
közepén álló szénatároló emelvénybe
illeszti. A köpeny templomi körmenet-
zászlóra emlékeztetően van jelen. A hát-só
falon is lóg egy köpeny: az mustár-szín
bélésű. Volkov bejön, hogy elcsábítsa a
lányt: a lila bélésű köpeny másod-példányát
viseli. A második rész elején Durov
kicseréli a két díszletelem-köpenyt; most a
mustárszínű vonja magára figyelmünket,
jóllehet Don Juan ebben a felvonásban nem
ölt magára semmilyet sem. Ez a kőszobor
felvonása. S amikor a harmadik részben a
kőszobor képviselete látogatóba érkezik -
már nem leng
templomi zászló" - a mustárszín bélésű
köpenyt kapkodják elő a szénatárolóból,
hogy Don Juan illendően fogadhassa a
vendéget. Ez előtt volt még egy sietős
játéka: azt hitte, ismeretlen hölgy látogatja
meg, lila szalagot ránt elő, hogy fekete
nyakkendője fölé kösse. Lehűtve ismeri fel:
csak Elvira az, elhajítja a szalagot. Az apa
második látogatásához fekete bélésű
köpenyt vesz magára, s le-térdel: a kétszínű,
álszenteskedő játék fekete
köpenyszimbóluma eszünkbe jut-tatja
Tartuffe-öt, de a mindjárt bekövetkező halál
gyászpompáját is magában hordozza.

Don Juan, a felesleges ember

A felhasznált eszközök s a játék legmeg-
lepőbb jelentésszférája, hogy az előttünk
végbement Don Juan-i történés a maga
teljességében orosz. Nemcsak korszerű, mai
Molière-játszást látunk, hanem orosz
Molière-t, s ez nem a díszletben, a kosz-
tümökben vagy akár a zenében nyilvánul
meg, hanem a jellemekben; mindenekelőtt
is persze Don Juanban. Volkov, az orosz
próza és drámairodalom állandó
főszereplőjét, a társaságból-társadalomból
magamagát kizáró felesleges ember démoni
típusát testesíti meg: erő, tűz sugárzik ebből
a különállásból. Bulgakov Goethe
Faustjából vett mottót A Mester és
Margarita élére: „Kicsoda vagy tehát? / Az
erő része, mely / Örökké rosszra tör, s
örökké jót művel." A bulgakovi
boszorkányszombat fantasztikus
sátántanyájára ismerünk rá a reflek-
torjátékban, a kerékhajigálásban, Don Juan
öleléseiben. Titokzatos, áttekinthetetlen,
alvilági lélek ez a Don Juan, nagy gonosz,
mint Dosztojevszkij Sztavroginja,
lelkiismeretét szörnyű és meg-okolatlan
bűnök nyomják. Nincs itt már szükség a
kőszobor misztikus megjelenésére, nem is
jelenik meg. A második részben a
parancsnokszobor fejbólintása:
a kétszer egymás után beálló sötét-
ség. Durov-Sganarelle földön csúszó ré-
mületénél semmi nem tehetné reálisabbá e
valószerűtlen jelenést, talán csak az, hogy a
második sötét még Don Juant is
megdöbbenti. Az egyetlen pillanat, mi-kor
kibillen a saját démonitásának vég felé

zuhanó áramlatából: egyetlen ma-
gafeledkezett pillanat, mely elárulja, hogy
tud a nálánál sötétebb hatalmakról. Kimegy
a színpadról, hogy aztán a harmadik
részben úgy legyen jelen, mint aki tud, de
nem veszi tudomásul. Don Juan nagysága
abban a tényben rejlik, hogy végig nem
adja meg magát - mondja Kott Don Juan
nem ismer el semmiféle tekintélyt, és nem
hisz semmiben. Sganarelle vele szemben az
ab-szolút konformista. A befejező rész fel-
pergetett ritmusú jeleneteiben a kettejük
egymásra utaltsága és a köztük levő át-
hidalhatatlan szakadék ellentmondása a
színpadi légkör olyanfajta intenzitását
teremti meg, hogy ebben ismét nem je-
lenhet meg valamiféle kőszoborimitáció,
hiszen a hatás fokozhatatlan. Jelentéktelen,
szerény hangú hivatalnok jön el Don
Juanért. Volkov a kezét nyújtja, s nem
mondja el: „Ó, ég, mit érzek!" --de ahogy
feltartja a kezét, érezzük, hogy a láthatatlan
tűz elégeti. Meghal a szín-padon, nem tűnik
el a süllyesztőben. Efrosz egyértelműsíti a
molièrei befejezés kétértelműségét, ahol is
Don Juant amúgy sem az isten büntette
meg, aki-ben nem hitt, hanem egy színpadi
gépezet; Volkov-Don Juan egyszerű, embe-
ri halálában a végig magában hordozott
végzet teljesedikbe.

Molière-tragédiát láttunk Efrosz szín-
padán. „Az igazi rendezői művészet az, ha
képesek vagyunk meghallani és megérezni
a színdarab megismételhetetlen és teljes
üzenetét" - vallja Efrosz. A Malaja
Bronnaja társulat előadásában ez a
meglátott és megérzett üzenet öltött testet.

BALÓ JÚLIA

Londoni találkozás
Richard Burtonnel

Pályája kezdetén Laurence Olivier utódját
látta benne Kenneth Tynan, s azt jósolta:
„Ó lesz az új Edmund Kean, ő válik majd a
legnagyobb élő klasszikus színésszé." Peter
Brook pár évtizeddel később kesernyésen
jegyezte meg: „Ha a film el nem ragadja, a
legnagyobb angol színpadi színészek közé
emelkedhetett volna -- amilyen Paul
Scofield és John Gielgud." S 1974
szeptemberében, amikor a SZÍNHÁZ
számára interjút készítettem Sir John
Gielguddal, ő így beszélt Richard
Burtonről: „Egészen különleges,
mondhatnám rendkívül tehetséges színpadi
színésznek ismertem meg 1949-ben. Most
már filmszínész, világ-sztár. Ott tart, hogy
meg sem nézi azokat a filmeket.
amelyekben játszott - még a musztereket
sem -, pedig ezekből rengeteget tanulhat a
színész. Mihelyt elkészül egy produkció,
belekezd a kő-vetkezőbe."

Találkozásunk színhelye London, ahol
Gyülekező viharfelhők címmel filmet
forgat Churchillről. Ő játssza a minisz-
terelnököt. Barátsággal fogad hampsteadi
lakásán.

 A film, a színház számomra első-
sorban pénzkeresés. Nem hivatás, csupán
kellemes munka. Meggyőződésem, hogy a
színészek olyan emberek - tekintet nélkül
színre és fajra -, akikhez hason-lókkal más
munkakörben nem találkozhatnék.
Hivatásomnak az írást tekintem, igaz, ezért
is pénzt kapok.

 Magyarországon nem ismerjük írá-
sait: hol publikál?

 Angol nyelvű országokban, elsősor-
ban Amerikában, Angliában és - Fran-
ciaországban.

 Miről ír?
- Mindenféléről.
 Színházról, szerepekről is?
 Azokról soha.
- Most mit ír?
 Ezer szót Churchillről. A filmet,

amelyben Churchillt alakítom, a nagy
államférfi születésének századik évfor-
dulója alkalmából mutatja be a BBC az
angol televízióban. Akkor jelenik meg a
cikkem is.
 Az imént azt mondta, szerepeiről

soha nem ír.



- Nem is! Churchillről, a politikusról
írok, nem pedig magamról, a szerepfel-
fogásomról.

 Van-e ezek szerint művészi hitval-
lása?

 Nem is tudom. Hiszen sokszor gon-
dolkodom rajta, mi is valójában a színészet.
Elbűvöl mások alakítása, csodálom őket.
Barátaim, akik ma nagy mű-vészek,
szeretik mesélni, hogy világéletükben a
színi pályára készültek - én soha nem
vágytam erre. Középiskolás koromban még
kifejezetten nőies foglalkozásnak
tekintettem. Azt, hogy színész vagyok, a
véletlennek köszönhetem. Nem volt
pénzem s munkám, így jobb híján beálltam
színésznek.

(Tizenhat éves volt, amikor egy walesi
újságban walesi nyelven beszélő színészek
felvételét hirdette Nevil Coghill. Társulata
éppen a Szeget szeggel bemutatójára
készült, amikor Richard Burton próba
közben berontott, és így szólt a
rendezőhöz: „Színész vagyok, és játszani
szeretném Angelót." Bemutatkozásul
Hamlet „lenni vagy nem lenni" monológját
adta elő. Másodszereposztásban játszhatta
Angelót.)

 Később felvettek az oxfordi egye-
temre, ahol a diákszínpadon szerepeltem
rendszeresen. Valójában csak az egyetem
elvégzése és a háborús évek után, egy híres
kritikus biztató szavainak hatására váltam
hivatásos színésszé.

(James Redfren volt a kritikus, aki ezt
írta a New Statesmanben: „Richard
Burton figyelemreméltó képességeit bi-
zonyítja nap mint nap." Egy tízhetes turné
londoni állomásán látta a The Druid 's Rest
[A druida pihenője] című színdarabban.)

 Mi volt az első igazi színpadi sikere?
 1949-ben egy kis feladat Christopher

Fry: The Lady's Not For Burning (A hölgy
nem égetni való) című darabjában sztárrá
avatott. (Richard, az árva íródeák szerepét
alakította a londoni Globe Theatre-ben.)
Ettől kezdve azt játszottam, amit akartam.
S ha nem választottam volna helyesen -
annak ellenére, hogy időnként óriási
hibákat követtem és követek el -, nem
lennék ma itt, és nem lennék ilyen sikeres
színész, mint amilyen vagyok.

 Ki játszotta A hölgy nem égetni való
főszerepét?

 Sir John Gielgud. Neki nemcsak
életem első színpadi sikerét köszönhetem,
hanem a tényt is, hogy színész vagyok.
Azóta is sokszor dolgozom vele.

Richard Burton egyik filmszerepében

Olykor, ha valami problémám van, s nem
tudok megoldani egy Feladatot: telefonálok
vagy írok neki, s ő segít. Hasonló
helyzetben valószínűleg ő is ugyanezt
tenné; nem velem, mert én fiatalabb.
tapasztalatlanabb vagyok, hanem talán
valamelyik idősebb, nagyobb tudású
barátjával.

- Olvastam egyik nyilatkozatában, hogy
ön játszotta a világon a legtöbbször
Hamlet szerepét. (1953-ban az Old Vic
színpadán, majd 1964-ben New Yorkban.
A rendező mindkét előadáson Sir John
Gielgud volt.) Legutóbbi alakításának
filmváltozatát szakmai körök számára
Budapesten is vetítették. (A kópiák
magyar tulajdonosai: a Nemzeti Színház
és az Egyetemi Színpad. A film-változat
nem más, mint az 1964-es New York-i
Hamlet, amelyet az esti előadás közben
rögzítettek a kamerák. A férfi szereplők
garbópulóvert, egyszerű szövetnadrágot, a
nők hő vászonszoknyákhoz blúzt viseltek.)
Számunkra különösnek, kissé idegen
felfogásúnak tűnt Hamlet-alakítása, amely
a dán királyfit extrovertált egyéniségnek
mutatta.

 Hamletet eddig három különböző
felfogásban játszottam. Az Old Vicben
introvertált, önsajnáló hőst formáltam.
(Erről az alakításáról Ivor Brown hang-
súlyozva előadásmódjának energikus
lendületét, így emlékezik meg: „Ophelia
szavaival jellemezhetjük: Ő a nagy-ág és
a szépség.") Oxfordban a diák-színpadon
extrovertált egyéniségként játszottam, aki
csak néha tűnik zárkózottnak. A New
York-i Hamlet ismét extrovertált volt.
Különös, hogy a közönségnek ez a
kitárulkozó Hamlet tetszett legjobban.
 Ez utóbbi felfogásban játszotta volna

Hamletet Angliában is?
 Igen. A különböző országok nézői

között nincs különbség, kivéve a bemutatót
követő első hónapban. Akkor ugyanis,
például az Old Vicben vagy a National
Theatre-ben valóban azok ülnek, akik értik
Shakespeare-t. Értelmiségiek - és sznobok.
Amerikában nem is a nézőkből, hanem a
színészekből hiányzik gyakran a
Shakespeare-kultúra. Míg az angol
színészek Shakespeare-en nőnek fel, addig
az amerikaiak Tennessee Williams, Eugene
O 'Neill, Arthur Miller színművein. Szinte
zavarba jönnek, ha Shakespeare-t
játszanak. Nem azért, mert nem olyan
tehetségesek, mint az angolok, hanem mert
nem értik úgy Shakespeare-t, nem látták
olyan gyakran a műveit - nincs a vérükben.
Legalább ötven kiváló angol Shakespeare-
színészt tudnék említeni, viszont csak öt-
tíz jó amerikai jut eszembe.
 Megtörtént-e, hogy játék közben

improvizált?
 Igen. Pedig tudom, hogy a rögtönzés

Shakespeare-darabban sokak számára -
akik minden szavát gyöngyszemnek
tekintik - megbotránkoztató. Szerintem
viszont Shakespeare éppúgy írhatott
rosszat, mint bárki más. Néhány műve
kevésbé erőteljes, így például a Titus
Andronicus és A két veronai nemes. Én a
Rómeó és Júliát sem tartom nagyon jó
színdarabnak, meglehet, ezzel a
véleményemmel egyedül állok. (Talán
azért, mert nem tudnám eljátszani Ró-
meót.) Egyszer New Yorkban, amikor már
nagyon hosszú ideje játszottam Hamletet,
egy estén úgy éreztem: a nézők álmosak,
nem reagálnak produkciónkra. Akkor
ahelyett, hogy angolul mondtam volna a
„lenni vagy nem len-ni" monológot,
németül kezdtem el. Így akartam a
közönséget felébreszteni. Sikerült. Ez
persze technikai trükk, amit nemigen
mernék másoknak is ajánlani.



1956-kan az Old Vicben John Neville-
lel felváltva alakította egyik. nap Othellót, a
másikon Jagót. Milyen felfogásban?

 Azzal kezdeném: nem tudom sen-
kinek megmagyarázni, hogyan hihette egy
ilyen erős, józan eszű ember, mint Othello -
csupán egy zsebkendő miatt -, hogy a
felesége megcsalta. Továbbá Shakespeare
semmivel sere indokolja, miért szörnyeteg,
gonosz ember Jago.

 A z t hiszem, Jago viselkedésére is van
mérni magyarázat .. .

 Például?
 Othello Cassiót lépteti elő, mert na-

gyobb sziksége van a kiváló harcosnál
(Jago) a terveket okosan szövő katonára
(Cassio). jago képtelen megérteni Othello
mély, emberi érzéseken, egyet-értésen,
alapuló kapcsolatát, házasságát
Desdemonával. Attól tarthat, ezek után
nemcsak Othello, .hanem közvetve
Desdemona irányítása alá is kerü l . . .

 Jő, de Cassio miért nem érez így?
Jago viselkedése nincs eléggé motiválva.
Miért nem lép ki ,játékából" még a
gyilkosság előtt? Azért, mert abszolút
gonosz. Csak rosszat cselekszik. Egyet-len
jó, megváltó jellemvonása sincs. Othello és
Jago nem tud eggyé olvadni - mint az olaj
és a víz. Együtt alkotnak végtelenül
összetett személyiséget. A szó szoros
értelmében: ők ketten - fekete és fehér. A
fekete a jót, a fehér a gonoszat jelenti -
legalábbis az én felfogásomban.

 S ha most ismét játszaná ezeket a
szerepeket, ugyanez a felfogása
érvényesülne

 Othellót nem játszanám többé.
Először is, lusta volnék esténként feketére
festeni magam, másodszor: Othellónak
nincs humora. Jago hálásabb szerep,
Szellemes, gúnyos humorú.

( A z 1 9 5 6 - o s Othello-előadás kapcsán
így ír Paul Grahame a Daily Workerben:
„Richard Burton rendkívül ígéretes
tehetség. Fiatal. kellemes hangú,

szenzitív. Jóllehet egyre-másra kap
hollywoodi ajánlatokat, ám ő könnyedén
lemond a jelentős gúzsival kecsegtető
ígéretekről, hogy az Old Vic színpadán
léphessen fel, s fejlessze szirtészi
képességeit" Jago-alakítását így méltatja:
„Burton Jagója elmerengő, ravasz gaz-
fickó; olyan ravaszan ülteti Othello
gondolatciha a kétkedést, hogy mi meg-
értjük Othellót, aki bizalmába fogadja őt.")

- MZ - ön szerint - a színész legfőbb
feladata?

- Az őszinteség. Azaz: merje a szí-

nész vállalni a saját lényét őszintén a
színpadon. Ebben pedig csak magára
számíthat.

- Kiket tart korunk legnagyobb
színészegyéniségeinek?

Paul Scofieldet, Sir Laurence Oliviert,
Marton Brandót, Alan Badelt, Sir John
Gielgudot, Pierre Brasseurt és a már- halott
Monty Cliffet.
 Gondolt már arra, hogy az imént

említett színésztársaival közös elriadást
s z ervezzen?
 Ez lehetetlen. Ilyen társulat soha nem

alakulhat.
- Miért?
 Többek között az időpontot sem

tudnánk egyeztetni. Főként a filmezés
miatt.
 A Jelületes szerelélő azt hinné, az

említett színészek megengedhetnék
maguknak azt a „luxust", hogy egy ideig
csak színházi produkcióban vegyenek részt
 Kevesen engedhetjük meg magunk-

nak. A színház nagyon rosszul fizet, s a
színészek is családfenntartók.
 Egyezer filmrendezőként is

bemutatkozott. Gondolt-e arra, hogy később
i s rendezzen?
 Nem. Amikor megpróbáltam,

beláttam: nem vagyok rendezői alkat.
Ahelyett, hogy a színésznek megmondtam
volna, mit tegyen - magam játszottam el
helyette. Nem tudott utánozni. A
renderőnek türelmesnek kell lennie - ez a
tulajdonság belőlem hiányzik. A rendező az
életét szenteli a filmnek. Egy-szer egyik
rendező barátom két évig mást sem tett,
csak a filmjét vágta. Nos, erre én képtelen
lennék.

- Igy interjú alkalmával Kenneth Tynannek
a következőt mondta: „A francia színház az
írók színháza, az. amerikai színház a
rendezőké, a brit pedig a színészek.
színháza. Én ilyen f orrnőn egyikben sere
hiszek." Mire gondolt pontosabban? Mi a
véleménye a rendezőkről?

Az én életemben a rendezőknek nincs
fontos szerepük. Körülbelül ötven filmben
és ötven színdarabban játszottam eddig.
S z á z közül csak négy jó rendezőre
emlékszem.

 É s a színpadon? Ott sem érzi fon-
tosszak a rendező jelenlétét:?
 A színpadon egyáltalában nem.
 Honnan tudja, hogy jó-e vagy rossz,

amit játszik?
 A közönség reagálásából.

De a közönség félrevezető! Mégis

csak a rendező dolga, hogy a színészt
irányítsa!
 Négy rendezővel találkoztam éle-

temben, aki ezt a feladatot briliánsan
oldotta meg. A többiekről jobb nem
tudomást venni. A színész számára -
legalábbis az én számomra, hiszen mások
nevében nem beszélhetek - a forgatókönyv,
illetve a színdarab a fontos. S ha az
irodalmi. alapanyag jó, nem bánom, ha a
rendező rossz, mert én leszek jó. Igaz,
megtörténhet, hogy a forgatókönyv
közömbös, szürke, a rendező viszont
kiváló. Ilyenkor el tudja érni, hogy az
egész jónak lássék. Ha a színész jó
érzékkel. és ízléssel képes kiválasztani a
darabot vagy a forgatókönyvet, akkor a
rendező szerepe túlbecsült. Mostanában
főleg a filmrendezőket értékelik túl nagyra.
Nem arról beszélnek, hogy ki milyen
alakítást nyújtott egy filmszerepben,
hanem arról: ki rendezte? „Ó, az egy
óriási. Fellini-film" - mondják. Nos, ez a
szemlélet távol áll tőlem.
 Tehát -- ha már választania kell - a

színészcentrikus színház és film híve?
 A színész- és írócentrikusé. A film-

rendezők lehetőségei, feladatai minden-
esetre nagyobbak, mint a színháziaké -
főleg a technikai problémák miatt. Bár, ha
jó az operatőr, a színészek és a for-
gatókönyv, akkor a rendező már-már
nélkülözhető. A színpadon pedig még
inkább. A pályakezdő színésznek talán
nem. A rendező ebben az esetben olyan,
mint egy tanárt. Ám ha a színésznek még
tanári irányításra van szüksége, miért lép a
színpadra?
 Ön kinek a véleményére hallgat?
 A rendezőkére kellene hallgatnom, de

ők. sokszor hagyják, hogy a rossz utat
járjam.

 N e m azért lesznek így, mert félnek
„sztártól"'? Félnek, hogy másnap
csomagol és hazamegy?
 Ez egyetlenegyszer történt meg. Egy

kiváló orosz író forgatókönyve alapján
kötöttem a szerződést. A rendező nap mint
nap azzal lepett meg, hogy átírta a
forgatókönyvet, meghamisítván a rendkívül
tehetséges író munkáját. Ezt nem vállaltam.
A legkellemesebb szituáció, ha jómagam, a
„sztárszínész" sztárrendezővel dolgozom.
Ilyenkor igazán nincs mit tartanunk
egymástál.

 Híres arról, hogy soha nem nézi meg
saját filmjeit, sem a musztereket, sem az
elkészült produkciót ... Azért

nem, mert úgy" érzi, hogy művészi szín-
vonalához, méltatlan feladatokat vállal?
Nem veszélyes a sztárság a művészre?



szemle
 Dehogynem. A „sztárság" körülöttem

sokaknak megártott. Azt hiszem, időnként
nagy szükség van óriási bukásra. Attól újra
a földön érzi magát az ember . . . Ami a
filmjeim megtekintését illeti, ismét csak azt
válaszolhatom, hogy a filmezés nem
hivatásom. Munka. Pénzkeresés.

 Megtörténik-e, hogy akár a színpa-
don, akár filmezés közben indiszponált-
nak, fáradtnak érzi magát? Mit tesz
ilyenkor?

 Természetesen megtörténik néha-
néha. Az amatőr színészek nem játszanak,
ha indiszponáltak, inkább leállnak. A
hivatásos színészek túlteszik magukat ezen,
legyőzik ezt az állapotot. Ha a szerepet
értik, s tisztán él bennük a váz, akkor az
egész alakítás - látszólag - ugyanaz marad,
függetlenül pillanatnyi privát, civil
érzéseiktől. A filmezésnél más a helyzet.
Leállunk, ismétlünk, ismétlünk ...
Forgatásnál a kamerák és a technikusok
helyettesítik a közönséggel való közvetlen
kapcsolatot. S akinek van tapasztalata, az
tud olvasni a technikusok szeméből is.
Valójában a két művészet, a színház és a
film - ha ugyan nevezhetem mindkettőt
művészetnek - ugyanaz. Rengeteg színpadi
színészből lett filmszínész. Én is a
színpadon kezdtem. Az elmúlt években
ennek fordítottjára is sok példa adódott.
Ismerek olyan színésznőt, aki hosszú
éveken keresztül csak filmezett.
Negyvenéves korában kezdte érezni, hogy
filmbeli alakításai már nem vonzóak, és a
színháznál próbált szerencsét. Nagy
színpadi színésznő lett belőle. Hiszem,
hogy a színész szem-pontjából a film és a
színház alapvetően egyforma. Az igazság
az, hogy nálunk, Angliában a színpadi
színész fenn hord-ja az orrát, míg a
filmszínésznek kisebbségi érzései vannak.
Én mindkét világban dolgozom, így
nincsenek ilyen gátlásaim.

 Extrovertált vagy introvertált alkat-
nak tartja magát?

 Annak ellenére, hogy a sajtó önmu-
togató embernek tüntet fel, nem vagyok az.
Úgy érzem, olyan szerep felel meg az
egyéniségemnek, amilyet például a Nem
félünk a farkartól című filmben
alakítottam. Az ember, aki állandóan az
élet értelmére keres választ. Hamlet világa
sokkal közelebb áll hozzám, mint
Macbethé vagy akár Othellóé. Azt hi-szem,
egyedül a legyőzött ember - Hamlet, Lear -
szerepét érdekes játszani. Talán éppen
ezért vonzódnak a színészek a nagy
tragédiákhoz. A sikeres hős szere-

pét alakítani, aki legyőzhetetlen, megle-
hetősen unalmas feladat.
 Mi a véleménye a televízió és a mozi

párharcáról?
 A televízió jelenlegi formájában saját

magát rombolja le. Ritkán nézem.
Veszélyes. gonosz eszköznek tekintem.
Csak a híradót és a sportműsort szeretem.
 És a rádió?
 Mindennél jobban kedvelem. Az a

műfaj, amely legjobban támaszkodik a
fantáziára. Azért is kedves nekem, mert
életem legjobb alakítása (Dylan Thomas:
A mi erdőnk alján) a rádióban hangzott cl.
 Szabad idejében mivel foglalkozik

legszívesebben?
 Szenvedélyem az olvasás. Munka

közben, a filmforgatási szünetekben is
legszívesebben olvasok. Minden érdekel: a
költészet - francia, walesi, angol, olasz -,
de kiváltképp a történelmi biográfiák. A
regényeket nem szeretem, s ha a szerző
nem Shakespeare vagy Molière, képtelen
vagyok színdarabokat olvasni. A zenéért
nem rajongok. Ami a képző-művészetet
illeti, sokszor megállok egy kép előtt,
nézem; sokat már tíz éve nézek, s nem
értem meg. Az egyedüli érthető számomra
a leírt és a kimondott szó...

A magyar újságírók, színházesztéták,
kritikusok, színészek és rendezők való-
színűleg nem értenek egyet Richard
Burton nézeteivel - legalábbis nem
mindegyikkel. Én sem. Célom nem is az
volt, hogy meggyőzzem őt, felhívjam a
figyelmét gondolataiban rejlő önellent-
mondásaira, vagy vitatkozzam vele, ha-
nem az, hogy saját - olykor meghökkentő -
szavaival bemutassam őt magát: az
ötvenes évek „legnagyobb élő klaszszikus
színész" ígéretét, „aki még lemond a
jelentős gázsival kecsegtető ajánlatokról,
hogy az Old Vic színpadán léphessen fel",
s a világsztárt, „akit elragadott a film".

„Dráma a XX. században""

Mész Lászlóné könyvéről

Szükségszerűen el kellett egy bizonyos
időnek telnie ahhoz, hogy a neveléstudo-
mányon túl a mindennapi gyakorlatban is
gyökeret verjen a meggyőződés : a szín-
ház a pedagógia számára nem egyszerűen
csak valamilyen tananyagpótló se-
gédeszköz, amely az iskolai nevelést ki-
egészítve, morális, politikai mondanivalót
hordoz, hanem annál jóval több. Olyan
szuverén, öntörvényű művészeti terület,
amely az irodalomoktatás segítése mellett -
ami egyébként nyilvánvalóan nem
lebecsülendő funkciója a szín-háznak -
szállást készít a kultúra egészének
befogadására is. Hiszen éppen a modern
színház, Piscator, Peter Brook, Ljubimov
színháza a meggyőző példa arra, hogy
világnézeti, filozófiai, erkölcsi elvek
hirdetésén, szép mondatok
megszólaltatásán túl a színpadon az
összművészet teljes egysége jelenik meg.

Éppen azért, mert a modern színház
modern alapja; a XX. századi drámairo-
dalom, illetve annak nagyobb fele fokozott
részvételt kíván meg nemcsak a
közreműködő művészektől, hanem a né-
zőtől is, elengedhetetlenül szükséges
megfelelő támogatást nyújtani azok szá-
mára, akik a jövő törzsközönségét be-
vezetik a színház világába. A pedagógu-
sokról van szó mint a színház legfontosabb
szövetségeseiről; munkájuk nélkül nincs
értő hallgatóság, sem ma az ifjú-sági
előadásokon, sem holnap a felnőtteknek
megtartandó esti produkciókon. A
pedagógus azonban - és itt nem kizárólag a
magyar szakos tanárokra gondolok, hanem
az egész tantestületre - egy-magában nem
könnyen igazodik el a modern művészetek
útvesztőiben, bonyolult
jelképrendszerében. Szívesen veszi igény-
be a segítséget, ha az nem lekezelő, nem
vállon veregető módon történik. Érdek-
lődésük kielégítését jól szolgálja az a so-
rozat, amelyet Műelemzések Kiskönyv-
tára címmel a Tankönyvkiadó gondoz.
Noha ebben a sorozatban epikai művek
ismertetése is szerepel, a mi szempon-
tunkból elsősorban az a két kis kötet ér-
demel figyelmet, amelyet Mész Lászlóné
írt, Dráma a XX. században címmel.

A két füzet összesen hét drámaíró


