
ELİZETES FORGATÓKÖNYV (összeállította: Árva László) 

Bevezetés: 

Egy plébános kedves barátom mondta az 1956-os forradalom kapcsán, hogy a 
forradalom napjai a magyarság keresztáldozatát jelentik, de a szenvedéstörténet az, 
ami megelızi, a diktatúra tíz esztendeje.  

A Nemzeti Emlékezet hetének alkalmából győltünk össze, és a nemzet emlékezete 
olyan, mint az egyes emberé, szépíthet és torzíthat, feltárhat és elfedhet akarva vagy 
akaratlanul. 

A rendszerváltozást követıen gyakran kapnak hangot olyan vélemények, hogy 
azok a mővészek, alkotó emberek, akik nem álltak félre vagy nem emigráltak, 
hanem írtak, szerepeltek, alkottak, azok együttmőködtek a diktatúrával, sıt 
súlyosabb vádak szerint közremőködtek annak fenntartásában. 

Így ültették már az elmúlt húsz évben a vádlottak padjára például Illyés Gyulát, 
Németh Lászlót, Nagy Lászlót, Juhász Ferencet, Csoóri Sándort és még sokan 
másokat.  

És e szerint a logika szerint a rendszer kiszolgálója volt Bessenyei Ferenc is, hiszen 
színészi pályájának csúcsa éppen az ötvenes évekre esik. Számos elismerést, 
közöttük két Kossuth-díjat kapott munkásságáért. 

Persze ez a beállítás mélységesen igaztalan és igazságtalan, hiszen Bessenyei 
Ferenc nem a politika iránti hőségéért, hanem a Nemzeti Színházban nyújtott 
kimagasló alakításaiért kapta Kossuth-díjait. Ahogyan ı maga írta: „A két Kossuth-

díjat azért kaptam, hogy azt az országot, amelyben akkor éltünk, egy tisztább és 

magasabb rendő szellemi élettel töltsem meg, és ahol segíteni tudok, ott segítsek.” 

I. Az vitathatatlan, hogy a Rákosi-rendszerben valóban kitüntetett szerepe volt a 
színjátszásnak, ezen belül is a Nemzeti Színháznak. 

Elıször azt szeretném megkérdezni Esztertıl, miért volt a színház, a színjátszás ilyen 
privilegizált helyzetben ezekben az években? 

 a/ filmhíradó a Dózsa bemutatójáról (1956 január) 

b/ filmhíradó-részlet a Danubia gyár munkásainak és a Nemzeti Színház 

mővészeinek találkozójáról 

Sok és sokféle szerepet játszott Bessenyei Ferenc ebben az idıben. Kimagasló 
emlékezetes szerepei azonban az igazság megırzését és az igazság kimondását 
szolgálták. A Nemzeti Színház elévülhetetlen érdeme, hogy magyar drámát is 
játszott, köztük gyakran Illyés Gyula mőveit is. Illyés értett a hatalom nyelvén, és 
nagyszerő íróként képes volt a vádló igazságot úgy a hatalom szemébe mondani, 
hogy az dicséretnek vette. 



II. Az ötvenes években az írók mondataiból a politika nem ugyanazt hallotta ki, amit 
a színészek és rajtuk keresztül a parabolákat értı közönség. Ezért mondhatta 
Bessenyei Ferenc, hogy a Színházban ezekkel az elıadásokkal már 56 elıtt 
forradalmat csináltak. 

Milyen szerepe volt a színésznek, hogy az írók által kódolt igazság eljuthasson az 
arra szomjazó közönséghez? 

 

III. Tehetségéhez méltó gyorsasággal emelkedett karrierje a Nemzeti Színházban. 
Hogyan fogadták ezt a gyors emelkedést a Nemzeti Színház színészei, mővészei? 
Milyen volt a viszonya a rendkívül befolyásos Major Tamással? 

 

IV. 1953 nyarán Nagy Imre lesz az ország új miniszterelnöke, Rákos és hívei 
átmenetileg háttérbe szorulnak. 1954 ıszére azonban egyre erıteljesebben lehetett 
érezni a régi rend híveinek újabb térnyerését. Ennek hatására született meg a 
Nemzeti Színház mővészeinek Darvas Józsefhez írt levele, amely a magyar mővészek 
1955. ıszi memoranduma elızményének is tekinthetı. B. Élthes Eszter feldolgozta 
mindkét dokumentum keletkezésének körülményeit. Bessenyei Ferenc mindkét 
dokumentum aláírói között szerepel. Arra kérem, beszéljen ezekrıl az iratokról, 
amelyek beilleszthetık a forradalomhoz elvezetı események sorába! 

 

V. Hogyan reagált a hatalom a memorandumra? Az elızıekben arról beszéltünk, 
hogy a Rákosi-rendszer privilegizáltan kezelte a színházi életet. Ebben azonban 54 
végétıl törés következik be. Ezt jelzi Lukács kritikája a Tragédiáról, majd a 
Csodálatos mandarin és a Galilei körüli huzavona. 

 

VI. Az 1848-as forradalom szimbolikus színházi bemutatója volt a Bánk bán elıadása. 
Ugyanezt a szerepet töltötte be Németh László Galileije, amit hosszú huzavona után 
1956. október 20-án mutattak be. Igaz lehet, hogy a hatalom elbizonytalanodását 
mutatja az a huzavona, ami 1953 és 1956 között a Galilei bemutatója körül történt? 
Milyen helyet foglal el ez a szerep Bessenyei Ferenc életében, pályáján, különösen 
annak a mondatának a fényében, amely szerint: „Minden én vagyok, minden 

eljátszott szerep és sors én vagyok.”? 

Így érkeztünk el 1956 október 23.-ához. Hallgassuk meg Bessenyei Ferencet, hogy 
vált ezen a napon az események egyik fıszereplıjévé! 

Filmrészlet a Bem térrıl és Bessenyei Ferenc visszaemlékezése 

 



VII. Azt ezt követı napokban hogyan alakult Bessenyei Ferenc sorsa? 

Bessenyei Ferenc a hatvanas, hetvenes nyolcvanas években újabb nemzedékek 
számára jelentette az igazi színészt. A televízió elterjedésével a mi nemzedékük 
számára is ı jelenítette meg a klasszikus magyar irodalom hıseit Kárpáthy Jánostól 
Görgey alispánig. Jelentett-e mégis törést a pályáján mindaz, ami 1956-ban történt? 
Olvasva élettörténetét, úgy tőnik, az új hatalom és közte már jóval nagyobb volt a 
távolság. 

1956. október 23-án a Bem téren a Nemzeti Színház színésze, Bessenyei Ferenc 
mondta el a Szózatot. Most beszélgetésünk zárásaként hallgassuk meg Vörösmarty 
mővét a Nemzet Színésze, Bessenyei Ferenc tolmácsolásában! 


