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A shakespeare-i szöveg
működése

A színház hivatása

A színháznak tehát hivatása van,
változtatást akaró, leleplező hivatása, amit
mindig szenvedélyesen kell kép-viselni. A
konzervatív színház nem teljesíti hivatását,
mert előadásain a közönség nem tehet mást,
csak a nézőtéren ülve - elábrándozik a szép
szövegen. A legtanulságosabb példa arra,
hogy ez képtelen álláspont, a legfrissebb
generáció reagálása az ifjúsági
előadásokon. Ha valakinek joga van ahhoz,
hogy kínzó kérdéseire feleletet kapjon, ha a
világ értelmetlen vagy általa felháborító-
nak tartott, igazságtalannak talált dolgaira
joga van választ kapni, akkor az elsősorban
a fiatalság. A fiatalokkal szem-ben a
színháznak hallatlan felelőssége van.
Elterjedt és nagyon kárhozatos szokás,
hogy a színészek egy-egy ilyen ifjú-sági
előadás előtt azt mondják: „Ma szörnyű
közönség lesz, ezek beszélgetni, zajongani
fognak, mondjátok a szöveget gyorsan,
majd csak túl leszünk rajta." A fiatalok nem
azért ülnek be a színházba, hogy
„prédikációt hallgassanak", hanem hogy
valamit kapjanak, valamit fölfedezzenek, az
élet új oldalával találkozzanak. Gyakran
nem is a legtehetségtelenebbek azok, akik
rakoncátlankodnak a nézőtéren, vagy akár
az előadás alatt hangosan fölszólnak a
földszintről az erkélyre. Abban a
pillanatban, ami-kor a színpad élettel telik
meg, amikor feszültség keletkezik, vagy a
szerző le-leplez valamit - akár
Shakespeare-nél, akár más klasszikusoknál
- egyszerre megszűnik a beszélgetés a
nézőtéren, és a közönség figyelni kezd.
Erről van szó, erről beszél Brecht a
Sárgarézvásár előadása kapcsán is: nem
szabad meg-engedni a szöveg olyan
„gyönyörű" deklamálását, hogy a közönség
ne is-merhesse fel, hogy a szerző mikor,
milyen szenvedéllyel - és ezt a szenvedély
szót nagyon szeretném hangsúlyozni --szólt
a maga korához, tehát hozzánk is. Ez a
leleplező szenvedély természetesen nem
azonos a szavalással. A színház csak akkor
teljesíti hivatását, ha a cselekvést, a
felfedezett gondolatokat is figyelemmel
lehet kísérni - akkor meghökken,
megdöbbent, akkor a játék egyszer csak

élni kezd, és ebbe az élő játékba a közön-
ség is bekapcsolódik. Természetesen ez a
szenvedélyes színház, ez a leleplező, eddig
még ki nem mondott gondolatokat
kimondó, bátor színház mindig óriási
ellenállásokba ütközött - éppen a kon-
zervatívok részéről. Az igazi, élő színház
vitát provokál, kockáztat, és nem a sikert
keresi régi eszközökkel, hanem vállalja
azt, hogy esetleg meg sem értik, - mint
ahogy a színháztörténetben ez nagyon
sokszor, nagyon sok kitűnő darabbal
előfordult -, de mindezek ellenére hasznos
akar lenni. Társadalmilag hasznos. Ezért
aztán gyakran gúnyolják, közönségesnek
csúfolják, dühödt, agreszszív vitákat
folytatnak vele, hiszen az öntelt, az
irodalom védelmére önmagát hivatottnak
érző, a „színvonalat", a tradíciókat
görcsösen védő konzervatív egyszerre
ügyész is lesz, felelősségre vonást követel.
Mert a konzervatív kritikus pozícióját
veszélyezteti az újfajta, diadalt arató - élő
színház.

A shakespeare-i játéktér

A Shakespeare-darabokban mindig ben-ne
van, hogy milyen színpadon kell -
szándékosan nem használom a díszlet szót
- előadni őket. A szövegből mindent
megfejthetünk és kiolvashatunk. Egyes
drámákat Shakespeare a Globe Színház
számára írt (a Globe Színház fölépítését
valamennyien ismerjük, fönnmaradtak róla
metszetek, melyek alapján rekonstruálni
lehet, milyen is volt). Ezeknél a
daraboknál a többszintes színpadi szer-
kezet nélkülözhetetlen. Melyek ezek a
drámák? Benne van a szövegben. Ha
Shakespeare-t olvasni tudjuk, akkor min-
den instrukciót s' magát a díszletet is
megtaláljuk a szövegben. Mindegyik
előadásnak alapkövetelménye azonban,
hogy az előadás peregjen. A shakespeare-i
dráma egyetlen másodperc szünetet sem
bír el. Nem megoldás, ha ennek tudatában
nyílt színen, szünet nélkül oldjuk meg a
változásokat. Az Ahogy tetszikhez például
Oláh Gusztáv csodálatos erdődíszletet
tervezett. Az egyes jelenetek játékterei úgy
alakultak ki, hogy az erdő fáiból mindig
más és más tisztást tudtunk komponálni. A
színhelyek, amelyek így kialakultak,
hallatlanul szép képeket adtak. Mégsem
vált be ez a díszletezés. Ugyanis a fák
tologatása, nyílt színen történő változása
meg-állította a cselekvést.

A Vízkeresztet például nem a Globe
Színház számára, hanem a White Hall
részére írta Shakespeare, ott adták elő

alkalmi előadásként. A White Hall szín-
pada sík, ezt a színdarabot tehát csakis sík
színtéren lehet előadni, mert Shakespeare
így szerkesztette meg a cselekményt: a
darab döntő lélektani fordulatai séta
közben történnek a főszereplők-kel, és
ezeket a lépcsőn való járkálás vagy
emelvény használata rontja, megállítja.
Kolozsvárott egyszer a kiváló román
rendező, Liviu Ciulei készített számomra
egy Vízkereszt-díszletet. Soha ennél han-
gulatosabb, izgalmasabb, szellemesebb
színpadi teret nem láttam. Szerencsére úgy
alakult a dolog, hogy az előadást nem
tudtuk megtartani: később ugyanis rá-
jöttem, hogy ez a hidakkal átívelt, gyö-
nyörű díszlet használhatatlan a Vízkereszt-
előadáson.

Honnan tudunk következtetni arra, hogy
Shakespeare melyik darabját kell a Globe
Színház építményébe vagy más működő
szerkezetbe megkomponálni, és melyiknél
kell sík teret használni? Minden benne van
a szövegben. Az Othellóban például,
amikor a címszereplő megjelenik a Doge-
palotában, és ujjongó meghatottsággal
mondja el szerelmét a szenátoroknak, a
következő mondat hangzik el: „De itt jön ő,
legyen tanúnk maga." z ilyenfajta jelenet-
megszakítás, amely azért történik, hogy a
következő szereplő belépjen, nyilván-
valóan dramaturgiailag gyönge megoldás,
és a legügyetlenebb szerzők szokták csak
alkalmazni. Talán ez is az egyik oka annak,
hogy a Shakespeare-ben is csak az
irodalmat kereső, színpadra érzéketlen -
egyébként nagyon tehetséges - emberek
rendetlenséggel, kapkodással, dramaturgiai
tudatlansággal vádolják őt:. Ám ha
elképzeljük, hogy a Dogepalota egy
emeltebb szinten van, és jelenet közben az
alsóbb szinten látjuk a rohanó Desdemonát,
aki ezután egy idő-re el is tűnik a
színpadról, akkor egy-szerre minden
világossá válik. Meg kell ugyanis várnunk,
amíg az előszínpadon áthaladt szereplő -
megérkezik. Ez egy-ben a jelenet tempóját
is meggyorsítja, és sokkal izgatottabb
ritmust ad neki, mert Othellónak az alatt a
néhány perc alatt, míg Desdemona
beérkezik, el kell mondania azt a néhány
mondatot, amelyet még el akar mondani.

Talán még érdekesebb példa erre a Romeo
és Júliából ismert, híres méreg-jelenet. Ezt
általában úgy szokták elő-adni, hogy a Júlia
szobáját ábrázoló díszletben Júlia egy
heverőn fekve - mellesleg igen drámai,
könnyes, deklamáló hangon - elmondja
híres mono-



lógját, és utána tragikus sírással kiissza a
mérget. Ez teljes tévedés. Hiszen a jelenet
feszültségét más okozza. Á be-avatott
közönségnek azért kell izgulnia, hogy
Júliának legyen elég ereje, hősiessége
ahhoz, hogy a Lőrinc barát által tanácsolt
haditervet végrehajtsa, vagyis hogy az
álomba ringató mérget kiigya. Júliának ez
a monológ tehát küzdelem érthető
gyávasága, riadalma ellen - hiszen nem kis
bátorság kell egy ilyen terv
végrehajtásához. Amikor még-is dönt, és
elhatározza magát - „Romeo, terád ürítem
ezt..." -, akkor ez happy end, diadal, mert
sikerült ennek a valóban hős nőnek
véghezvinnie a közönség által már tudott
tervet. Ha ez a jelenet egy szobában
játszódik, és utána függönyt kell engedni a
díszletváltozáshoz, akkor a következő
cselekvésnek majd-nem elvész az értelme.
Nyilvánvaló, hogy ezt a darabot is -
egyébként a megírás dátuma is igazolja -
Shakespeare a Globe Színház részére
készítette. Tehát fönt, valahol az erkélyen
játszódik le a méreg-jelenet, lent pedig
ugyanekkor elkezdődik az egyik - az
egyszerű irodalmár olvasó számára
legstílustalanabb - részlet, ahol mindenki
más-más hangnemben, más-más
magatartásban, más-más szándékkal, tehát
más-más stílusban játszik. Capulet, ez a
kérlelhetetlen főúr, aki az előző jelenetben
olyan kegyetlen és durva szöveget
mondott Júliának, hogy „eredj legelni...",
most szakácssapkával a fején, főzőkanállal
a kezében szaladgál boldogan, rendelkezik
fűszerekről, ételekről, tréfálkozik a
dajkával, miközben a végre egyszer
jóllakni kívánó, inni és mulatni vágyó
szolgasereg, akár egy Breughel-képen,
hordja az ételeket, és a maga módján
tréfálkozva készül az esküvőre.
Ugyanakkor távolról zene hal-latszik:
közeledik a szertartásra készülő vőlegény.
A házon belüli ricsaj és a külső zene
hangja is hat a jelenetben, miközben mi, a
nézők, tudjuk, hogy az eszméletlen Júlia
fent fekszik az emeleten. Ezután megy fel
a dajka a színpad emeltebb részére, és
fedezi fel a halott-nak vélt Júliát. A most
következő rész zeneileg is
megkomponálandó: tudnillik a gyász
különböző hangjai. A szülők fáj-dalmába
lelkiismeret-furdalás is vegyül, hiszen
zsarnoki szülői szeretetükkel és
embertelenségükkel - ami Júliától teljes
odaadást, szeretetet követelt - ők is
részesei lányuk halálának. A dajkának is
lehet lelkiismeret-furdalása, mert annak
ellenére, hogy ő volt a közvetítő Romeo és
Júlia között, sőt annak tudatá-

ban, hogy a fiatalok már össze is há-
zasodtak - bigámiát ajánlott Júliának. A
különböző szereplőknek tehát úgy kell
megszólalniuk, hogy a szörnyű
jajgatásban az önvád is benne legyen.
Magyarul: rá kell játszani a gyászra. ebbe
a jajgatásba érkezik meg a színpad legalsó
síkján - mert legalább három-síkúnak kell
lennie ehhez a jelenethez a díszletnek - a
mit sem sejtő Paris, aki ezekre a
gyászhangokra figyel fel. Mi-után közlik
vele Júlia halálhírét, méltóságteljesen
fölmegy, és némán, döbbenten áll Júlia
holtteste előtt. Most következik a
legizgalmasabb rész: egy magánkívül
rohanó, kétségbeesett, majd-nem félőrült
ember érkezik - Lőrinc barát. z ő számára
az lenne az óriási tragédia, ha megtörténne
az esküvő, hiszen az bigámia volna, és
akkor az ő bűnössége a törvény előtt is, de
saját maga előtt is igen súlyos.
Kétségbeesetten rohan a lépcsőkön,
megáll az ágy előtt, és látja, hogy Júlia
bevette a mérget. Ez az ő számára happy
end - vagyis el kell fordulnia, hogy
megkönnyebbülését elrejtse. A
következőkben azért tud olyan bölcsen jó
tanácsokat adni, azért képes olyan szépen,
emelkedetten beszélni, mert boldogságán
és megkönynyebbülésén alig tud
uralkodni. Ugyan-akkor bent, ahogy terjed
a haláleset híre, úgy érkeznek a
kétségbeesett szolgák:

Péter: Jaj, muzsikusok, muzsikusok, a
„Hopp Sári!"-t, azt fújjátok! Itt halok meg,
ha nem fújjátok a „Hopp Sári!"-t.

Első zenész: Miért a „Hopp Sári!"-t?
Péter: Mert a szívem majd megszakad a

bánattól. Gyújtsatok rá valami jó ropogós
siratóra, hogy megvigasztalódjam.

(A kiábrándult zenekar pedig kénytelen
megelégedni azzal, hogy esküvő helyett
torra zenélhetnek, ami sokkal rosszabb
üzlet.) Fordítottja ez a hamleti szövegnek,
ahol „a torról maradt hideg sültből kitelt a
nászi asztal". Itt az ellenkezője történik: a
félbemaradt nász fa-latjait és italát isszák
meg a toron.

Mindezt azért kellett ilyen részletesen
elmondani, mert ez egyike azoknak a je-
leneteknek, amelyek talán legjobban bi-
zonyítják, hogy Shakespeare-nél milyen
elengedhetetlenül szerves része a színtér
magának a szövegnek és az előadásnak.

Vegyünk egy másik példát, nézzünk egy
sík térben játszódó darabot. Amint már
említettük, a Vízkereszt megrendelésre
készült. Szerencsére fennmaradt korabeli
rajz a White Hall-beli előadásról, amely
szerint egy nagy teremben játszották a
darabot. Itt két trónszék

állt, az egyik Erzsébet királynőé, a másik
a díszvendég Orsino hercegé, és körülöt-
tük helyezkedett el maga az udvar.
Nyilvánvaló, hogy Shakespeare itt ezt a
teret használta fel. Amikor például Viola
gazdájától - gazdája megbízásából -
átsétál Oliviához, akkor nyilvánvaló, hogy
a színpad bal oldaláról a jobb oldalára
ment át, vagy fordítva. És a sétáló
szereplők lelkében történő nagyobb drá-
mai fordulatok - a tér közepén játszódtak
le.

Arra, hogy nem kell minden színpadi
játékteret díszletezni, már Hevesi Sándor
is rájött, mégis kénytelen volt en-
gedményeket tenni, és ezért csak lógó
díszleteket alkalmazhatott, amelyek sö-
tétben, nagy koppanással ereszkedtek le a
szuffitából a színpadra. Ez is megállította
az előadást. Egy másik kísérlet szerint a
Globe Színház játékterét fel-tették a
színpadra, és ebben próbálták a
shakespeare-i játéktér problémáit meg-
oldani. Igy természetesen kisebbek lettek
az emelvények, az épületek: zsugorított
színpad lett belőle. A mai szín-házi
rendezőknek tehát olyan színpadi ap-
parátust kell kitalálniuk, amellyel lehetővé
tudják tenni, hogy a darab egymást követő
jelenetei pillanatnyi megállás nél-kül,
gyorsan kövessék egymást, és el kell
dönteniük, hogy többsíkú vagy üres
színpadon kell-e játszani a darabot. Na-
gyon sok drámát el lehet sík színpadon is
játszani.

Még egy nagyon fontos követelménye
van a Shakespeare-színjátszásnak az eddig
kifejtettek alapján. A szereplők mozgását,
magatartását látnunk kell; te-hát a
harmincas évek szokásától eltérően a
shakespeare-i dráma nem tűr meg sötétet
vagy úgynevezett hangulatvilágítást. A
harmincas évek derekán, talán éppen az
irodalomcentrikus, csak a szöveget
figyelembe vevő, szentimentális, pszicho-
analizáló, finom lélektani színjátszás
miatt, egyre tökéletesebb fejgépeket hasz-
náltak, és rengeteg darabot játszottak
sötétben. Csak az arcuk volt megvilágítva
a szereplőknek, mert az arc a lélek tükre.
Shakespeare-nél ez a módszer el-
fogadhatatlan. Nála látni kell mindent, s
nemcsak azért, mert a maga korában
délután, nappali fényben játszották a
darabokat. (Még nem voltak fejgépek,
hanem egyszerűen naplementéig tartott az
előadás, legfeljebb a zárójelenetben
jelentek meg fáklyások.) A mai színházi
előadásokon sem az arcokat kell tehát
megvilágítani, hanem a játékteret, hogy a
mozgások, a gesztusok, emberi és tár-



sadalmi kapcsolatok tökéletesen láthatóak
legyenek. Megint csak azt mondhatjuk,
hogy úgy kell megvilágítani a szín-padot,
mint a cirkuszi porondot, ahol nem lehet
elképzelni hangulatvilágítást, legfeljebb a
trapézmutatványoknál.

Shakespeare-t olvasni

A mai olvasónak és különösen a rende-
zőknek az a feladatuk, hogy újraolvassák
és újra felfedezzék Shakespeare műveit.
Minden fiatal rendezőnek tudnia kell,
hogy Shakespeare a maga korának tartott
tükröt; ezt a tükröt kell tőle „el-vennünk",
és saját világunk felé fordítani, másképp
semmi értelme sincs ma egy Shakespeare-
előadásnak. Az irodalomcentrikus színház,
a színháztól az irodalmat féltő kritikusok -
mellesleg mindig ők az öntelt védelmezői
a nívó-nak, ők az őrzői a szövegnek - csak
a szöveget látják, és valami elvont szépség
nevében klasszikusan deklamált elő-
adásban gyönyörködnek; ők azok, akik-
nek fogalmuk sincsen, hogyan kell egy
színdarabot olvasni. Lehet, hogy az írót
védelmezik, de a drámaíró ellen vétkez-
nek. A shakespeare-i szöveg működik,
minden szereplő egy bizonyos cél érdeké-
ben cselekszik, győzi meg partnereit, vagy
bizonygat kétségbeesetten, csal és csapdát
állít. Nagyon gyakran bizony egészen más
szöveget mondanak, mint ami ezeknek a
cselekvéseknek megfelel - hiszen mindig
meghatározott cél érdekében beszélnek.
Ugyanakkor a shakespeare-i szövegben az
úgynevezett szépen fogalmazott mondatok
váltakoznak a néha nagyon is naturalista
prózával, verses részek a bohózattal.
Feszült helyzetekben a szereplők például
elkezdenek szépen, keresetten fogalmazni.
Ezt bizonyítjuk majd be a Téli rege

esetében is. Tehát nekünk, amikor a
szöveget olvassuk, ismernünk kell azt az
idegállapotot, amelyben partnerei
hallgatják a hős szövegét. Mert nem-csak
egymás gondolataira felelnek, ha-nem
egymás idegrezzenéseire, gesztusai-ra,
mozdulataira is, és néha rögtönöznek egy
váratlanul megváltozott szituációban, vagy
beleesnek a jól előkészített csapdába.
Nagyon fontos, hogy el tudjuk képzelni a
szereplőtársak belső monológját akkor is,
amikor a másik szövegét hallgatják, akkor
is, mielőtt válaszolni fognak, hiszen egyik
szereplő gyakran kerül a másik bűvkörébe.

Vannak látszólag értelmetlen monda-
tok is Shakespeare szövegeiben - ezt is a

szemére szokták vetni, és natura

lista okoskodással oktatják ki, miért
helytelen egyik vagy másik mondat. A
:eget szeggelben pcldául az ajtónálló be-
jelenti az apácát, Izabellát. Ezt másodszor
teszi, tehát tudja, hogy kit fog bejelenteni,
a szöveg mégis így hangzik: „Valami
apáca, Izabella, vagy ki." Sokan azt
állítják: Shakespeare elfelejtette, hogy ez
az ember már ismeri a bejelentett sze-
mélyt. Pedig nem erről van szó, hanem
arról, hogy Antoniónak -- akinek ez a
bejelentés szól - valami olyan, önmagát
eláruló gesztust kell tennie, amelyre az
ajtónálló elveszti a szavát, és erre mond-
ja: ,,...vagy ki". Az olvasónak, a ren-
dezőnek mindig meg kell keresnie az
úgynevezett „szöveg alatti" gondolatot.
Ebben az esetben a „szöveg alatti" gon-
dolat: „Úristen! Mi van veled, uram?!"
Így, ebben a pillanatban minden értel-
metlenség megszűnik.

Shakespeare szereplői gyakran élnek
azzal a fogással, hogy belekapaszkodnak a
másik szavába, remekül tudnak vitatkozni
- ez egyébként az egész korra nagyon
jellemző. Ilyenkor valóságos áriák
keletkeznek egy-egy szó körül, és ezeket
az áriákat a színészeknek tiszteletben kell
tartaniuk. Shakespeare korában olyan
nagy divat volt a szószaporítás, a
szavakkal való játszás, szófacsarás és az
ezzel való tréfálkozás, hogy szinte
kötelezővé vált egy-egy jó „be-mondást"

beiktatni a darabokba. Ezek után néha
egész Európában elterjedtek. (Ilyen
például Erzsébet királynő mondása, amit a
térdszalagrend átadásakor mondott:
„Honni soit qui mai y pense.")
Shakespeare nem vonja ki magát ez alól a
divat alól sem, mint ahogy korának
minden divatjára reagál. Hatalmas mű-
vészete és költői nagysága éppen abban
áll, hogy fel tudja használni ezeket a
szójátékokat bizonyos lelkiállapotokban,
szituációkban vagy pedig egyes figurák
gúnyos leleplezésében. Még egy érdekes
és fontos dolog, amit figyelembe kell
vennünk, amikor Shakespeare szövegét
olvassuk: meg kell tanulnunk az egyes
szereplők szemszögéből nézve figyelni a
szituációkat, jeleneteket, a cselekvés
egyes fejleményeit. III. Richárd például a
maga szempontjából azt tartja fontos-nak,
azt figyeli, hogy milyen eredményesen,
milyen hatással rángatja az általa
mozgatott bábukat - a többi szereplőt. Sőt
azt is figyelemmel kíséri, hogyan reagál a
mozgatott figura rá, a bábjátékosra.
Ugyanakkor az ilyen típusú szereplők
áldozatuk számára is külön szín-házi
jelenetet rendeznek, Ilyen például

Edmund megjátszott párbaj jelenete
Edgarral v a g y az Othellában Cassio
zsebkendőjelenete. Talán még ezeknél is
érdekesebb példa a Macbethből a
királygyilkosság utáni rész. Itt semmi sem
úgy sikerül, ahogy a rendező vagyis Lady
Macbeth a történéseket elképzelte. Az
udvar döbbenten jön ki a gyilkosság
színhelyéről, a szemekben vád és felhá-
borodás, hiszen mindenki meg van győ-
ződve arról, hogy a gyilkosságot Macbeth
követte el, és ott áll a Lady is, aki várja,
hogyan fogja ezt a jelenetet a férje
végigjátszani. És Macbeth váratlanul
felrúgja az egész előre megírt szín-játékot,
drámát, tönkreteszi a Lady által megírt
jelenetet. Úgy is mondhatnánk, vallani
kezd, felesége halálos rémületére. Igen
ám, de Shakespeare ebben is zseniális,
Macbeth ugyanis - igazat hazudik:

Macbeth:
Ha egy órával előbb meghalok,
Boldogan éltem, de ettől a perctől
Semmi értelme nincs a földi létnek:
Szemét minden, halott a becsület.. .

(Szabó Lőrinc fordítása)
Mélységes megrendüléssel mondja ezt,

és mélységes meggyőződéssel. Erre az
őszinte hangra mindenki hinni kezd neki.
Lehet, hogy ha Jago módjára magyarázza
meg a történteket, akkor nem sikerült
volna elhárítania a gyanút, de tekintettel
arra, hogy képtelen hazudni, és
megrendülése igaz, valódi - mindenki a
hatása alá kerül, és mindenki meg van
győzve: ez az ember gyilkos nem lehet.
Egyetlen kivétel van: Macduff, aki ki-
vonja magát Macbeth szuggesztív hatása
alól. A halálra rémült Lady, az előbb
gyanakvó, majd az őszinte részvét hatása
alá kerülő többiek és a hatás elől menekülő
Macduff tanúi a jelenetnek - de
természetesen tanúi vagyunk mi is, a
nézők, akiknek észre kell vennünk
mindezt, egyszerre az összes szereplő
szemszögéből szemlélve az előadást. Ilyen
nehéz feladatra vállalkozik hát, aki
Shakespeare-t olvassa vagy Shakespeare-t
rendezni akarja.

Ma a fiatal művészek azt szokták mon-
dani: kérem, én magamat akarom meg-
valósítani. Erre egy felelet van: ez ter-
mészetes, ezt nem is kell hangsúlyozni.
Óriási baj lenne, hogyha a művészek nem
önmagukat valósítanák meg. De nem árt
felhívni a figyelmet, hogy ön-magukat
csak a művön keresztül, a Shakespeare-mű
újraolvasása, a benne rejlő titkok
megfejtése, újrafelfedezése után lehet
megvalósítani. Ez pedig rend-kívül
kemény munkát igényel.


