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- Mit tanulhat a színházi ember, a
rendező Shakespeare-től?

- Én először is arra jöttem rá, hogy
Shakespeare-t évente újraértelmezni nem
jelent semmiféle problémát. Darabjaiban
és figuráiban egészen rendkívüli a m o z -

gási szabadság: nincs m é g egy drámaíró,
akinél ez volna a helyzet, még a többi
Erzsébet-korinál, Websternél vagy Mar-
lowe-nál sem; ezek csodás írók, de sokkal
kötöttebbek, hermetikusabbak. A Ham-
letet viszont meg lehet csinálni egyféle-
képpen, és fél év múlva egészen más-
képp, és mindkét előadás lehet igaz is
meg hamis is; ez a szokásos mércékkel
nem ellenőrizhető, legföljebb azt lehet
ellenőrizni - bár ez kicsit misztikusan
hangzik -, hogy hű-e Shakespeare-hez
vagy sem. Ennek viszont semmi köze
ahhoz, hogy például A velencei kalmár
szereplőit Erzsébet-kori jelmezekbe vagy
Wall Street-i bankárok ruháiba öltöztetjük-
e. A Shakespeare-hez való hűség a
shakespeare-i fantáziához, a humorhoz és
mindenekelőtt az elképesztően tágas va-
lóságismerethez való hűséget jelenti; te-
hát nem koncepciókra kell felesküdnünk.
Azt gondolom, hogy ha Shakespeare-t
egy rendezői koncepció vagy egy, a dara-
bot élesen körülhatároló értelmezés szorí-
tásában viszik színre, az eredmény mindig
hamis és mindig unalmas, mert az ember
rögtön gondolkodni kezd az egyéb, azon-
nal felmerülő lehetőségeken. A figurák
kerekek, nagy méretűek és fantasztikusan
árnyaltak; mármost ha a színpadon picik
és laposak lesznek, akkor az egészből
hülyeség lesz. Másfelől Shakespeare-nél
mindig van vagy harminc figura, aki való-
ban eleve lapos, hideg és együgyű, és ha
ezeket próbálják meg domborúvá tenni, az
éppolyan ostobaság. Régebben, még a
hatvanas években, Brémában is folyton
azzal próbálkoztam, hogy a legkisebb epi-
zódszereplőt is egy Othellóvá
duzzasszam; minden kis szolgából óriás
lett. Később erősödött a művészi
érzékem, és rájöttem: minden képben van
valami az előtérben, és az a fontos, a
többi pedig egyszerűen nem lényeges, és
ettől kezdve a lényegtelent valóban
lényegtelennek ábrázoltam, ami a
színházban roppant nehéz, hiszen a
legjelentéktelenebb figurát is teljes ember
játssza, akit szinte lehetetlen rábeszélni,
hogy jelentéktelen legyen. Ezért aztán
mindenféle hülye megoldáshoz
folyamodtam, például sötétbe állítottam
őket meg ilyenek. Ma már arra törekszem,
hogy a színészeknek el-magyarázzam
feladatuk nagyságát és ter-

jedemét, hogy megértsék, miképpen kell
határok közé szorítaniok. Meg kell érteni-
ök, hogy a céltudatos koncentráció és
körülhatárolás nagyon is izgalmas lehet...

Fontos az is, hogyan bánunk a shakes-
peare-i retorikával. Engem pokolian un-
tatnak azok az előadások, amelyek ezt a
retorikát nem tudják érzékeltetni. A velen-
cei kalmárban ez igen bonyolult. A dara-
bot eddig már háromszor megrendeztem;
most az érdekelt, hogy mi történik, ha a
darabot mai megvilágításban nézzük; ha
ahelyett, hogy jiddisül halandzsázó,
szélesen gesztikuláló zsidókról folynék a
szó, egyszer eltűnődnénk azon: mit is
jelent zsidónak lenni. Elvégre Shylock
csak azért zsidó, mert mindenki annak
mondja. De honnan tudom, hogy igazán
az-e? Ez a kiindulópont nagyon érdekelt.
Emellett, ettől függetlenül, meg kell oldani
a költői retorika problémáját, például Portia
nagymonológjában a kegyelemről. Ez
olyan, mint egy Verdi-ária, de egy-
szersmind popdal is. Vagy mint egy jó
musicalben: jön a sztár, és előad egy
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számot, amely kapcsolódik ugyan a szto-
rihoz, de ugyanakkor lemezen is kamatoz-
tatják, ahol már csak mint szám van jelen.
Nagyon nehéz itt megtalálnia helyes mér-
téket; a legnehezebb persze az olyan
daraboknál, minta Hamlet, ahol a sztori és
a számok állandóan váltják egymást.
- Shakespeare minden darabjában

egyszerre több történetet mond el. Nem
hat-e bénítóan rendezőre a tudat, hogy a
darabon, de m g egy-egy figurán belül is
hányfajta értelmezési lehetőség képzel-
hető el? Minden előadás bizonyos dönté-
seket feltételez és minden döntés szük-
ségképp tovább szűkíti ezt a sokértelmű-
séget.
- Számomra ez nem jelent problémát. Én

addig dolgozom előre egy darabon,
ameddig nem tudom pontosan, mit aka-
rok, és az még mindig elég tág. Ha aztán
azt mondom, Shylockot Gert Voss, Anto-
niót pedig Ignaz Kirchner játssza, akkor
nagyjából tudom, hogy mi rejlik ebben a
megoldásban - hiszen különben nem őket
választottam volna.
- Ha klasszikus dráma rendezésére

készül, érdekli-e az adott mű színpadi
előtörténete, az hogy más jelentős rende-
zők hogyan nyúltak a darabhoz?
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 Nem különösebben. Annak ellenére,
hogy engem minden érdekel; kannibáli
mohósággal olvasok, moziba járok, uta-
zom. De a környezet inkább csak
asszociatív módon érdekel; másodlagos
anyaggal, amivel a dramaturgok
elhalmoznak, nem tudok mit kezdeni.
 Vannak olyan Shakespaere-drámák,

amelyek egyáltalán nem érdeklik? Az a
benyomásom, hogy a krónikás darabok
viszonylag távol állnak öntől.
 Igen, vannak ilyenek. A krónikás

darabokat illetően: a IV. Henrik mindig
érdekelt, de csak részben. Borzasztóan
izgat az a komikus férfiszerelem, de az
„államcselekmény" untat. A Macbethet
sem szeretem, mert ez az egyetlen
Shakespeare-dráma, amely alapvetően
pesszimista, és ez nyomaszt engem.
Szerintem Shakespeare valamennyi többi
darabja élet-igenlő - ez a fickó szereti az
embereket, még akkor is, ha undorítóak,
és számomra mindig ez a legmeggyőzőbb
mondanivaló. Ezt keresem más írókban is.
Az olyanokat, mint Thomas Bernhard, akik
csak negatívumokban gondolkodnak, nem
bírom elviselni. Bűvöletesnek érzem,
ahogy Shakespeare az embereket szereti,
ahogy lenyűgözi minden emberi
ostobaság - mintha valami fantasztikusan
izgalmas emberi állatkertről írna! Nem
érdekelnek a korai vígjátékok sem, mert
túl szimplán műviek; ezt jobban csinálja
Marivaux, aki egyébként szintén nem
érdekel.

Lenyűgöz Shakespeare vadsága is,
azok az őrületes átmenetek, a képek egy-
másmellettisége. Egyszercsak elsüllyed
egy hajó, aztán valamilyen figura hever a
földön, két politikus beszélget, aztán egy-
szercsak kolostorban vagyunk, egy lány
imádkozik. Egy kalandkergető ember le-
nyűgözően izgalmas világkörüli útja ez...
A Macbeth viszont olyan, mint egy alvilági
utazás. Szerencsére még rengeteg
Shakespeare-darab van, amit nem ren-
deztem; még mind sorra kerülnek!

 Legtöbbször A velencei kalmárt ren-
dezte. Miért?

 Ejnye, hiszen világos, miért érdekel:
egy zsidóról szól; én is zsidó vagyok, és ez
egy örök probléma. Ezúttal az elgondolás
művisége izgatott: válasszunk egy néme-
tet, aki természettől fogva olyan német,
hogy németebbet el sem lehet képzelni:
Gert Voss eljátszhatna minden SS-tisztet,
és persze éppúgy Siegfriedet is; aztán
állítsuk a színpadra, és közöljük, hogy ő -
Shylock!

Régóta töprengtem, lehet-e egyáltalán
olyasmit kitaláni, amitől az emberek oda-
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figyelnek a szövegre? Hiszen betéve tud-
ják az egészet, és már libabőrösek lesz-
nek, mikor hallják: „Hát a zsidónak nincs
szeme?..." Én egyszerűen rosszul va-
gyok, amikor ezt hallom, mert már látom
hozzá a gesztust, a mártír pillantást meg
az egész zagyvalékot. Hát hogyan keltsük
fel ismét az emberek érdeklődését? Nos,
és akkor eszembe jutott: ha Voss játssza,
akkor odafigyelnek majd, mert ha ő
mondja el, minden mondat megújul, mert
kiesik a megszokott összefüggésből.

- Nagy Shakespeare-rendezéseiben ön
mindig sokat foglalkozottt a kívülállókkal.
Lear akarata ellenére kitaszított lesz,
Othellót bőrének színe miatt
diszkriminálják, Hamlet maga taszítja ki
önmagát a társa-dalomból, mert nem
viseli el az udvar hazugságát, és régebbi
Kalmár-rendezéseiben a közönséget az
undorító zsidó kliséjével konfrontálta.
Voss Shylockja viszont semmiben sem
különbözik ellenjátékosaitól, sőt, Portia
összetéveszti Antonióval; asszimilált
ember a többi asszimilált menedzser
világában, legföljebb vala-mivel
agyafurtabb.

- Viszonyom ehhez a darabhoz sokat
változott. A pátosz szintjén az antiszemi-
tizmus soha nem érdekelt. Az utolsó Shy-
lockom, még 1972-ben, Bochumban,
Hans Mahnke volt, és akkor láttam, mi
történik, ha Shylock valóban azaz undorí-
tó, mocskos zsidó, aki megfelel a szélső-

séges elképzeléseknek; Shakespeare ko-
rában bizonyára szintén így játszották. És
kiderült, játszhattuk bár a legkomikusabb
büdös zsidónak, a végén akkor is őt sze-
retik.

Ma még sokkal hűvösebben reagálok az
antiszemitizmus kérdésére. Shylockban
az izgatott, hogyan billen át egy csaknem
totális cinizmusba. Hiszen voltaképpen
azt mondja: „Nyaljátok ki a seggem, hü-
lyék. Én itt pénzt keresek, akár tetszik
nektek, akár nem, és ha seggbe rúgtok, én
még nagyobbat rúgok vissza." Egyszerű
és kicsit nyomasztó történet, amely ben-
nem természetesen összefügg Izraellel,
pontosabban azzal, hogy néhány év óta
kiderült: a zsidó csak akkor népszerű, ha
áldozat. Az emberek évezredek óta meg-
szokták, hogy a zsidót az áldozat, a bűn-
bak szerepében lássák. És most, Izrael
létrejöttével, áldozatnak és tettesnek ez az
összejátéka egyszercsak nem működik
többé. Azok ott inkább tettesek akarnak
lenni, mint áldozatok. Hát ez azén Shyloc-
kom képaláírása: inkább vagyok tettes,
mint áldozat. És szerintem ez így helyes.
Én is szívesebben lennék tettes, mint ál-
dozat. És nemcsak zsidó minőségemben.
Hanem egyáltalán. Mindenkor.
 Shylock agilis üzletember. Nem úgy

látszik, mintha a végén megsemmisülne
Portia ítéletétől.
 Igen, az ember úgy érzi, ez a Shylock

még visszatér. Ki tudja? Az biztos, hogy
semmit nem bánt meg. Odaadja a csek-
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ket, de érződik, hogy - akár Kaschoggi
úrnak - valahol még mindig van egy
bankszámlája.

Számomra mindez mélyen összefügg
Izraelhez való kétértelmű viszonyommal.
Ha látom, hogy Angliában Izrael ellenes
szervezet alakult, amelynek ötven száza-
lékban parlamenti képviselők a tagjai, ak-
kor tudom, hogy itt a régi antiszemitákról
van szó. Csakhogy mára megváltoztak,
hiszen ma szabad elítélni Izraelt. De igazá-
ból azért dühösek, mert ezek az emberek,
ahelyett, hogy tovább játszanák az áldozat
szerepét, most felcsaptak tettesnek. Ez
igazán pimaszság. Mintha a szolgák egy-
szercsak odaállnának az urak elé és azt
mondanák: „Tudjátok mit, fiúk? Kinyal-
hatjátok a seggünket!" - és kidobnák őket
az ablakon. Azt hiszem, valami szörnyű-
ség fog történni, mert nem tudom elkép-
zelni, hogy a világ, amelyben oly kevés
zsidó él, ezt sokáig eltűri. És mégis egyet-
értek az egésszel, annak ellenére, hogy
részleteiben nem értek egyet azzal, amit
az izraeliek csinálnak. Azzal se értek egyet,
amit Shylock csinál. Izrael is, Shylock is
veszedelmesen, számomra elviselhetet-
lenül közel kerül a gyilkossághoz, és
mégis sokkal jobb így, mintha továbbra is
hagynák, hogy áldozatként lemészárolják
őket.

- Milyen alkatú színészek érdeklik önt?
És ha Shakespeare-t játszanak, többet kí-
ván meg tőlük, mint egyéb darabokban?

- Engem elsősorban a színész fantáziája
érdekel. Ha jók a színészeim, akkor
anélkül, hogy közbeszólnék, egy hét után
már eljátsszák az egész szerepet, frissen,
újszerűen, a saját fantáziájuk szerint. Ak-
kor aztán már közbeszólhatok, elmagya-
rázhatok nekik valamit, amit felszívnak, és
összekötnek a fantáziájukkal. Csakhogy
ilyen színész nagyon kevés van; a legtöbb
alig várja, hogy félbeszakítsák őket. Volta-
képpen akármit csinálnak, azt remélik,
hogy valaki közbeszól, és azt mondja:
„Akkor most inkább ezt csinálja!" Ezek
azok, akik csöppet sem érdekelnek. Má-
sodszor: jó hallgatóknak, jó megfigyelők-
nek kell lenniök, maguknak kell rátalálniok
arra, ami fontos. Én ritkán, szinte soha
nem játszom elő, de ha igen, akkor a
színésznek tudnia kell, miért teszem.
Nincs értelme, hogy csak bámészan néz-
zen; ha például komikusan járok, tudnia
kell, hogy igazából a szememben történik
valami.

Harmadszor természetesen tudnia kell
kontaktust teremteni a többi színésszel, és
nyitottnak kell lennie minden ilyen

kontaktusra. Minden rendezésemben
szükségem van két-három színészre, akik
mintegy pólusként kikényszerítik a
többiekből is ezt a magatartást. Ilyen
színész Wildgruber. Ha vele a partner
nem tud vagy nem akar kontaktust te-
remteni, jobban teszi, ha elkotródik, mert
Wildgruber úgy tud ránézni egy színészre,
hogy az maga nem bírja elviselni, ha nem
néz vissza. Eva Mattes és Susanne Lothar
ilyen színésznők - egy-szerűen
kicsikarnak másokból bizonyos dolgokat.
Nem tudom, ez honnan jön; én nem
lennék rá képes, dehát én a nézőtéren
ülök, nekik kell megcsinálniok. Szóval
mindig szükségem van egy színészre, akit
ráuszíthatok a többiekre.

- A színészek nemcsak egymással, ha-
nem a közönséggel is kontaktusban van-
nak. Éppen önnél fontos mozzanat, ami-
kor a színészek közvetlenül megszólítják a
nézőket.

- Ezt Shakespeare-től tanultam. Ő veze-
tett rá, hogy ez a normális; ha viszont úgy
teszünk, mintha a színpadon egyedül vol-
nánk, az nem normális. De azért ezt nem
mindig csinálom meg; gyűlölöm azt a
színészt, aki flörtöl a publikummal. Igaz,
azokat is gyűlölöm, akik félnek tőle. Wild-
grubernek a közönséghez való viszonya is
bámulatos, mert képes egész egyedül
dolgozni a színpadon, és közben, anélkül,
hogy bármilyen engedményt tenne, a né-
zőket is bebocsátja abba, amit csinál; nem
könnyíti meg a dolgukat, de beengedi
őket. Szemérmes színész, és szerintem ez
a legeslegfontosabb. Nincs benne semmi
közönséges. Valóságos szűzlány; még
mindig képes elpirulni, ha a helyzet illet-
len vagy kínos lesz. Susanne Lothar is
ilyen; enélkül nem is tudtam volna meg-
csinálni vele a Lulut. Exhibicionista haj-
lamú színésznővel soha nem csinálnék
olyan előadást, amelyben folyton a testét
kell mutogatnia, mert bár semmi kifogá-
som a pornográfia ellen, magam nem
foglalkozom vele. Feltétlenül szükségem
van erre a belső távolságtartásra, tartóz-
kodásra, félénkségre.

Az igazi közönségesség mindig sokkol;
lehet, hogy túl kishitű vagyok hozzá. Sok-
kolt például Olivier Othellója; vulgárisnak
és hamisan primitívnek találtam. Túl exhi-
bicionistának és szimplának éreztem,
ahogy ő a „négerséget" értelmezte. Pon-
tosan értettem, miért tette, de akkor is
ostobának találtam az egészet. De persze
ott, ahol ő él, van négerkérdés, Németor-
szágban meg nincs, szóval lehet, hogy
neki így kellett megcsinálnia.

Elmesélek egy egészen jópofa történe-
tet. Egyszer, amikor még Kenneth Tynan
volt a Nemzeti Színház dramaturgja, Lon-
donban jártam; és megnéztem a Három
nővért. Szünetben folyton a Kremlről vetí-
tettek képeket, a végén meg eljátszották az
Internacionálét. Előadás után odamentem
Kenneth Tynanhez, aki régebben a
barátom volt, é azt kérdeztem: „Hát ez a
hülyeség meg mit jelentsen?" Ő meg azt
felelte: ,,Hát tudod, a közönség kilencven
százaléka Woolworth-beli elárusítónőkből
áll, és Oroszországból egy valamit
ismernek: a Kremlt, a Kremlből meg egy
valamit: az Internacionálét. És ha már a
színpadon folyton Moszkváról beszélnek,
muszáj adnom nekik valamilyen asszociá-
ciót, amit megértenek." Erre én
megkérdeztem: ,,Már ne haragudj, de nem
túl szimpla ez?"

Mire ő: ,,Ha azt akarod, hogy a Wool-
worth elárusítónői is megértsék, akkor így
kell csinálnod. És ha ti, szaros német
értelmiségiek, csak a barátaitoknak akar-
tok színházat játszani, akkor csak folytas-
sátok úgy, ahogy eddig."

Ez érthető beszéd, ha kicsit szélsőséges
is. Én viszont túl szemérmes vagyok az
ilyesmihez. Mindig nagy dilemmát okoz,
hogy megértessem magam; sokat tipró-
dom emiatt. Mert az a bizonyos naiv
közönség egyszersmind a legterméke-
nyebb is, lévén, hogy a színház még izga-
lomba tudja hozni; nem hülyíti meg őket a
sok irodalom, és képesek az egészet friss
szemmel látni, ami a színészek számára is
nagyon izgalmas. Csakhogy hiába: az ő
számukra a dolgokat mégiscsak egysze-
rűsíteni kell.

- On szerint változott a közönség az
utóbbi években?

- Azt hiszem, igen. 1970 és 1980 között
nagyon sok minden megváltozott. A kö-
zönség fiatalabb lett, sokkal szabadabb és
fogékonyabb, és eltűnt sok tabu, ami a
hatvanas években még tartotta magát. A
nyolcvanas években viszont a közönség
sokkal bornirtabb lett, de ez nem rajtuk
múlt - a színház lett unalmas. A nyolcva-
nas évek színháza visszahúzódott, sokkal
privátabb jellegű, klubszerű lett. Van a
Heiner Müller-klub, van a Botho Strauss-
klub és még egy sereg kisebb vagy na-
gyobb klub, és ezek mindig ugyanazt a
nótát fújják, melyre ők maguk persze
roppant fogékonyak - de mindez nagyon
unalmas és meddő.

- Mi a véleménye kollégái: Mnouchkine,
Stein, Brook Shakespeare-rendezéseiről?
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- Hogy Mnouchkine-nal kezdjem: ő
érdekes baletteket csinál. Más
mondanivalóm nincs róla, engem nem
tudott érdekelni. Istenien van
megcsinálva, de az egésznek semmi
köze Shakespeare-hez, bármilyen más
darabbal is megtehette volna ugyanezt.
Nem akarom most védelmembe venni
Shakespeare-t, ő ezt is túl fogja élni. De
nekem személy szerint ezek az izgatottan
ide-oda rohangáló emberek, ez az egész
japánkodás vagy kínaiskodás
mérhetetlenül untatott.

Steinnek voltaképpen nem volt Shakes-
peare-rel különösebb terve. Sok évvel
ezelőtt megcsinálta az Ahogy tetsziket, és
kész. Szerintem nem tehetséges Shakes-
peare-rendező - nem is lehet az, mert
tökéletesen hermetikus színházat csinál.
Egy picike kis rést sem hagy az igazán vad,
arcátlan szabadságnak. Persze nem tu-
dom, mit csinált most Olaszországban a
Titus Andronicusszal.

Brooktól az utolsó Shakespeare-rende-
zés, amit láttam, a Szeget szeggel volt, azt

is csak a tévében. Úgy éreztem, rendkívül
okos és izgalmas produkció, fantasztiku-
san tiszta, őrületesen intelligens. De ez a
stílus sem tartozik a kedvenceim közé.

A legérdekesebb Shakespeare-előadá-
sokat gyakran teljesen ismeretlen nevű
kollégáktól láttam, gyakran vidéki színé-
szektől. Ebben a mi híres-neves rendezői
színházunkban, amit az elmúlt huszonöt
évben létrehoztunk, túl sokat törődtünk a
periférikussal, az esztétikai kerettel, és túl
keveset a központtal. Mindig feltűnt ne-
kem - utoljára Bergman Don Juan-rende-
zésében -, hogy végső soron mindegy,
unalmas vagy épp esztétikailag oda nem
való-e a külső keret. Ha a középpont a
helyére kerül, ha az előadás gondolati
tartalma, intenzitása és fantáziája megfe-
lelő - például a Don Juannál a címsze-
replő esetében -, akkor a többiről már
szinte le is mondhatunk. A komplett és
perfekt, esztétikailag tökéletes, gyönyörű-
szép nagy előadás engem teljesen leher-
vaszt, és azt hiszem, ki is megy most már
a divatból. Nem is kéne többé próbálkoz-
nunk vele, már senkit nem izgat. Húsz
éven át stílusunk volt - kinek kell még ez?

Sürgős szükségünk van olyan tervezőkre
is, akik nem erre specializálódtak; a pazar
„Gesamtkunstwerkek" már nem érdeke-
sek. Nem hiszem, hogy ez volna a színház
lényege. Szerintem a színház lényege
nyolc színész, egy rendező és egy szín-
pad, mindegy, hogy kicsi, nagy vagy kö-
zepes, meg néhány hasznos kellék. Es ha
kicsivel többen vannak, annál jobb, és ha a
hasznos kellékeket Picasso tervezte, az
még jobb. De ha mindezt elkezdjük fino-
mítani, összecsiszolni, akkora végén
szörnyűséges giccs jön ki belőle, mert
ilyen-kor a középpont nem lehet elég
erős.
- Az imént arról beszélt, hogy Shylockot

tudatosan osztotta olyan színészre, akiben
alkatilag nincs semmi zsidós, sőt
ellenkezőleg. Azt hiszem, ön általában is
szívesen dolgozik
„ellenszereposztásokkal, hogy további
surlódásokat idézzen elő. A Learben a
Bolondot egy nő játszotta, Leart magát
pedig Wildgruber, aki fele annyi idős,
minta figura. A Hamletben is több
férfiszerepet nő játszott- tehát meg-
fordítva, mint Shakespeare-nél, ahol a női
szerepeket játszották fiatal fiúk. Szereti a
kettős szereposztásokat is; a Kalmárban
például Gert Voss Shylockot is és Aragó-
nia hercegét is játszotta. Ugyancsak kont-
rasztot alkot a test és a beszéd. Gyakran -
például Jago esetében - a test árulja el,
amit a nyelv elhallgat.
- Már ha ez sikerül. Az ilyesmi akkor

megy a legjobban, ha az embertársulattal
dolgozik; nekem például a Learben, az
Othellóban vagy a Téli regében sikerült.
De új színészekkel ezt nagyon nehéz elér-
ni; roppant bonyolult létrehozni a testbe-
széd és a tulajdonképpeni beszéd közti
differenciáltságot.
Számomra az a nagy művészet, ha a leg-

nehezebb dolgokat a legkönnyedebben
oldják meg. Ha kiáll a színpadra egy akro-
bata, tesz egy parányi mozdulatot, és erre
az egész szoba a magasba emelkedik -
számomra ez a csoda. De ha először izzad,
töri magát, aztán megszólal egy trombita,
majd egy egész zenekar, és még ötven
ember, az illető meg végül csak egy kis
poharat emel fel - nahát ennek semmi
értelme. És én ilyennek látom a legtöbb
színházi előadást. óriási cirkusz, a végén
pedig jön a hős, felemeli a poharat, és azt
mondja: „Mit szólnak, milyen sokatmondó,
milyen jelentékeny pohár ez! Hát nem volt
csodálatos ez az egész?"
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