tetszik,
Ha kedvünk tartja, akár üres papírt is
Aláíratunk veletek, és úgy fejünk meg
benneteket,
Ahogy jónak látjuk.. .
Íme néhány sor Philip Massinger Király

és alattvaló című darabjából; az örökké-

valóság számára másoltam át ide, hogy
fiam és mindazok, akik e könyvbe pillanta-
nak, soha el ne felejtsék. Tettem ezt az én
uram, Károly király tiszteletére, aki New-
marketben átolvasta a darabot, sajátkezű-
leg jelölte meg az idézett helyet, és e
szavakat fűzte hozzá: »Ez túl pimasz, ezt
meg kell változtatni.«"

Baráti külföldi hatalmat sértett meg
George Chapman Károly, Byron hercegé-
nek és Franciaország marsalljának össze-
esküvése és tragédiája című kétrészes
darabjában, amelyet 1608-ban mutattak be
a Blackfriars-ben, és még az évben ki is
nyomtatták. A kiadott szöveget erősen
meghúzták; az Összeesküvés negyedik
felvonását oly drasztikusan, hogy csak fele
olyan hosszú, mint a többi; a Tragédiából
pedig az első felvonás végén és a
második felvonás elején húztak ki néhány
jelenetet. Bár e dráma hivatalos cenzori
jelentése elveszett, a francia Bibliothéque
Nationale-ban fennmaradt egy levél,
amelyből megtudhatjuk, mi is történt. A
levelet a londoni francia követ írta Sillery
márkinak. Íme az ide vonatkozó passzus:

„1608. április 8. Intézkedtem, hogy tilt-

A Globe Színház belseje, 1600
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sák meg bizonyos színészeknek a Byron
hercegéről szóló krónika előadását. Mikor
azonban a színészek látták, hogy az egész
udvar elhagyta a várost, mégiscsak nagy-
makacsul eljátszották, sőt, a francia király-
nét és Verneuil kisasszonyt is színpadra
vitték. Az előbbi nagyon kemény szavakat
intéz az utóbbihoz, és a végén még fel is
pofozza. Közbenjárásomra három szí-
nészt letartóztattak, de a fő bűnös, a szer-
ző, megúszta."

Az említett jelenet a nyomtatott válto-
zatból hiányzik.

1631-ben a vigalmi biztos hasonló el-
lenvetésekkel tiltotta meg a Király társula-
tának egy darab előadását. Ez esetben a
biztos indoklása is rendelkezésünkre áll:

„Ma, azaz 1630. január 11-én megta-
gadtam az engedélyt Massinger egyik
darabjára, mert tárgya veszedelmes volt;
a darabban II. Fülöp megfosztja trónjától
Sebestyén portugál királyt, márpedig az
angol és a spanyol király esküt tett a béke
megőrzésére. Járandóságomat mind-
azonáltal megkaptam, hiszen ez a darab
elolvasásáért megillet, és mindenkor a
szövegkönyvvel egyidejűleg adandó át
kezembe."

A vigalmi biztos által kigyomlálásra ítélt
problémakörök harmadik típusába a val-
lási vitákhoz kapcsolódó drámák tartoz-
tak. 1619-ben London-szerte nagy érdek-
lődés kísérte a holland belpolitikát, első-
sorban az egyház és az állam között Ang-
liában is kibontakozó ellentét miatt. A
németalföldi villongások egyik fontos
eseménye volt John van Olden Barnavelt
holland hazafi bukása, pere és kivégzése
1619 tavaszán és nyár elején. A Király
társulata ki akarta aknázni a londoniak
érdeklődését az ügy iránt, és háziszerző-
jük, John Fletcher darabot írt nekik a
témáról, valószínűleg Philip Massinger
közreműködésével. Igen gyorsan dolgoz-
hattak, mert darabjuk 1619. augusztus
14-én már bemutatásra készen állt, noha
kitért egy olyan eseményre is, amelyről
Londonban csak július 14-én szereztek
tudomást. A kéziratot Sir George Buc
engedélyezte; a súgópéldányon látható
egy javítás is, amelyet monogramjával
ellenjegyzett. De az utolsó pillanatban
közbeléptek az egyházi hatóságok. 1619.
augusztus 14-én írják Londonból Sir Dud-
ley Carletonnak, Jakab király hágai köve-
tének: ,,Az itteni színjátszók színpadra
akarták hozni Barnaveltet, és sok pénzt
költöttek az előkészületekre, de az utolsó
pillanatban az egészet betiltotta Őlordsá-
ga, London püspöke." London püspöke

általában nem foglalkozott közvetlenül a
színházi bemutatókkal, de ő irányította a
nyomtatott művek cenzúráját, és tagja
volta Titkos Tanácsnak is, tehát igen nagy
hatalommal rendelkezett. Nem tudni, mi-
lyen változtatásokat kívánt a szövegben,
de óhaját teljesítették, mert 1619. augusz-
tus 27-i keltezéssel az előbbi levélíró arról
értesíti Sir Dudley-t, hogy „Színészeink
módot leltek a Barnaveltről írott darab
eljátszására; az előadást számos néző te-
kintette meg és nagy tapssal fogadta."

A negyedik kihágás, amelyet a cenzor
szigorúan üldözött, a profanitás, vagyis a
káromlás volt. Az eddig említett kategóri-
ákkal ellentétben ezt az adott korszakban
meg is határozták, bár ugyanakkor a vét-
kesség eldöntésében itt nagyobb része
volt a biztos személyes ízlésének. Az 1590
és 1606 közötti időszakból nagyon kevés
adatunk van arról, hogy mit tartottak a
kortársak istenkáromlónak - ám 1606-ban
a parlament törvényben gondoskodott a
színpadi nyelv megtisztításáról.

„Törvény a színészek kihágásainak kor-
látozására. . . Az a személy vagy azok a
személyek, akik bármilyen színdarabban,
közjátékban, májusi játékban vagy egyéb
nyilvános látványosságban tréfásan vagy
káromló módon ejtik ki vagy használják
Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek vagy a
Szentháromság nevét, amely nevek csak
félelemmel és tisztelettel ejthetők ki, min-
den ilyen kihágásért tíz font bírsággal
tartoznak, amelynek egyik fele a Király
Őfelségét, örököseit és utódait illeti, má-
sik fele pedig azokat, akik a bírósági eljá-
rást a nevezettek ellen kezdeményez-
ték... "

Ez a törvénycikk, amely törvényes juta-
lommal kecsegteti a feljelentőket, minden
néző számára megnyitotta a lehetőséget,
hogy öt fontot keressen, ha a bíróságon
elfecsegi, amit a színházban hallott. Ezért
a színházak óvatosak lettek, és még mi-
előtt egy-egy kéziratot a vigalmi biztos elé
terjesztettek volna, maguk gondoskodtak
a könnyelmű elszólások és felkiáltások
kigyomlálásáról. Ékesszóló példa erre az
Othello foliokiadása. Ha összehasonlítjuk
az 1622-ben kiadott, első quartót az
1623-as folióval, kicsinyes javítások
tucatjai ötlenek szemünkbe. Az Úr, az
Isten nevét mindenütt kihúzták avagy „Az
ég"-re változtatták; úgy látszik, erre már
nem vonatkozott a tilalom. így lett az "O
God, O heavenly God"-ból (Ó, Isten, ó,
mennyei Isten) egy év múlva "O Heaven!
O heavenly powers" (Ó, ég, ó, égi
hatalmak), az "0 Lord"-ból (Ó, Uram)
"Alas" (Ó, jaj), a

"Good God"-ból (Jóságos Isten) "Good
Heaven" (Jóságos Ég) és így tovább.
Végül a vigalmi biztos cenzori tevé-
kenységének ötödik kategóriája egyes
személyiségek szatírikus beállításának ki-
gyomlálását célozta. Ez igen bonyolult
feladat volt, részben mivel a szatírikus él a
kéziratokból gyakran nem tűnt ki, és csak
a színpadon vált nyilvánvalóvá; épp ezért
sűrűn előfordult, hogy noha a kéziratot
előzőleg engedélyezték, az előadást tiltot-
ták be egyes személyek szatírikus beállí-
tása címén. Másrészt a biztosnak el kellett
döntenie, hogy a kigúnyolt személyiség
elegendő befolyással rendelkezik-e az ud-
varnál, és itt tények helyett sokszor kellett
szimatára és értesüléseire hagyatkoznia.
Mert a vigalmi biztos és a Titkos Tanács
természetesen csak a kegyelt és befolyá-
sos személyeket védte a színészektől; je-
lentéktelen embereknek vagy épp a fenn-
álló rend ellenfeleinek, például a puritá-
noknak a védelmében nem voltak érde-
keltek.

Például Sir Henry, igaz, közvetlen fel-
jebbvalója, a lordkancellár utasítására,
1633-ban sikeresen védett meg a szatíra
ostorától egy jelentékeny személyiséget,
akit Henrietta királyné társulata pécézett
ki. Mint írja:

„1633. május 7. A mai napon két fontot
vettem át A hordó meséje engedélyezésé-
ért. A lordkancellár parancsára azonban
egészében töröltetett Vitru Hoop szerepe,
valamint a hordó mozgása, mivel ezek
ellen mint személyének szóló sértés ellen
panaszt emelt Inigo Jones, a királyi épít-
kezések felügyelője." A lordkancellár nem
akárkiért járt közben: Inigo Jones igen
nagy tekintélynek örvendett minta White-
hall főépületeinek tervezője, az udvari
masque-ok rendezője és a művészetpár-
toló Károly király művészeti tanácsadója.

Ami a kihágások elkövetői elleni eljárá-
sokat illeti, a szigornak itt különböző foko-
zatai voltak. A legenyhébb fokozat a kifo-
gásolt helyek megváltoztatása; szigorúbb
rendszabály az előadás letiltása, és még
súlyosabb, ha egyidejűleg magát a szín-
házat is bezáratták. Szélsőséges esetek-
ben pedig a vigalmi biztos betiltotta az
előadást, elkobozta a kéziratot, bezáratta a
színházat, lecsukatta a szerzőt vagy a
színészeket, esetleg mindannyiukat, és új
igazgatót állított a társulat élére.
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