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a közlés puszta fogaskerék a gépezetben, amely
Cressidát valóban kurvává teszi.

A birkózás és az utána következő ismerkedési
jelenet idilli hangvételű. De Achilles és Hector
szópárbaja minden jelenlévő számára kellemet-
len. Egy pillanatra megfagy a levegő. Achilles a
fővezérek leckéztetése óta kész megölni Hectort, s
ez látszik rajta.

A felvonás végén Troilus higgadt józansága egy
pillanatra felvillantja, milyen felnőtt válhatott volna
belőle. (A szöveg egyébként arra utal, mindössze
egy-két óra telt el azóta, hogy Cressidával egy
ágyban ébredt. Napoknak tűnik. Shakespeare-nél
ritka, hogy minden egy nap alatt történjen.)

V. 2.
Egyszerre zajlik a darab két legfeszültebb jele-

nete: az egyik Cressida és Diomedes, a másik
Troilus és Ulysses között. Cressidában az első
szexuális élményt követő felfokozott érzelmi ál-
lapot dolgozik, másfelől alig hiszi el magáról,
hogy képes ekkora aljasságra. De ma több aljas-
ságot látott, mint egész életében. Egy biztos:
nem Diomedes vonzza. A férfi visszataszító tréfái
és ocsmány primitivizmusa nálánál kevésbé kifi-
nomult lányt is elriasztanának. Ez Cressida egy-
személyes jelenete. Róla szól. Arról, megteszi-e
vagy sem. Mintha maga is kíváncsi lenne a vá-
laszra. Ezt a „meddig-megyek-el"-játékot ismer-
jük az Ahogy tetszikből. Egyébként most látjuk
utoljára Cressidát.

Thersitesszel kapcsolatban két dolog merül
fel. Miért érezte szükségét, hogy jelen legyen?
Önkínzásból? Saját tapasztalainak, tételeinek
igazolását kívánta látni? A jelenet végén minden
eddiginél keserűbben beszél. Most igazán átko-
zódik. Először látjuk a görög tábor kiábrándult,
realista filozófusát szembesülni azzal, amit hir-
det. Eddig csupa olyasmiről beszélt, ami az évek
során leülepedett benne. Ez viszont most
történik; és amit látott, mégiscsak rosszabb, mint
ostoba vezérek pöffeszkedése.

V. 3.
Troilus olyan ijesztő látványt nyújt, hogy Hec-

tornak meg kell kérnie: „Troilus, szeretném, ha
ma nem csatáznál." Mint amikor egy részeget
figyelmeztetnek, ne üljön autóba. De Troilus ka-
tona, mindennap harcol - sokkoló lehet az álla-
pota. Ez az egyik oka annak, hogy nem olvassa
el Cressida levelét; a másik feltehetően az, hogy
Pandarus rosszulléte miatt nem képes rá hatni.
Bármennyire is elméleti feltevés: ezen a ponton
fordul meg a darab. Ha Troilus másképp dönt, ha
megérzi, hogy a lány valószínűleg egy
kivételesen józan pillanatban írta a levelet (talán
csak ennyi áll benne: „Könyörgöm, vigyél haza,
nem maradhatok itt tovább egy percet sem!"),
más-ként ér véget a történet.

V. 4-10.
Shakespeare egyetlen darabja, amely elejétől a

végéig háborúban játszódik. De csak a legvé-

gén látunk csatajelenetet. Az eddigiek alapján
nem ilyennek képzeltük. Hector úgy hámozza ki
áldozatát szép páncéljából, mintha csirkét belezne.
Aztán Achilles és myrmidonjai valósággal
széttrancsírozzák, miután Hector levetkőzött, hogy
áldozata vértjébe bújjék. És csupa diadalittas,
őrjöngő ámokfutó, köztük Troilus, aki vérszomjas
tombolásában még közülük is kirí („őrült s
képtelen vérengzést művelt", mondja Ulysses).
Nyilvánvaló: ha az összecsapást követően meg is
nyugszik, már helyrehozhatatlan károkat
szenvedett. Egyetlen hatalmas kavarodás ez a
hét jelenet, a felvillanó képek pedig
gusztustalanabbak és ijesztőbbek, mint eddig
bármi. Most látjuk igazán, miféle háború folyik
hét éve. Az utolsó kép: Troilus és Pan-

A Titus Andronicust századokon at vagy
kirekesztették a shakespeare-i kánonból
minta szerző géniuszához méltatlan
alkotást, vagy leírták mint borzalmas
eltévelyedést, amely talán a közönség barbár
ízlésének kielégítésére követődött el.
Napjainkban a
művet végre a színház is, a kritika is rehabilitálja.
A Royal Shakespeare Company 1987-es
előadását, amelyet Deborah Warner rendezett a
Stratford upon Avon-i Swan Színházban,
revelációként üdvözölték: eszerint kitűnt, hogy a
dráma
meghúzatlanul ugyanolyan elemi erővel hat,
mint abban a Peter Brook-féle, 1955-ös,
magában
a Királyi Shakespeare Színházban bemutatott,
ugyancsak revelatív erejű, ám erőteljesen
megkurtított és átformált változatban, amely
Laurence Olivier-t pályája egyik legdiadalmasabb
sikerű alakítására ihlette. Eugene Waith 1984-
ben, még a Swan bemutatója előtt megjelent
oxfordi kiadása óvatosan védelmébe veszi a
művet: „Bármennyire alatta marad is ez az első
shakespeare-i tragédia a következőknek,
mégsem az a kezdetleges próbálkozás, amelynek
olykor hiszik." Alan Hughes a maga 1994-es
New
Cambridge-kiadásában, valamint Jonathan Bate
az 1995-ös Ardenben (Harmadik sorozat)
egyaránt hivatkozik Brook és Warner
rendezésére,
bizonyítandó, hogy a dráma hagyományos
elmarasztalása méltánytalan. Hughes „egy
ragyogó

darus. A bácsi valószínűleg újabb levéllel érkezik.
Talán már járni is alig bír. Az biztos, hogy Troilus
búcsúja után sokáig dermedten áll. Neki már
vége, de azt hitte, Troilus valamiképp megmene-
kült. Nem. Megint nem találni senkit, akiben az
ártatlanságnak csupán a szikráját is fellelhetné. Es
Pandarus nem is keresi többet: öreg, beteg és
csalódott. A befejezés nem sírós, hiszen Pandarus
újból tréfálkozni kezd. De nem véletlen, hogy ő
maradt a színpadon. Huszonnyolc szereplő közül
az egyetlen, aki végiggondolta, mi történt.

A Troilus és Cressida-idézeteket Szabó Lőrinc, a Don

Quijote-idézetet Benyhe János fordításában közöljük.
A szerk.

színpadi mesterember" művének értékeli, amely
érzékeny tolmácsolásban a színpadon is „kitű-
nően beválik". Bate elismerése még lelkesebb;
bevezetője végén egyértelműen utal „a Ti tus

Andronicus nagyságára". A szöveg három emlí-
tett kiadója természetesen nem csupán egyes
sikeres előadásokra alapozza véleményét, ha-
nem azokra az egyre szaporodó számú kritikai
tanulmányokra is, amelyek ha nem tanúsítanak
is feltétlen csodálatot a darab iránt, de legalább
komolyan veszik. Bizony, sokat változott a hely-
zet azóta, hogy T. S. Eliot „minden idők egyik
legostobább és legüresebb színdarabjának" ne-
vezte.

A mű elleni kifogások elsősorban a benne
szereplő erőszakos cselekményeket vették célba,
és a védelmére siető szakírók is tudják, hogy
mindenekelőtt ezzel a problémával kell
megküzdeniök. Különösen azt érzik
szükségesnek, hogy elhárítsák az erőszak
„öncélúságának" vád-ját, amely, feltételezésem
szerint, olyasmit jelent, hogy az erőszak csak
önmagáért, mintegy csiklandós ingerforrásként
létezik, és nincs cselekményépítő funkciója,
nem járul hozzá a szerzőnek a kritikus által
felismert és meghatározott komoly művészi
célkitűzéséhez. Waith tehát a következőképpen
érvel: „Az olykor komikusan árnyalt brutális
erőszak több művészi célkitűzést is szolgál.
Bemutatja, mennyire elfajult politikai

STANLEY WELLS
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és erkölcsi tekintetben az a Róma, amelynek
Saturninus a császára lesz. Jelentős szerepe van
továbbá abban a folyamatban is, amelynek során
a hős könyörtelen bosszúállóvá fejlődik. Termé-
szetesen semmilyen művészi fogást nem nevez-
hetünk elkerülhetetlennek, mindazonáltal több-
kevesebb bizonyossággal állítható, hogy a Titus
Andronicusban Shakespeare korántsem élt ön-
célúan az erőszakkal, ellenkezőleg: az erőszak
szerves része drámaírói technikájának."

Mindezzel nincs is vitám. A jelen tanulmány-
ban azonban azt kívánom bizonyítani, hogy
Shakespeare - akaratlanul vagy tudatosan - a
dráma számos pontján nem illeszti be szervesen
az erőszakot a szövegkörnyezetbe, ez pedig, akár
technikai hiányosságnak mínősítjük, akár nem,
nagymértékben hozzájárult a művel szemben ki-
alakult lekicsinylő álláspontnoz, színpadi tolmá-
csolóinak pedig mind a mai napig komoly nehéz-
ségeket okoz. Mielőtt a Titus Andronicust rész-
leteiben is megvizsgálnánk, szeretnék néhány
példát idézni olyan későbbi Shakespeare-drá-
mákból, amelyekben az erőszak nézetem szerint
szervesen és sikeresen integrálódik a cselek-
ménybe.

Itt van először is Gloster megvakítása a Lear
királyból. Gondolom, általánosan elfogadott, hogy

Peter Brook rendezése a Shakespeare Memo-
rial Theatre-ben

ez a shakespeare-i életmű legegyértelműbben
iszonyatkeltő epizódja. Sokan a legszívesebben
mellőznék, és sokan vagyunk, akik a nézőtéren
közben behunyjuk a szemünket; még az is meg-
esett (például az Old Vic Jonathan Miller rendezte
előadásán), hogy a jelenetet a színpadon kívülre
helyezték - de öncélúnak még soha senki nem
nevezte. Ez részben annak köszönhető, hagy az
epizód tematikus szempontból tökéletesen bele-
illik abba a drámába, amely oly behatóan foglal-
kozik a látás és a nem látás paradoxonaival:
Gloster fizikai értelemben vett megvakulása tük-
rözi Lear megtébolyodását (egyikük a látását,
másikuk a józan eszét veszíti el), de mindketten
nyernek is a veszteséggel - Gloster, második
szemének elvesztése után, nagyon is alkalmatos
módon „Iát bele" Edmund és Edgar általa addig
félreismert jellemébe.

Ennél is meggyőzőbben támasztja alá monda-
nivalómat a jelenet egész szerkezete. „Ki kell vájni
szemét" - mondja Goneril, még mielőtt Gloster
belépne; az öregemberrel szemben tanúsított ke-
gyetlenség pedig egyre fokozódik, ahogyan
erőszakkal egy székhez kötözik, majd Regan a
szakállát tépi, majd dühödt kihallgatásnak vetik
alá, amelynek során hangot ad szenvedésének -
„Bitóhoz kötve tűrnöm kell a kínzást" -, és mint-
egy előre megsejtve saját végzetét, azt mondja
Regannak: azért küldte Leart Doverbe, „mert
nem akarám / Meglátni, mint vájják ki szegény
öreg / Szemét kegyetlen körmeid". Amikor már

megvakítására készülnek, sikoltva tiltakozik, és
segítségért könyörög, egy szolgát, aki közbelép-
ne, megölnek, majd miután Gloster másik szemét
is kitépik, a szereplő ismét hangot ad szen-
vedésének. Az egész epizód mintaszerűen pél-
dázza, miként lehet egy erőszakmozzanatot
előkészíteni, kitartani és modulációval egyszer-
smind tompítani is.

Második példámul olyan jelenetet választanék,
amely még szorosabban kapcsolható a Titus
Andronicushoz: a Hamlet haláleseteket halmozó
zárójelenetét. Ezt a jelenetet még sommásabban
kell tárgyalnom, mint a Lear királyból vett példát,
de talán elég, ha pusztán utalok rá, milyen alapo-
san készíti elő Shakespeare Gertrud, Laertes,
Claudius és végül Hamlet halálát, és milyen mes-
teri, folyamatos ritmusban osztja el e halálesete-
ket: a között, hogy a királyné kiissza a mérgezett
serleget, és Hamlet utolsó szavai között hatvanöt
sor hangzik el.

Hamarosan, a Titus Andronicusról adandó
elemzésem során, remélem, kitetszik majd e két
példa relevanciája. E dráma leghírhedtebben
erőszakos epizódja a színpadon kívül zajlik le,
minden bizonnyal azért, mert nemi erőszak tör-
ténik benne, és mert az áldozatot eredetileg fiú
játszotta. Az eredeti szerzői utasítás (modernizált
változatban) így hangzik: „Demetrius és Chiron
jön a meggyalázott Laviniával, kinek keze levágva
és nyelve kivágva." A két fivér ezt követő rövid
párbeszédéből - amennyiben rögtön nem vált
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volna nyilvánvalóvá - kitetszik, mi történt a
lánnyal; Demetrius össze is foglalja:

Nincs nyelve kérni, mosni nincs keze;
Hát csak sétáljon tovább csendesen.

(I I.4.7-8.)
Idáig még nincs is semmi baj. Problematiku-

sabb Marcus ezt követő, összesen negyvenhét
soros monológja, amelyben húga balsorsáról
elmélkedik. A beszéd csodálatosan van megírva,
mégis nagy buktatókat rejteget a maga végletes
műviségével, választékos retorikai fogásaival és
klasszikus hivatkozásaival, nem szólva arról, mi-
lyen valószínűtlen a realizmus szemszögéből,
hogy valaki ennyi időt fecséreljen Lavinia kín-
szenvedésének leírására, ahelyett, hogy segíteni
próbálna rajta. Peter Brook az egész monológot
kihagyta, más rendezők megkurtították, ám Alan
Dessen elemzéséből, amely a Shakespeare in
Performance sorozatban kiadott értékes könyvé-
ben található, kitetszik, hogy a jelenet kívülről
ráerőltetett fizikai cselekvések nélkül is hatásos
lehet, sőt, a maga csonkítatlan teljességében
Deborah Warner rendezésének egyik legmeg-
rendítőbb és leginkább felzaklató epizódjává vált.

Bírálók és színházi alkotók együttesen bebi-
zonyították, hogy Lavinia dermesztő belépése és
az ezt követő jelenet mentegetésre nem szoruló
magasrendű drámaírói teljesítmény. A meg-
csonkított Lavinia belépését kellően előkészítette
a megelőző epizód, amelyben Tamora arra biz-
tatja fiait, hogy „szeplősítsék meg... e nőt"; a lány
megjelenésének iszonytató volta ironikus
kontrasztban áll az érzéketlen brutalitással, aho-
gyan a két fivér beszél róla, s ez vezet át a Marcus
reagálásában tükröződő dermedt kábulathoz és
együttérzéshez, amely reagálás ugyan eltér a
naturalista dráma konvencióitól, mégis elfogad-
hatónak bizonyult, amennyiben a színészi játék-
ból kitetszett: olyan gondolatok felfokozott ábrá-
zolásáról van szó, amelyeket tovább tart kifejezni,
mint átélni. Ahogy Alan Dessen a Warner-féle
rendezésről írja: „...lépésről lépésre figyelhetjük,
hogyan próbálja Marcus részint a maga logikája,
részint Lavinia reagálásai segítségével ki-
hámozni, hogy mi is történt, miáltal a nézők
egyszerre látják Laviniát közvetlenül, illetve
nagybátyja szemén és képein át. Ennek során a
helyzet irtózatossága nehezen leírható, de annál
hatásosabban átélhető módon szűrődik át egy
emberi tudaton, olyannyira, hogy számos megfi-
gyelő szerint ez lett az előadás legerőteljesebb
mozzanata."

Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a darab
számos további, nyílt színi erőszakcselekményt
tartalmazó jelenetét eddig nem sikerült meg-
győzően igazolni. Ezeket sem nevezném öncélú-
nak abban az értelemben, hogy a dráma tragikus
hatása nélkülük is éppúgy érvényesülne, ellen-
kezőleg: a bennük ábrázolt erőszak éppoly szer-
vesen hozzátartozik a darabhoz, mint a maga

helyén, mondjuk, Polonius ledöfése, Desdemona
megfojtása, Gloster megvakítása vagy Macbeth
megölése. A szóban forgó epizódokban az okoz
problémát, hogy Shakespeare, amint erre már
utaltam, a bennük megjelenő erőszakot nem
integrálta a megelőző és soron következő dialó-
gusokba, másként fogalmazva: alkotói képzelete
nem vetítette ki az erőszak ábrázolását az elkö-
vetők és az áldozatok akcióiba és reakcióiba.
Következésképpen az erőszak inkább alkalma-
zottnak tűnik, semmint szervesnek, mintha csak
ezeken a pontokon a drámaíró egymástól függet-
len feladatként fogta volna fel a dialógus meg-
szerkesztését, illetve a cselekvések elrendezését.

Sokan rámutattak már a Titus Andronicus
jellegzetesen irodalmias minőségére. Waith pél-
dául kiemeli Marcus hosszú monológjának egyik
képét, amely a Venus és Adonisban is ugyanígy
előfordul, és felhívja a figyelmet „a Titus és
Shakespeare elbeszélő költészete közötti szoros
kapcsolatra". A dialógus és az akció integrálásá-
nak elmaradása nézetem szerint olyan drámaíró-
ra utal, aki a verselés művészetének tökélyében
túlszárnyalta a drámai szerkesztésben való jár-
tasságot; ugyanez a jelenség figyelhető meg pél-
dául egy másik korai dráma, A két veronai nemes
egyes mozzanataiban.

Mielőtt megkísérelném alátámasztani a Titus
Andronicus Shakespeare-jének technikai jártas-
ságára vonatkozó állításaimat, szükséges leszö-
gezni, hogy a szerző itt is, mint valamennyi szín-
művében, a drámai ábrázolás olyan konvenciói-
ból merít, amelyek a mai olvasóktól és nézőktől
történelmi képzelőerejük jelentős mozgósítását
követelik, továbbá hogy a szóban forgó mű mű-
faji összefüggései e tekintetben éppenséggel
még fokozottabb igényeket támasztanak. Más
szóval különbséget szeretnék tenni egyfelől a
megírás korának konvenciói alapján teljes mér-
tékben elfogadható szakmai jellegzetességek,
másfelől az olyan passzusok között, amelyek
valószínűleg már az ősbemutató idején is komoly
nehézségek elé állították a tolmácsolókat és a
nézőket egyaránt.

Az előbbi esetre jellegzetes példák a némajá-
tékok. Hogy a legismertebbre hivatkozzunk: nyil-
vánvaló, hogy az egykorú drámaírók, amikor
olyan szerzői utasításokat vetettek papírra, ame-
lyek például a Hamlet Egérfogó-jelenetét is meg-
előzik, teljes mértékben számíthattak a beavatott
közreműködők megértésére és a jelenet adekvát
tolmácsolására. Hasonlóan kidolgozott példával
a Titus Andronicusban nem találkozunk, de a
Titus első megjelenését megelőző szerzői utasí-
tás valamelyest rokon az említett példával:

„Trombita- és dobszó. Martius és Mutius jön;
utánuk két férfi fekete posztóval borított kopor-
sót hoz; majd Lucius és Quintus. Aztán Titus
Andronicus; majd Tamora; Alarbus, Demetrius,
Chiron, Aaron és más gót foglyok társaságában;

végül katonaság és nép. A koporsóvivők leteszik
a koporsót. Titus megszólal" - így olvasható a
Quartóban. Ez pageant-típusú belépő, amiért is a
dráma korai nézőinek egyike, egy francia, aki
1596-ban, Újesztendő napján egy magánelő-
adáson volt jelen, inkább látványosságáért di-
csérte a művet, semmint tartalmáért („le monstre
a plus valu que le sujet"). A drámaíró (aki egy
személyben talán a rendező is volt) elvárja a
társulattól, hogy a kor konvencióinak keretében
megvalósítsa a kívánt effektust; de a modern
tolmácsolóknak sem okoz különösebb nehézsé-
get, hogy az utasítást a maguk előadását megha-
tározó konvenciók szerinti színpadi cselekvések-
ké transzponálják.

Más, feltételezetten az 1580-as évek végéről
és az 1590-es évek elejéről, Shakespeare-től és
más drámaíróktól származó drámákban is talál-
kozhatunk ugyanilyen stilizált, gyakran szöveg
nélküli akciókkal, amelyek nyilvánvalóan az adott
kor elfogadott konvencióját képviselték. Különö-
sen gyakori ez a csatajelenetekben. Shakes-
peare-től idézhetjük például a negyedik felvonás
harmadik jelenetének kezdetét a VI. Henrik má-
sodik részéből: „Harci riadó; a harcban a két
Stafford elesik. Cade és társai", majd a negyedik
felvonás hetedik jelenetét: „Csatazaj. Matthew
Goffe-ot és követőit mind megölik. Jack Cade a
társaival jön." Hasonló példával találkozunk
Marlowe ll. Edwardjában: „Csatazaj, kitörés,
nagyharc, majd visszavonulás." Későbbi darab-
jaiban maga Shakespeare is gyakran ad utasítást
csatazajra és kitörésekre, amely utasításokhoz a
próbák során kell kitalálni a cselekvést, a legutol-
sókban pedig, így a Periclesben és a Cymbeline-
ben visszatér a korábbi eljáráshoz, és még a korai
darabok szerzői utasításainál is aprólékosabban
ír elő bizonyos némajátékokat.

Mindennek ellenére azonban az a tény, hogy
bizonyos akciótípusokat stilizált formában is le-
hetett ábrázolni, még nem menti fel a drámaírót
felelőssége alól: a dialógusnak ez esetben is
hihetően kell előkészítenie a cselekménymozza-
natokat, és ami talán még fontosabb, a színé-
szeknek lehetőséget kell kapniok, hogy többé-
kevésbé tájékoztassák a közönséget a szerep-
lőkkel történtek értelméről. Vagy hogy kevésbé
ítélkező modorban fogalmazzunk: ha a drámaíró
nem készíti fel kellően a közönséget a törté-
nendőkre, és nem ad színészei szájába olyan
szöveget, amely megfelelően fejezné ki a sze-
replők reakcióit, akkor előfordul, hogy túlságosan
kiszolgáltatja magát tolmácsolóinak, azok pedig
vagy egyáltalán nem közvetítik a történések
értelmét, vagy megfelelően kifejező szöveg híján
végletes és kínos túljátszásra kényszerül-nek. Ha
pedig tetejébe hátborzongató erőszak-
cselekményeket kell ábrázolni, úgy akció és re-
akció, történés és szöveg között abszurditásig
fokozódó diszkrepancia jöhet létre, amely előbb-
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utóbb oda nem illő nevetésbe torkollik. A hatás
ilyenkor inkább emlékeztet burleszkre vagy pa-
ródiára, semmint tragédiára, és a Titus Andro-
nicus gyengébb előadásain bizony sűrűn lehetett
ilyen hatással találkozni.

A szövegben számos olyan sebezhető pont
található, amely valósággal vonzza az effajta vá-
dakat, és veszedelmesen hajlik a burleszkhatás
felé. Mondanivalóm szükségessé teszi, hogy rö-
viden utaljak a legnyilvánvalóbbakra.

Az első jelenetben Titus két fia erőszakkal
elhurcolja Alarbust, Tamora fiát, hogy lemészá-
rolják (I. 1. 129.), Alarbus azonban néma sze-
replő, és itt sem mukkan meg. A jelenet sutasá-
gát át lehetne hidalni, ha Alarbus száját már eleve
betömték volna, erre azonban nincs utalás.

Később, ugyanebben a jelenetben, Laviniát is
erőszakkal elragadják, de ő sem szól semmit.
Alig néhány pillanattal később Titus lerohanja és
megöli Mutius nevű fiát, ő azonban csak annyit
kiált: „Lucius, segíts!", Lucius, a fivér reakciója
pedig egyenesen nevetséges:

Apám, igaztalan vagy; több is annál,
Fonák viszályban ölted meg fiad.

(I. 1. 288- 289.)
A továbbiakban Demetrius és Chiron leszúrja

Bassianust, aki meghal, de nem szól egy szót
sem. (II. 3.117.) Ugyanebben a jelenetben Quin-
tust és Martiust a halott Bassianusszal együtt
kirángatják a veremből, amelybe beleestek, de ők

A kasseli Staatstheater előadásának címsze-
replője: Willy Leyrer (1970)

hallgatnak, annak ellenére, hogy Saturninus így
rendelkezik:

Veremből börtönbe vigyétek őket:
Verjétek láncra, míg kieszelünk
Számukra sosem hallott kínokat.

( 1 1 . 3 . 283- 285.)
A cselekmény előrehaladtával gyarapodnak a

borzalmak, mind mennyiségben, mind, ami még
fontosabb, intenzitásban. A harmadik felvonás
első jelenetében Titus nem reflektál szavakban
közvetlenül arra, hogy Aaron levágja a kezét;
megcsonkítása utáni első szavai tárgyilagosan
tényszerűek:

Elég a vitából! Megvan, mi kell. --
Jó Aaron, vidd a felségnek kezem.

(Ill. 1. 190-192.)
Csak később csap át ékesszólásba. A nagy-

szabású monológban - mert még Shakespeare
mércéjével mérve is annak kell neveznünk - a
maga és Lavinia nyomorúságát siratja, majd ezután
„Hírnök jön, kezében két fejjel és egy kézzel":

Im itt van két nemes fiad feje;
És visszaküldik gúnyképpen kezed -

(III. I. 235-236.)
Titus azonban közvetlenül most sem reagál,

sőt a Hírnök után Marcus és Lucius szólalnak
meg. Felvethető, hogy Titust elnémítják a rázú-
duló borzalmak; még az is lehet, hogy amikor
végre megszólal, a megelőző hallgatás még ha-
tásosabbá teszi a csodálatos sort: „E szörnyű
álom véget mikor ér?"; amikor pedig Marcus
felszólítására, hogy beszéljen végre, csak nevet,
és Marcus döbbenten kérdezi: „Miért nevetsz?",
elhangozhat a dráma egyik legmegrendítőbb so-
ra: „Mert nincsen már több könnyem ontani." Az

általam látott előadások alapján azt mondhatom,
hogy a színpadon ez a jelenet bizonyult a
legmeg-indítóbbnak, de azért Shakespeare igen
vakmerően kockáztatott, amikor a cselekmény
döntő pontjain annyi mindent hagyott
kimondatlan.

A későbbiekben egy további szereplő, a Dajka
hal meg előírt szöveg nélkül, bár gyilkosának
gúnyos megjegyzése jajveszékelő ellenállásra
utal; Aaron, miután leszúrta, így szól: „Ui, ui! -
sikít a felnyársalt malac." Két további ponton
teljesen érthető, ha az áldozat nem reagál a ha-
lálos erőszakra: Chiront és Demetriust megkö-
tözték, és szájukat felpeckelték, mielőtt Titus el-
vágná a torkukat, a nyelvétől megfosztott Lavi-
niának pedig természetszerűleg némán kell
tűrnie, hogy Titus megölje. Am a rövidesen
bekövetkező további mészárlásban az erőszak
verbális integrálásának elmaradása már
potenciálisan szélsőséges nevetségességbe
csap. Először Titus döfi le Tamorát, a lehető
leggyérebb verbális előkészítéssel - „Így van, így
van; tanú rá késem éle", ennyit mond
mindössze, áldozata pedig még ennyit sem.
Saturninus azonmód megöli Titust: „Halj meg,
bolond agg, átkos tettedért!", Titus azonban egy
árva szót sem szól halálában. Lucius, ugyancsak
késlekedés nélkül, megbosszulja apja halálát:

Láthat fiú hulló apai vért?
Haláláért halált, fogat fogért! (V. 3. 65-66.) Es

megöli Saturninust, aki ugyancsak nem szól egy
szót sem.

Az epizódon belül egymásra torlódó halálesetek
- amelyek kezelése oly szögesen különbözik a
Hamlet utolsó' jelenetétől - érthető módon
ironizálásra késztették a kommentátorokat.
Dessen szerint a rendezőnek súlyos nehézséget
okoz, hogy e „staccato gyilkosságok" ne váltsa-
nak ki a nézőkből „nem kívánt reakciót", és idézi
Gordon Crosse beszámolóját Robert Atkins
1923-as Old Vic beli rendezéséről, „amelynek
végén néhányan, önuralmunkat vesztve, hasun-
kat fogtuk a nevetéstől, amikor Tamora, Titus és
Saturninus halála körülbelül öt másodperces
időközökben követte egymást, mint a burleszk
melodrámákban." Mindazonáltal Dessen is, a
dráma más kommentátorai is nagy buzgalommal
hangsúlyozták, hogyan győzték le a sikerültebb
előadások rendezői a fenti és más epizódok
problémáit. Némely rendezők egész egyszerűen
csaltak: vagy kihagyták a legkényesebb akciókat,
vagy az eredeti szerzői utasítások implikációit
megkerülve stilizáltan tálalták őket. Brook pél-
dául a levágott fejeket „fekete vászonnal letakart
acélkosárba rejtette" (Dessen, 22. o.), Chiront
és Demetriust pedig a színpadon kívül ölték
meg.

A szöveg apológiáinak összefüggésében ér-
dekesebbek azok az előadások, amelyek vállalták
és megoldották a kihívásokat. Mivel tudjuk, hogy
a darab Shakespeare korában rendkívül népsze-
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rű volt, fel kell tételeznünk, hogy az első sikeres
kísérletek az egykorú vállalkozásokhoz fűződtek.
Ezekről kevés adat maradt ránk, a Quarto és a
Folio szövegei között van azonban egy érdekes
eltérés, amely ugyan nem valamelyik erőszakos
mozzanatot érinti, mégis bizonyos világosságot
deríthet a bennünket foglalkoztató kérdésre. Az
első jelenet első epizódjának végén a Quartóban
Saturninus és Bassianus a szerzői utasítás sze-
rint „felmegy a Capitoliumra" (1.1.63.); Shakes-
peare nyilvánvalóan inkább fikcióban, semmint
színházban gondolkodott, és az utasítást rend-
szeresen úgy értelmezik, hogy a két szereplő
vonuljon a felső színpadra, ahol Marcus, vala-
mint több tribun és szenátor már várja őket.
Később (237.) Marcus császárrá nyilvánítja
Saturninust, aki erre beszédet tart. A Quartóban
ezen a helyen nincs semmilyen szerzői utasítás,
de a Folio, amely mielőtt a két szereplőt a felső
szintre irányítaná, „harsonát" ír elő, itt hozzáteszi:
„Hosszú harsonaszó, amíg le nem érnek." A
„hosszú" jelző felhívja a figyelmet arra a körül-
ményre, hogy Shakespeare sem a felmenetel,
sem a lejövetel idejére nem gondoskodott dialó-
gusról - más szóval nem integrálta az akciót a
dialógussal -, és arra vall, hogy eredeti tolmá-
csolói (meglehet, az ő irányításával) hangeffek-
tusokkal siettek segítségére.

Számos fogást alkalmaztak a későbbi tolmá-
csolók is, hogy növeljék az általam említett szö-
vegmozzanatok valószerűségét vagy hatásossá-
gát. Brook például Titus kezének levágását „lük-
tető hangeffektussal" kísérte, oly módon, hogy
„két húr váltakozott nagyon lassan a zongorán,
amelybe mikrofont rejtett", majd „az eredményt
hangszalagra rögzítette és tovább lassította,
hogy mélyebbnek hasson". Gerald Freedman
1967-es New York-i rendezésében „Titus lassí-
tottfelvétel-szerűen ölte meg Mutiust, aki rémü-
letében és mintegy megsejtve sorsát már előre
segítségért kiáltott"; „a levágott fejeket nem le-
hetett látni"; és az utolsó jelenet hármas gyilkos-
ságát erős stilizálással oldották meg. Az Oregoni
Fesztivál 1974-es előadásán „a harmadik felvo-
nás levágott fejei életszerűek voltak, de a levágott
kezet nem látta a közönség; a csonkítás után csak
egy fehér vászonnal letakart tárgyat láthattak, a
vásznon azonban vérfoltok helyett rendezett pi-
ros strasszkövek csillogtak hópehelymintázat-
ban" (uo. 29. o.). Egy későbbi, 1986-os oregoni
előadáson „a három gyilkosság gyorsan követte
egymást, de épp mikor néhány néző már vihogni
kezdett a staccatosorozaton, vörös zászlókat
lengető katonák jelentek meg, és betakarták a
tetemeket - káprázatos effektus volt, amelytől a
nézők torkára forrt a nevetés" (uo. 30. o.), míg a
New Jersey-i Shakespeare Fesztivál 1977-es
előadásán „minden erőszakos akciót szimbolikus
vagy rituális módon hajtottak végre" (uo. 32. o.).
Mutius halálát lassított felvételben oldot-

ták meg még abban a Jane Howell rendezte BBC-
tévéváltozatban is, amelynél „realisztikusabb
Titus" Dessen szerint aligha képzelhető el (uo.
44-48. o.).

Deborah Warner 1987-es swanbeli rendezé-
séig minden előadás többé-kevésbé, olykor je-
lentős mértékben meghúzott és adaptált szöve-
get használt. Warner ezzel szemben igen meré-
szen a teljes szöveget játszotta, lényegileg válto-
zatlan formában. Az erőszakot sem tompította;
az iszonyat fizikai megjelenítését egyedül az eny-
hítette, hogy Titus lemetélt kezét és fiai levágott
fejét kitömött rongyzsákok helyettesítették. A
színrevitel olyan egyszerű volt, hogy alig néhány
változtatás árán simán át lehetett volna költöztet-
ni a rekonstruált Globe-ba - avagy a Rose-ba,
ahol a darabot feltételezésünk szerint 1594-ben
előadták. Mindamellett a rendezés igen ügyesen,
sőt ravaszul manipulálta a közönség reakcióit,
kiküszöbölendő a korábbi Titus-előadások hatá-

Peter Stein Titus Andronicusa a genovai Teatro
Stabilében (1990)

sát lerontó nevetéseket, mégpedig részben azál-
tal, hogy kiaknázta a szövegben lappangó valós
komikumot, valamennyivel még saját lelemény-
ből meg is toldva azt. Ahogy kritikájában Michael
Billington írta: a rendező „legfurfangosabb takti-
kai húzása az, hogy elébe vág a durvább kegyet-
lenkedések által kiváltott esetleges nevetésnek,
oly módon, hogy ezeket a jeleneteket fenyegető
kedélyességgel indítja", „miáltal a végül bekö-
vetkező rettenet még elsöprőbb erejű" (Dessen,
61. o.). Az utolsó jelenetben Warner szöveg nél-
küli interpolációval mert élni: mialatt a szolgák
behozták a bútorokat a thüesztészi lakomához,
víg dallamot fütyörésztek a Hófehérke „Hej-hó,
hej-hó, munkába menni jó" kezdetű száma alap-
ján. Soha nem képzeltem volna, hogy az ezután
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következő cselekménysor - amelyben Titus meg-
öli saját lányát, majd néhány soron belül megöli
Tamorát, hogy aztán őt ölje meg Tamora férje,
akit aztán Titus fia öl meg - ily vérfagyasztóan
hatásos lehet. Része volt ebben a szolgák kóru-
sának is, amely a pástétom feltálalása előtt több
sorban kuporgott a színpad két oldalán, Lavinia
halálakor iszonyodva hajolt előre, összegörnyedt,
amikor Titus megölte Tamorát, felhördült, amikor
Saturninus megölte Titust, és végül, amikor
Lucius megölte a császárt, kirohant a nézőtéren
át. A kórusnak ez az akciósora irányította s egy-
szersmind le is vezette a közönség reakcióját.

Warner rendezésének sikere nyomán óhatat-
lanul át kellett értékelni magát a Titus Andro-
nicust is, amelyről (mint azt a Shakespeare
Surveyben megjelent írásomban megállapítot-
tam) kiderült, hogy „sokkal mélyebb és komo-
lyabb alkotás, mint azt a közfelfogás feltételezi;
elmélyülten foglalkozik az erőszak személyi és
társadalmi következményeivel, ahelyett, hogy
csupán olcsón kiaknázná ezek színpadi hatás-
lehetőségeit. Soha még így le nem nyűgözött a
dráma művészi szerkesztésmódja a maga kettős,
csúcspont felé törő erőszakhullámával: az egyik-
kel, amely Titus ellen irányul, s a másikkal, ame-
lyet ő irányít; magával ragadott erejével a Lucius

vezérelte ellencselekmény csakúgy, mint bizo-
nyos nyelvi részleteknek az egészen belül játszott
szerepe, például a »kéz« és »kezek« szavak
visszatérő s egyre hátborzongatóbb hangsúlyo-
zása (a két szó összesen mintegy hetvenszer
fordul elő a szövegben). Ez után az előadás után
nagyobb tisztelettel gondoltam a dráma első
nézőire is; ezek a földszinten álldogáló egyszerű
emberek, akik a darabot népszerűvé tették, ha
felfogták annak teljes értelmét, aligha csupán az
olcsó borzongást hajhászták. A Titus Andronicus
ebben a revelatív előadásban sem bizonyult hi-
bátlan remekműnek, de annyi bizonyos, hogy az
eljövendő előadások rendezői immár sokkal ke-
vesebb mentségre hivatkozhatnak, ha a mű
problémái elől szövegtorzításokba vagy olcsó
teatralitásba menekülnek." Mindezek után fara-
gatlanságnak tűnhet részemről, ha ismét hang-
súlyozom: a darabnak azok a pontjai, amelyekre
korábban rámutattam, igenis valós hiányossá-
gok, nem pedig a mű dramaturgiájának olyan,
következetes aspektusai, amelyek a múltban, jól-
lehet, problematikusnak tűnhettek, most igazo-
lást nyertek, mert hiszen kiderült, hogy hozzáértő
megvalósításban nagyon is hatásosak lehetnek.
Elvégre arra is lehet hivatkozni, hogy nincs olyan
drámaíró, aki rá ne szorulna tolmácsolóinak

együttműködési készségére, és minden darab
annyit ér, amennyi a színpadon kihozható belőle.
Méltánylást érdemlő szempont, kétségtelen,
mindazonáltal joggal hozhatjuk fel ellenében,
hogy a drámaíró mindenképpen köteles tolmá-
csolóinak minden lehető segítséget megadni, és
bízvást hibáztatható minden olyan technikai
megoldásért, amely következetesen inkább aka-
dályozza, semmint elősegítené a tolmácsolás si-
kerességét.

Mindenesetre a shakespeare-i technika e sa-
játos aspektusát korántsem azért elemeztem,
hogy - Dessen kifejezésével - egy kis „Titus-pü-
föléssel" múlassam az időt, hanem többek között
azért, hogy utaljak rá: ha az erőszakos cselekmé-
nyek kezelési módját összevetjük más korai
Shakespeare-darabok hasonló mozzanataival,
közelebb juthatunk e művek időrendiségének
megfejtéséhez. Mint köztudott, e kutatási terület
fölöttébb problematikus. Leegyszerűsítés lenne
azt sugallni, hogy Shakespeare fejlődése szük-
ségképp lineárisan haladt volna a „primitívebb"

Az RSC előadása 1987-ben (rendező: Deborah
Warner)
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Jelenet a Zsótér Sándor rendezte nyíregyházi
előadásból (1992) (Csutkai Csaba felvétele)

konvencióktól a későbbi darabjaira jellemzőbbek
felé. Másfelől joggal feltételezhető, hogy okult a
tapasztalatokból, s így, ha elfogadjuk, hogy az
általam jelzett epizódok saját társulatának is ne-
hézségeket okozhattak, érdemes lehet egybevet-
ni őket más korai darabok rokon jellegű epizód-
jaival.

Összehasonlításra leginkább a korai királydrá-
mák kínálkoznak, amelyeket hagyományosan a
VI. Henrik első, második és harmadik részeként
ismerünk. Sajnos e drámáknak még a megírási
sorrendje is vitatott; az oxfordi kiadók, egyes
korábbi tudósok véleményét visszhangozva, az
első részt későbbről keltezik, mint a másodikat
és harmadikat. Magam, ezt munkahipotézisként
elfogadva, a második résszel kezdem, amely
nyomtatásban először 1594-ben jelent meg. A
szöveg nem tartalmaz a Titus legvadabb szerte-
lenségeihez fogható nyílt színi erőszakot, bizo-
nyos epizódok azonban alkalmasak az egybe-
vetésre. A második felvonás első jelenetében
Simpcox megkorbácsolása jól elő van készítve,
de szöveges reakció nem követi. A szerzői utasí-
tás szerint „miután a Törvényszolga egyszer rá-
csapott, átugrik az asztalon s elszalad...". Ez
azonban természetesen inkább komikus, sem-
mint félelmetes epizód, és a rövid szóváltásban,
amely lezárja, hallhatjuk, miként védekezik Simp-
cox felesége: „Jaj! A merő ínség vitt rá, uram!" A
második felvonás harmadik jelenetének elején
több szereplőt halálra ítélnek, ők pedig egy szót

sem szólnak; ez azonban megfelelhet a jogi eljá-
rás hivatalos jellegének, és az ítéletet különben
is a színpadon kívül hajtják végre. Később ugyan-
ebben a jelenetben verekedést láthatunk, amely-
ben „Peter leüti Hornert", Horner azonban, a
Titus hasonló szereplőivel ellentétben, megszó-
lal halála előtt: „Várj, Peter, várj. Bevallom árulá-
som." A harmadik felvonás második jelenetének
elején Humphrey herceget megfojtják; ő néma
marad, de maga a jelenet is némajátékszerűen
megy végbe. Ezzel a párhuzamos tablóval indul a
következő jelenet, amelyben Beaufort bíboros „az
ágyában őrjöng, és tébolyultan mered maga
elé" (ez az utasítás a magyar kiadásban nem
szerepel - a ford.), majd, mint Henrik király
megállapítja: „Meghal s nem ad jelt"; erőszak
azonban itt nem fordul elő. A negyedik felvonás
első jelenetében Suffolkot (140. sor) elvezetik,
hogy fejét vegyék, a harmadik jelenet pedig né-
majátékkal kezdődik, amelyben „a két Stafford
elesik". Később (IV. 6. 8.) egy névtelen Katonát
ölnek meg, aki semmiféle reakciót nem tanúsít.
A negyedik felvonás hetedik jelenetében követ-
kezik a már említett némajáték, amelyben
„Matthew Goffe-ot ás követőit mind megölik'.
Később, ugyanezen jelenetben Lord Saye-t
vezetik el, mint korábban Suffolkot, hogy
kivégezzék; ha-marosan „két póznán" hozzák be
az ő s Sir James Cromer fejét. Két jelenettel
később öli meg Jack Cade-et Sir Alexander Iden;
ez az esemény gondosan elő van készítve, és
Cade-nek módja van megfelelő szöveggel
reagálni közelgő halálára (IV. 9. 72-75.). Később
Iden megajándékozza a királyt Cade levágott
fejével (V. 1. 63.). A rövid ötödik felvonás
második jelenetének kezdetén némajáték
mutatja be Somerset halálát, majd egy

harci jelenet keretében zajlik le a dráma utolsó
halálesete, amikor is „harsonaszó" után „York
megöli Cliffordot"

Az idézett példák alapján talán jogosan állít-
hatjuk, hogy a VI. Henrik második részében a
szerző a Titus Andronicushoz képest tudatosab-
ban jár el, és háromféle megoldással is él: vagy a
színpadon kívül bonyolítja le az erőszakcse-
lekményeket, vagy alkalmat ad a színészeknek
megfelelő reakciókra, vagy pedig a szövegkör-
nyezetbe integrálja az erőszakot.

A sorozat következő darabja, a Richárd yorki
herceg, más néven a VI. Henrik harmadik része,
hasonló fejlődésről tesz bizonyságot. A nyitó
epizódban Richárd Plantagenet felmutatja So-
merset levágott fejét, de a lefejezésre a darab
kezdete előtt került sor. Az ifjú Rutland grófnak az
első felvonás harmadik jelenetében bekövetkező
megöletése jól elő van készítve, és az áldozat
szavakban is reagál, igaz, csak egyetlen soros
latin szöveggel. Apjának, York hercegnek a
következő jelenetben bekövetkező halála, a drá-
maciklus egyik leghatásosabb és legerőteljesebb
jelenete is mesterien elő van készítve, és a her-
cegnek, miután Clifford és Margit királyné leszúr-
ták, kétsoros szövege van:

Kegyelmes Ég, nyisd irgalmad kapuját,
Lelkem feléd siet e seben át. (I. 4. 178-179.)
Az utolsó felvonásban Warwick sebesülten lép

színre, majd meg is hal, de erőszakra nem kerül
sor, és ő is mond két sort halála előtt. A Titus
Andronicus erőszak-ábrázolásával leginkább
talán az ifjú Edward herceg halálának jelenete
rokon; őt valósággal rituálisan, egymás után
szúrja le Edwárd király, majd Richárd, Gloster
hercege és Clarence grófja, ő pedig némán fo-
gadja a halált. VI. Henriket az utolsó előtti jele-
netben döfi le Richárd, de akárcsak Warwicknak,
neki is megvan a maga kétsoros funkcionális
szövege.

A VI. Henrik első részében ugyan számos
harci jelenet, verekedés, összecsapás fordul elő,
de nyílt színi erőszakos mozzanatokban szűköl-
ködvén, a darab sajnos nemigen alkalmas
mondanivalóm alátámasztására. Johanna, a Szűz
és a dauphin párviadala az első felvonás második
jelenetében viszonylag szervetlennek mondható,
de eljátszása nem okoz különösebb nehézséget.
Az első felvonás negyedik jelenetében Salisburyt
és Gargrave-et is megcsonkítják, de nem
hidegvérű szándékossággal: lövések
hallatszanak, mindkét férfi "elesik", mindkettő
Istenhez kiált irgalomért, és Talbottól tudjuk meg,
mi történt:

Levágva félorcád és félszemed! (I. 4. 53.)
Ez ugyan elég szörnyűséges, de nem kíván

olyan közvetlen ábrázolást, mint például Titus
kezének levágása. Egy további jelenetben Bed-
ford, akit betegen hoznak be a színpadra, ötsoros
szöveg után szenved ki.



 SHAKESPEARE-ÉRTELMEZÉSEK 

Egészében úgy érzem, hogy a VI. Henrik
mindhárom része szervesebben integrálja az
erőszak bemutatását, mint a Titus Andronicus.
Ha pedig sikerült alátámasztanom a feltevést,
miszerint Shakespeare, mindebből kitetszően,
valóban folyamatosan okult saját tapasztalatai-
ból, akkor újabb adalékmorzsa gyarapítja a többi
bizonyítékot, amely arra utal, hogy a Titus
Andronicus a VI. Henrik-ciklusnál korábban ke-
letkezett. A Titus Andronícus keltezése kivétele-
sen bonyolult feladat; az Oxford Textual Com-
panion „Kánon és kronológia" című fejezete is
szokatlanul nagy terjedelemben foglalkozik a
kérdéssel. Gary Taylor itt megkockáztatja a felté-
telezést, hogy a darab a „légy"-jelenet kivételével
1592-ben, közvetlenül a VI. Henrik első része
után íródhatott, de megjegyzi: „reális alternatíva-

Bezerédi Zoltán (Titus), Szula László (Mar-
cus), Bodor Erzsébet (Lavinia) és Nyári Oszkár
(Lucius) a kaposvári előadásban (Simaratotó)

ként az is feltételezhető, hogy a Titus Shakes-
peare drámaírói pályájának legkezdetén, tehát
1590-ben vagy még korábban keletkezett." Ez a
vélemény történetesen megegyezik Ernst Honig-
mann nagyrészt életrajzi bizonyítékokra alapo-
zott álláspontjával, miszerint a Titus Shakes-
peare legelső színműve, amiből azonban nem
következik szükségszerűen, hogy már 1586-ban
elkészült volna. Magam továbbra is A két veronai
nemesnek tartom fenn ezt a tisztességet, de kész
vagyok elfogadni, hogy rögtön ezután a Titus
következhetett.

Van a Titusban egy erőszakjelenet, amelyről
eddig még nem szóltam. Ebben az egyik sze-
replő, Marcus Andronicus halálos végű erő-
szakot alkalmaz egy élőlénnyel szemben. Titus
megkérdezi, miféle teremtmény pusztult el, majd
Marcus válaszát követően hosszan megvitatják a
tettet és az ártatlan áldozat sorsát. Titus eleinte
őszinte együttérzést tanúsít az áldozat iránt, de
Marcus önigazolása olyannyira meggyőzi, hogy
nem csupán megbocsát fivérének, de maga is
tovább szabdalja Marcus késével a tetemet. Az

áldozat nem tud hangot adni szenvedésének,
minthogy egy légyről van szó, de az epizód gon-
dosan, sőt nagy művészi erővel van a cselek-
ménybe integrálva.

Ez a tény minden bizonnyal alátámaszthatja az
általános (ha nem is egyetemesen elfogadott)
nézetet, miszerint a harmadik felvonásnak ez a
második jelenete később került a szövegbe.
Nemcsak a Hamlet utolsó felvonását és Gloster
megvakítását előlegezi meg, hanem egyéb olyan,
érzékenyen integrált és szimbolikus értékük révén
központi jelentőségű epizódokat is, amilyen
Mercutio halála, Cinna, a költő megölése, Des-
demona megfojtása avagy Lady Macduffnek és
gyermekeinek lemészárlása. Akárcsak ezekben az
epizódokban, itt is olyan Shakespeare-rel van
dolgunk, akinek számára az erőszak ábrázolása
nem csupán csiklandós teátrális ingerek ürügyé-
ül szolgál, hanem arra ösztönöz, hogy elgondol-
kodjunk az embernek a létezés rendszerén belüli
helyén, az emberi élet jelentésén és értékén.

Fordította: Szántó Judit


