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Mert, hol deszkából ácsolnak színházat,
Eszményvilág az, amely ottan él,
A könnyön kívül minden más csak látszat,
S csak egy valódi ott, a szenvedély,,,

. - -a szíaész csodás művészete
Érzékünk melIett gyorsan eIhalad,
Míg a szobormű s a költő dala
Évezredek múltán is él tovább,
ltt a művésszel meghal a varázs

(GOethéhez)

(w allenstein táb1ra. Pr1lógusJ

Frtedrich schiller
{1759-1805), német köItő, drámaíró

Művészet és természet
A színpadon legyen csak a44,

Ha természetté váll már a művészet,
A természet művészi lett.

(Eq u szí nész e mlékhö nuv éb e)

Gotthold Ephraim Lessing
(1729-178I), német költő, drámaíró

,, ,nincs is semmi, ami élénkebben tárná fel előttünk, mik vagyunk,
s miknek kellene lennünk, mint a színpad és a színészek,

(DOn auii}teJ
Saavedra Miguel de Cervantes

(|547-|616),spanyol regényíró, költő, drámaíró

,. , minden, ,. túlzott dolog távol esik a színjáték cé]jától, melynek
föladata most és eleitől fogva az volt és az marad, hogy tükröt tart-
son mintegy a természetnek; hogy felmutaSSa az erénynek önábrá-
zatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század testének
tulaidon alakiát és lenyomatát,

(Hamlet, dán kiráIuíi,3. felvonás,2. szín)

Színház az egész világ,
É,s színész benne minden férfi és nő,..

íAh1qu tetszifr, ll. íelvonás,7. szín)

Ide nekem az oroszlánt is!
(Szentivánéji dlom, L felvonás,2. szín)

Wllliam Shakespeare
I1 564- 1 6| 6), angol drámaíró

Legyen rá gondotok, hogy énekeseitek legelsősorban jó színészek 1e-

gyenek. Akinek nincs jó kiejtése, és nem tud iól beszélni, hogyan
tudhasson énekelni?

íLevél Liszt F erenchez)

Richard Wagner
( l8l 3,1883) német zeneszerző
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