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A mozgások tervezője:
Dölle Zsolt
,,.Szent meggyőződésem, hogy a dráma
legtisztább eszköze a mozgás. "

(Jean-Louis Barrault)
Majakovszkij Gőzfürdő című darabjának
győri előadásán (rendezte: Paál István)
Perpetuumov-Mobilin, a fel-találó miközben találmányának jelen-tőségét
magyarázta - szó szerint bele-gyalogolt a
levegőbe. Tehette, hiszen figyelmes
barátja a kellő pillanatban mindig egy
széket tartott a talpa alá, s azt a rálépő
mérnökkel együtt óvatosan a földre
helyezte. A főhős mereven horizont fölé
függesztett tekintete és soha talajt nem érő
lába a „légbenjárás" illúzióját keltette. A
második rész „szín-ház a színházban"játékában
a
szereplők
látványos
betétszámokkal szórakoztatták a nézőtérre
beült darabbéli funkcionáriusokat, mint
például „nem létező szén fejtése nem
létező
csákányokkal",
„virágfüzérek
fonása a munkásosztály dicső homlokára";
majd a kommunizmus szimbolizálására
pillanatok alatt impozáns gúlát alkottak,
amelynek csúcsán Vera Muhina jelképpé
vált szobra, a Munkás és kolhoz parasztlány
című kompozíciója sejlett fel.
Szolnokon a Legenda a ló ról előadásában (rendező: Kerényi Imre) tizenkét
szereplőnek egy egész ménest kellett életre
keltenie. A paripákat játszó színészeket az
emberszerepek alakítóitól rendszerbe
foglalt, a lovakra jellemző testtartásokat
felvillantó és bizonyos „lói magatartást" is
tükröző mozgás különböztette meg. A
Ménes mozgásától élesen elkülönült a
„lóhőst" megszemélyesítő Pákozdy János
mozgásvilága,
amellyel
egyaránt
érzékeltette Holsztomernek, a foltos
ménnek a Ménesből való kitaszítottságát
és az emberekhez fűződő rokonszenvét,
"
a zaz hogy „mind-két nyelven ért .
Örkény István Vérrokonok című komédiájának egyik groteszk jelenetében
Bokor Pál egy vasrudat szeretne átadni
Veronkának. Ez a z egyszerű művelet
azonban sehogy sem akar sikerül-ni, mert
Veronka keveri a „húzás" és a „tolás"
fogalmakat. E mulatságos huzavona
bohóctréfát
is
megszégyenítő
játékossággal és humorral zajlott le a szolnoki színpadon. Ez az előadás - Csiszár
Imre rendezése - zenés fináléval

Birkózás a sárral a szolnoki Macbethben (Iklády László felv.)

fejeződött be. Éneklése közben a szereplők olyan mozgássorozatokat végeztek, amelyek rendkívül dekoratívan
egy mozdony metamorfózisát - szétesését és újraépítését -- érzékeltették.
A győri Kisfaludy Színházban játszották Jevgenyij Svarc A sárkány című
színművét (Vas-Zoltán Iván rendezésében), amelynek komplex mozgásanyagában egyformán fontos helyet foglalt el a
zene- és énekszámok alatti játék koreográfiája, az állatok megszemélyesítése és
Lancelot figurájának - fegyver nélkül is
felfegyverzettség érzetét keltő - főleg
karatemozdulatokra komponált mozgása.
Shakespeare Macbethjének ugyancsak
Csiszár Imre rendezte szolnoki előadásán
egy kör alakú játéktérben sárszerű,
csúszós anyag volt szétterítve. A csúszós
réteg és az alatta levő vastag
laticelpárnázat nagyon megnehezítette a
járást; ezt a sártengert elöl lépcsőzetes,
hátul lejtős emelvényrendszer fogta
körül, melyen eléggé fárasztó és
veszélyes volt a közlekedés. Ennek
ellenére a produkció mozgásrendszere
erőteljes, lendületes és széles mozdulatok
sorozatára épült, a férfiak által alakított
boszorkányok pedig vad és érzékletes
koreográfiára lejtették táncukat. A játék
minden színpadra lépőtől koncentrált
szellemi és fizikai jelenlétet igényelt. A
stilizált színpadtérben megelevenedő
csata épp-úgy a mozdulatok igazságával
hatott, mint a párbajjelenetek. Különösen
Macbeth és Macduff végső összecsapása
volt lélegzetelállító: a színészek éles
bárdokkal és nehéz pajzsokkal nemcsak
darabbeli életükért vívtak, hanem testi
épségüket tették kockára, hiszen a nehéz

talajon a legkisebb tévesztés v a g y megingás is végzetes lehetett volna.
A felsorolt előadásokra többek közt
karakterisztikus mozgásviláguk volt jellemző, amelynek kialakítása alaposan
átgondolt, komplex és egységes formában, rendszeralkotási szándékkal történt.
A rendezők a produkciók szerves és
fontos részévé emelték a mozgások
megkomponálását, és saját ötletszerű
elképzeléseik továbbformálására és kivitelezésére külön szakembert alkalmaztak.
Mind a z öt előadás mozgását Dölle Z solt
pantomimművész tervezte.
Dölle Zsolt 1946-ban született Budapesten. Volt a Magyar Rádió Gyermekkórusának tagja, játszott a Nemzeti
Színházban mint gyermekszínész. Húszéves korában került kapcsolatba a pantomimmal. Egy stúdiócsoport tagja-ként
ismerkedett meg a szakma alapjaival.
Csoportos szereplések eredménye-ként
1970-ben
előadóművészi
működési
engedélyt kapott. Ezzel egyidejűleg
megvált együttesétől, és három évig saját
szólóműsora kialakításán dolgozott. 1973
tavaszán mutatta be Maszk nélkül című
hetvenperces önálló műsorát, amelyben
azzal váltott ki széles körű vitát és elismerést, hogy előadását találkozásként
fogta fel, nem riadva vissza attól sem,
hogy estjét beszélgetésben oldott szakmai
ismertetéssel kezdje, kiszakítva ezzel műsorát a műfaj hagyományos arisztokratikus csendjéből. S mivel etűdjeiben nem
alkalmazott sem zenét, sem szöveget, a
bevezető közvetlen beszélgetés még átélhetőbbé tette az immár beavatottá vált
nézők számára „a csend művészetét". A
hivatásos színházak 1978 tavasza óta
veszik igénybe Dölle Zsolt munkáját.

kell legyen az előadásnak, mint a szöveg, a
látvány, a zene, az eszmeiség és a színészek személyisége.
- Miért szükséges a leghétköznapibb mozgásokat is gondosan megformálni a színpadon?
- A színpad exponált világ, amelyben a

Dölle Zsolt bemutat egy mozgásformát (Novák Károly felvételei)

A korszerű színházművészetben mind
gyakrabban s egyre erőteljesebben jelentkező igény, hogy az előadások képi
világának a díszlet, a jelmezek és a világítás mellett a megkomponált színpadi
mozgás is jellemző és nélkülözhetetlen része legyen. Am míg színházaink struktúrájában külön funkciókat találunk az
előadások eszmei-gondolati (szerző),
szövegi és szerkezeti (dramaturg), tér-,
idő- és szituációbeli (rendező), látványbeli (díszlet- és jelmeztervező, fővilágosító), akusztikai (karmester, hangtechnikus) és játékbeli (színészek) rendszerének megteremtésére, addig a mozgások megkomponálását ritka kivételektől eltekintve csak a tánc esetében végzi

szakember: a koreográfus. Pedig bizonyos darabok színpadra állítása lehetetlen szereplőik konzekvens mozgásrendszerének értő kialakítása nélkül. A következőkben - Dölle Zsolt - segítségével
megpróbálom körüljárni és értelmezni a
„mozgástervező" funkcióját és feladatait.
- Miben különbözik az Ön munkája a
koreográfusétól?
- Mindenekelőtt abban, hogy én nem

táncokat tervezek és tanítok be, és főleg
nem betétszámokat. Az én feladatom
egy produkció teljes - a legnaturálisabb
mozdulatoktól a legelvontabbakig terjedő - mozgásvilágának megalkotása, és
ez a mozgásvilág éppoly szerves része

legkisebb mozzanat igazságértékének is
teljesnek kell lennie. Az életben természetesnek vélt mozdulat a színpad
sűrített terében és idejében könnyen
mesterkéltnek tűnhet, és ez fordítva is
igaz. Tapasztalatom, hogy a színészek
nagy része abban a hitben él, hogy
természetesen mozog, a főiskolai képzés
mozgásórái és a színpadi gyakorlat pedig
mozdulatainak kellő plaszticitását is
biztosítják. Holott a szituációk mozgásszempontú elemzése és felépítése
mind a főiskolai oktatás menetéből, mind
az átlagos színpadi munka folyamatából
kimarad, tehát a színpadi helyzetek
mozgásrendszere gyakorta átgondolatlan,
így hazug. Mint ahogy vannak bizonyos
élethelyzetekben, illetve lelki-vagy fizikai
állapotokban kimondhatatlan szavak vagy
kibocsáthatatlan
hangok,
ugyanígy
léteznek megtehetetlen mozdulatok vagy
elkövethetetlen cselevések is. Gyakran
adódnak olyan esetek, amikor a színész és
az általa meg-személyesített szerep
fizikális állapota nem egyezik. Vegyük
például III. Richárd figuráját. III. Richárd
indulatait,
szándékait,
cselekedeteit
nagymértékben
befolyásolja
az
a
kisebbrendűségi érzés, amely nyomorék
voltából következik. Nem lehet tehát
hibátlan test alkatú emberként bemutatni,
de hiteltelen marad a rongypúppal játszó
színész alakítása is, ha mozdulatai egészséges szervezetre vallanak. Jó színésznek
meg kell tudnia jeleníteni testén bármely
külsőséges jelzés nélkül az el-ferdült
gerincet. Magának a testtartásnak
beállítására a legtöbb színész képes, de a
figura alkati megformálása nem merülhet
ki ennyiben. A testtartás az emberi
karakter fizikai és pszichikai megfelelője,
pontos képi megjelenítése kell hogy
legyen, mert meghatározza a legapróbb
mozdulatoktól
kezdve
a
szereplő
térérzékelésén és térbiztonságán túl a
legszélesebb mozgásokat. Épp-olyan
tudatos kialakítást, megkomponálást és
következetes végigvitelt követel, mint a
színpadi tárgykezelés. Hiszen mindenki
megmosolyogja, ha a színész, aki szerepe
szerint
egy
mesterség
művelője,
ügyetlenül bánik a szerszámokkal. A
színpadi mozgás képzésé-

vel, hitelének és kifejezőerejének megteremtésével, a mozgásszituációk vizsgálatával a modern színésztréning pszichotechnikai gyakorlata foglalkozik. Ennek
lényegét úgy tudnám megfogalmazni,
hogy a valóságos és a színpadi mozgás
indítékainak elemzését jelenti. A mindennapi életben ugyanis „elhisszük"
cselekvéseink kiváltó okát, s így tetteinket
spontán módon és igazságértékükről
meggyőződve hajtjuk végre. Persze ez
könnyű az élet valódi szituációiban, de
rendkívül nehéz a színpadi lét mesterséges
helyzeteiben. Saját cselekvéseink kiváltó
oka adott és természetes számunkra, a
színpadon a szereplők azonban nem
magánéletük, hanem az író által megírt
sorsuk oksági rendszere szerint hajtják
végre tetteiket. Az előírt mozgás
kialakításánál nem elegendő annak
tökéletes lebonyolítása, ügyelni kell arra
is, hogy az adott mozgást egyáltalán
megengedje az adott szituáció, mert csak
akkor tudjuk elhitetni másokkal a mozgás
valószerűségét, ha mi magunk feltétlenül
hisszük : igaz, amit csinálunk.
 Eddig azokról az esetekről beszéltünk,
amelyekben
a
színész
valós,
esetleg
reálszituációban embert jelenített meg. Mi a
helyzet az elvont témájú mozgásokkal, nevezetesen az állatfigurák mozgásával ?

 Az elvont témájú mozgások vagy a
fantázia szüleményei, és akkor plasztikus
megformálásukra, illetve a naturálistól
való elkülönítésükre kell ügyelnünk, vagy
pedig
antropomorfizált
mozgások,
amelyek kialakításánál pszicho-technikára
is
szükség
van.
Utóbbiakra
az
állatszereplők megszemélyesítése kézenfekvő példa. Én magam a Legenda a
lóról című darabban találkoztam ilyen
feladattal, ahol egy ménes mozgásának
illúzióját kellett kelteniük a színészeknek.
Mindenekelőtt arra törekedtem, hogy a
lovak természetéről áruljon el minél többet
a Ménes mozgásvilága: a mozdulatokban
egyaránt tükröződnie kellett a lovak
vibráló nyugtalanságának, büszke és
nemes
belső
feszültségének
és
feszítettségének, ugyanakkor mozgásuk
harmóniájának is. A nyugtalanság, a
büszkeség és a nemes indulat az ember
által is (akár szimultán) átélhető érzelmek,
így csak ezek felidézésével kaptak értelmet
a lovakra jellemző testtartásokat idéző
pózok: például a kar és a kéz-fej állása, a
fej és a nyak tartása, melyben a lónyak
ívelése, valamint a homorítás, amelyben a
lóhát formája jelent meg.
- Minden mozgás egyik alapfeltétele a

Alakul a Ménes mozgása

mozgást végző térbiztonsága. Milyen külön
feladatokat jelent, fia a színpadon a térbiztonság rovására a mozgást gátló anyagok
vagy objektumok vannak ?

 Minden anyagnak megvannak a maga mozgást akadályozó vagy segítő törvényei. A Macbeth szolnoki előadásán sár
uralta a színpadot. A színészeknek - azon
túl, hogy a sárban egyszerű járás esetén is
magasabbra kellett emelniük a lábukat, és
fokozottabban kellett egyen-súlyozniuk,
hogy el ne essenek - mindenekelőtt
szituációként, a színpadi világ alapvető
megjelenési formájaként is el kellett
fogadniuk a sarat, így mozgásukban a
sárhoz, a világhoz való viszonyukat is
kifejezhették.

 Milyen mértékben szokta viszontlátni
elképzeléseit, terveit az elkészült előadásban a
színészek mozgásán ?

 A kész produkcióban körülbelül
egynegyede valósulhat meg mindannak,
amit a mozgásrendszer bennem élő ideális
elképzelésének nevezhetnék - tekintetbe
véve a gátló körülményeket: rövid
próbaidő, szövegcentrikus törekvések,
mozgásképzetlenség, a kényelmességen
alapuló ellenérzés, a végleges játéktér és a
jelmezek
utolsó
pillanatban
való
elkészülése. Ideális elképzelésen a
következő értendő: a (fizikai-pszichotechnikai) próbafolyamatok során - te-hát
nem időhöz kötve! - alakul ki végül is az
eredeti gondolat színpadi meg-jelenési
formája. Fizikai próbákra azért van
szükség, hogy a színpadon eljátszandó
szituációban begyakorolva - készségszinten - jelentkezzen az adott
mozgási feladat. Tehát úgy, mintha a
mindennapi életünket élnénk. Ezekhez a
begyakorolt mozgásokhoz természetesen
a velük járó indulatoknak, érzéseknek is
begyakoroltaknak
kell
lenniük.
Tulajdonképpen az a pszichotechnika
lényege, hogy a színész az alapvető ér

zelmi állapotokat adott szituációtól függetlenül, művi úton is létre tudja hozni, s
folyamatos tréning segítségével ezek az.
emóciók állandó készenlétben álljanak
nála. Ám ahogy a mozgástréning sem
arra való, hogy a színész automatikusan
előhívhasson a színpadon bizonyos mozgásokat, úgy a pszichotechnikai gyakorlatoknak sem mechanikus lelki eszköztár
létrehozása a célja, hanem mindkét
esetben az így felhalmozódó mobilizálható készségvilág kifejlesztése a lényeg.
 Ö n pantomimművész. Mennyire látja
szervesnek a színház és a pantomimművészet
kapcsolatát ?

 Induljunk ki a pantomim szó jelentéséből. Panto görögül annyit tesz: mindent, a mímelni igenevet magyarul is igen
gyakran használjuk etánozni értelemben,
tehát a pantomim szó jelentése: mindent
utánzó. A színész voltaképpen ugyanezt
teszi, hiszen mindig más és más szituációban „utánoz" különböző személyiségeket - saját alkotói rendszerén átszűrve.
Mint az annyiszor bebizonyosodott, a
színházművészetből minden más elhagyható, csak a színész pszichikai és
fizikai jelenléte nem. Innen ered a színház és a pantomimművészet „kapcsolata",
hiszen - a kifejezési formák minimális
különbségeitől eltekintve - mind-kettő
ugyanarról
szól.
Franciaországban
pantomimszínésznek titulálják azt, akit
nálunk pantomimesként emlegetnek.
Ugyanakkor a francia és más modern
színházakban a színpadon színész-pantomimesek játszanak. A pantomimikus mozgás és a színpadi mozgás voltaképpen
egylényegű, a kettő közti megjelenésbeli
különbség pedig a tiszta pantomim (a
„mime pur") általános stilizációjában
jelölhető meg: stilizáltak a helyzetek,
nincs ún. reálszituáció, a partnerek is
fiktívek. Végletesen stilizált a tér és az
idő: a térben nincs semmi, csak a mozgó

ember, az idő tömörített. Stilizált a testtartás, a mozdulat, a mozgás. Mindez
sarkított, pontos gondolatközlést eredményez. Elvont témájú mozgások szerepeltetésével a színház egyértelműen a
pantomim felé közelít, míg a némajátékelemeket (színészi karakterben végzett
helyváltoztató mozgásokat) felhasználó
pantomim is könnyen a színházi kifejezés
közelébe kerülhet. A két művészeti ág
szétválasztása erőszak olt, hiszen egy
szakmailag felkészült színésznek ugyanolyan mértékben van szüksége fizikumának és pszichikumának tökéletes ismeretére és uralására, mint amennyire elvárják tőle, hogy beszélni és énekelni
tudjon.
- A magyar színészek jelentős hányadáról
nem mondhatjuk el, hogy ,,fizikumát és
pszichikumát tökéletesen ismeri és uralja". Mit
lehetne tenni ennek megváltoztatása érdekében?
- Feltétlenül biztosítani kellene az egyes

színházakban
a
színészek
állandó
továbbképzésének lehetőségét. A lelkiismeretesebbek rendszerint végeznek beszéd- és énekgyakorlatokat, erőnléti és
kondícióedzéseket. Ez azonban kevés :
speciális színpadi mozgásórákra is szükségük lenne, hiszen ezen a téren a legtöbb
a
pótolnivaló.
Minden
színházban
mozgáspróbákat kellene tartani hetente
többször. Az erre a célra más próbáktól
elvont idő rövid távon megtérülne az egyes
produkciók
mozgásrendszerének
fejlődésében és a társulat összekovácsolódásában. Az egymás iránti fizikai
bizalom elengedhetetlen feltétele az
együttes játéknak.
- Az Ön mozgásrendszere milyen alapokon
nyugszik?
- A legjelesebb pantomim-teoretikusok:

Soubeyran, Bossu és Chalagnier, Bertrand
és Dumont, Marceau, Decroux, Barrault
munkáit olvasva és értelmezve próbáltam
egységes gondolat-menetet kialakítani. Így
létrehozott
rend-szerem
az
összes
testkulturális irányzatot alkalmazza. A
sport eszköztárából az állóképességi és
gimnasztikai gyakorlatok mellett főleg
azokat a dinamikus gyakorlatokat vettem
át, amelyek az erőt és a gyorsaságot
fejlesztik. A jógában igen fontosak az
élettani
szempontból
különleges
jelentőségű fordított testhelyzetű, valamint
az egyensúlyi gyakorlatok, illetve azok a
statikus gyakorlatok, amelyek a figyelem
koncentrációját serkentik, erősítik az
ízületeket vagy éppen lazító jellegűek ezeket is mind felhasználom. A klasszikus
balett,

a megelőző (preventív) torna, a zeneoktatásból
ismert ritmuskép%és egyaránt alkotó-eleme

KOLTAI TAMÁS

rendszeremnek.
Pedagógiai
mód- Kivetkőzött
szereimben a modern színészpedagógu- értelmiségiek
sok: Sztanyiszlavszkij, Grotowski, Barba
útmutatásait követem.
Jerzy Jarocki Lear királya
- Mi a teendő addig is, amíg színházainknak
megfelelő számú mozgástervező nem áll a
rendelkezésére?
- Elsősorban alapvető szemléletvál-

tozásra lenne szükség, hogy az egyes
produkciók komplex mozgásrendszerének kialakítására irányuló törekvések ne
elszigetelt vállalkozások maradjanak. A
szemléletváltozás azt jelenti, hogy a
szövegcentrikusságból adódó viszonylag
erőteljesebb beszédtechnikai képzést (bár
ez még mindig kevés) egyen-súlyba
kellene hozni a mozgásképzéssel. A
külön-külön végzett speciális gyakorlatok
mellett a kétfajta képzést az alapoktól
kezdve egyszerre, egyidőben, kombinálva
kellene
tartani.
Ezeknek
a
foglalkozásoknak ugyanakkora jelentőséget
kellene tulajdonítani, mint a próbáknak.
Kötelezővé kellene tenni a próbaidő
terhére (minimálisan heti két alkalommal
a reggeli próbakezdésnél) minden
színpadon megjelenő szereplő számára,
hogy szakember vezetésével alakítsa ki,
illetve fejlessze testtudatát. Ameddig
pedig
a
megfelelő
szakemberek
„kitermelődnek",
addig
is
testnevelőtanárt kellene szerződtetni, aki a
foglalkozásokat vezetné, szakmailag
ellenőrizné és speciális gyakorlatsorokat
tudna személyekre lebontva kialakítani,
illetve tanácsolni. A ritmus-képzést (a
mozgásritmust
is)
pedig
zenei
munkatársra kellene bízni, aki mindenütt
található. Remélem, hogy minden
színházban minél hamarabb lesznek
megfelelő
képzettségű
színházi
szakemberek, akik ilyen jellegű mozgásstúdiumokat vezethetnek.
(Zárójelben csak annyit: A produkciók
komplex
mozgásvilágának
megteremtésére színházaink jelenleg nem
tudnak státust biztosítani. Gondot okoz a
megfelelő szakemberek kiválasztása is,
tehát egy-egy úgynevezett „mozgástervező" elismertetéséért valamely színháznak példát kellene statuálnia az illető
állandó alkalmazásával. Mozgástervező
szerződtetésével lehetőség nyílna a színpadi mozgás tanítására és fejlesztésére az
adott színházon belül, különösen hasznos
lehetne tevékenysége a segédszínészek
kiválasztására
létesítendő
stúdiók
működésében. Ez pedig színházművészetünk fejlődését szolgálná.)

Az úton játszódik a Lear király Jerzy

Jarocki rendezésében, a varsói Teatr
Dramatyczny színpadán. Ha akarom,
akkor ez Beckett Godot-jának kereszt-útja.
Üres tér, és fölötte üres az ég is. Kazimierz
Wisniak díszlete mindössze egy lejtős
platóból áll, amely föntről, oldalirányból
indul, átlósan keresztül-szeli a teret, majd
hurkot vet, középre fordul, és meredek
kaptatóval újra föl-kapaszkodik, hogy
azután elnyelje a fenékszínpad. A
végtelenség érzetét kelti ez az út,
metaforikusan pedig azt az utat jelzi,
amelyet Lear király jár be gőgös
döntésétől
az
emberi
szenvedés
megismeréséig, s amelyet az eddigi
interpretációk közül talán Kozincev filmje
ábrázolt a legmegrázóbban.
Jarocki, akinek híres rendezései századunk drámairodalmához, közelebbről az
elmúlt ötven év alkotásaihoz kapcsolódnak, eddig három Shakespeare-művet
állított színpadra: a Cymbeline-t, a IV.
Henriket és a Minden jó, ha vége jót. A
kritikák tanúsága szerint nem teljes
sikerrel. Új vállalkozása már azért is
különleges figyelmet keltett, mert meglepő módon a Lear király a drámaköltő
kevésbé népszerű darabjai közé tartozik
Lengyelországban.
Leon
Schiller
rendezése óta - amely pontosan negyven
évvel előzte meg Jarockiét - a lengyel
színháztörténet egyetlen jelentős elő-adást
sem tart számon. Viszont nem sokkal a
Teatr Dramatyczny bemutatója előtt
láthatták a nézők a televízióban a Peter
Brook rendezte filmváltozatot. Furcsa
paradoxon, hogy ebből a Lengyelországban mostoha színpadi sorsú tragédiából ugyanolyan sok fordítás készült,
mint a Hamletből vagy a Macbethből, és
több, minta Romeo és Júliából, A viharból,
az Othellóból vagy a szintén sokkal
népszerűbb krónikás drámákból. Szán
szerint tizennégy, s közülük négy az elmúlt húsz évben. (Elgondolkodtató adatok.
Arra serkentenek, hogy mi is átgondoljuk
néhány, hamis kegyeletbő tabunak ítélt
Shakespeare-fordítás szín házi szempontú
fölülvizsgálatának és
darab esetleges újrafordíttatásának ügyét
Egyébként a Teatr Dramatycznyben

