
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



munkásságával foglalkozik; az első könyv
Pirandellót és Brechtet, a második Gorkijt,
Bulgakovot, García Lorcát, O 'Neillt és
Dürrenmattot mutatja be egy vagy több
művén keresztül. Ez a bemutatás és
műelemzés alapos tárgyi tudás és ezzel
párhuzamosan gazdag gondolati anyag
birtokában történik, ami máris garancia
arra, hogy a pedagógusok ne csak egy
pedáns - és unalmas - útikalauzt vegyenek
kézbe, hanem lehetőségük nyíljék arra is,
hogy egy képzett esztéta eszmevilágához
társulhassa-nak. Példaként említhető a sok
közül Brecht drámájának, a Galilei
életének elemzése. Mészné itt végigvezeti
olvasóit azon az úton, ahogyan egy
történelmi témát drámában föl lehet
dolgozni, és eljut Galilei „kétarcúságának"

brechti fölfogásáig, ami a tudomány
egészére is általánosítható, és intő példa -
ez volt Brecht szándéka is - korunk tudósai
számára. A Galileiben meglevő ket-
tősséget, a hőst és az árulót terjedelmes
fejezetben elemzi végig a drámából vett
sok-sok példa segítségével, hogy azután a
brechti elidegenítési effektust konkrétan és
jól átélhetően alkalmazza a szín-mű
emberábrázolására.

Mész Lászlóné mindkét füzetének -
amelyek közül jellegénél és terjedelménél

fogva az első az alaposabb és elmé-
lyültebb, a második a kissé impresszio-
nisztikusabb - jelentős értéke múlt és jelen,
hagyomány és újítás dialektikus
kapcsolatának következetes fölmutatása.
Tulajdonképpen már a Pirandellóról szóló
rész is azt szolgálja, hogy segítségével
fölvázolódjék, honnan származtatható a
modern színház idősíkfölbontásos,
rendhagyó dramaturgiája, de a szerző
mindkét könyvecskéjének bevezető
fejezetében és az egyes művek tár-
gyalásakor is sort kerít ennek a kérdésnek
az elemzésére. Ezt azért is hangsúlyozzuk
külön, mert a gyökértelenség és a
drámatörténeti előzmények hiánya volt a
sok közül az 'egyik oka annak, hogy a
nézők tekintélyes részére az ötvenes évek
szűkkeblű művelődéspolitikáját követően
váratlan meglepetésként zúdult rá például
Brecht, majd Dürrenmatt sajátos drámai
világa. Mészné elkerüli ezt a veszélyt,
amikor az eredeti, az új vonások
hangsúlyozása mellett árnyaltan érzékelteti
a folyamatot, a hagyományokat, a XX.
századnak a XIX. századig visszapillantó,
Csehovig, Ibsenig nyúló gyökereit.

A könnyed, gördülékeny, színes stílus-
ban megírt tanulmányoknak egy másik

értéke a műelemzések szemléleti gaz-
dagsága, az elemzésekben tartalom és
forma egységének régóta áhított, de vaj-mi
ritkán megvalósuló láttatása. A szerző
egyforma figyelmet fordít a mondanivaló, a
gondolat, az eszme ismertetésére, valamint
ezek változatos kifejezési eszközeinek - a
szerkezetnek, a drámai építkezésnek, a
nyelvnek, a stílusnak, a jellemrajznak -
bemutatására. Lorca Vérnászát említjük
meg példaként. Mész Lászlóné ezúttal is
leás a gyökerekig: megvilágítja Lorca
kapcsolatát a spanyol líra hagyományaival,
elsősorban a románccal, majd a szereplők
bemutatása után a drámaszerkezet
elemzése jó alkalom arra, hogy
segítségével eljusson a Vérnász lorcai
jelképrendszeréhez. Ennek a szimbolikának
a gondos részletezése azért is dicséretes,
mert példát ad a pedagógusoknak arra -
anélkül, hogy ez a szándék erőszakoltan
rátelepednék a dolgozatra -, hogyan lehet
egy-egy irodalmi mű szerkezetébe,
lényegéhe be-hatolni. Azt írtuk: lehet, és
nem azt, hogy kell, mert - noha a
köteteknek ezt az erényét a végére hagytuk,
szeretnénk azért nyomatékosan
hangsúlyozni - Mészné sehol sem ad
kötelező receptet, föltétlenül követendő
magyarázatot. Olvasóit felnőttként kezeli,
feltételezi róluk az alapok biztos ismeretét,
és emiatt megengedheti magának azt is,
hogy a különböző típusú drámákat ne
egységes rendszerben elemezze, ne
egyetlen szem-pontrendszer sámfájára
húzza rá, 'hanem rugalmasan és
dialektikusan alkalmazkodjék a különböző
írói egyéniségekhez. Egy helyütt le is
szögezi: „Ha a Galilei életében ... az
objektivitásban a szubjektumot is
ábrázolja, nemcsak a maga-tartást, a
motívumokat is érzékelteti. Mindez
bizonyításra szorul. Ezért -- előző
elemzésünk módszerétől eltérően - nem a
tézis kifejtését követjük a cselekmény
fonalán, hanem elsősorban Brecht
emberábrázoló módszerét figyeljük meg a
főhős alakjának jellemzésében."

Számos értéke mellett hadd szóljunk a
két tanulmánygyűjtemény néhány apró
fogyatékosságáról. Azon nem akarunk
vitatkozni, hogy a Mész Lászlóné által
kiválasztott drámák - főleg a második
kötetben, ahol Brechttel és Pirandellóval
ellentétben mindig csak 'egyetlen mű
reprezentálja a szerzőt - valóban a
lebalkalmasabbak-e egy-egy író sokoldalú
bemutatására. Dürrenmattra vonatkozóan
az Angyal szállt le Babilonba című
alkotásnál mindenképpen lehetett volna
szemléletesebb példát találni, és kérdés

az is, hogy O'Neill művészetét az Utazás
az éjszakába mutatja-e be a legjelleg-
zetesebben. De ez, ismételjük, vitatható,
aminél lényegesebb, hogy elemzéseivel a
szerző végül is elfogadtatja az önké-
nyesnek tűnő választást.

Tekintettel arra, hogy ennek a két fü-
zetnek mindenekelőtt ismeretterjesztő és
ismeretközlő feladata van, hiányoljuk a
tanulmányokból a hazai színpadra, hazai
bemutatókra való rendszeres utalást, ami
csak rapszodikusan, esetlegesen található
meg. Lorcáról szólva megtudjuk ugyan,
hogy a Bernarda házát mikor mutatták be
a Katona József Színházban, de hiba volt
éppen a Vérnásszal, kapcsolatban említés
nélkül hagyni Szokolay világsikert aratott
operáját. Kár, hogy a IV. Henrik című
Pirandello-drámától szólva nem emlékezik
meg a füzet ennek a darabnak a régi
Madách Szín-házban megrendezett
előadásáról a Horthy-fasizmus éveiben;
köztudott, hogy ez az előadás abban az
időben rendkívül progresszív szerepet
töltött he. A magyar színháztörténetre,
illetve a mai színpadi gyakorlatra való
utalás másutt is hiányzik, ugyanakkor
indokolatlannak érezzük a hazai modern
szín-házi játékstílus kialakítását egyetlen
magyar rendező nevéhez kötni. Apróság,
de mégsem lényegtelen, hogy amíg a má-
sodik könyv mindig pontosan utal a drá-
mák magyar fordítóira, az első könyvből
nem derül ki, hogy kinek a fordítását idézi
Pirandellónál és Brechtnél Mész Lászlóné.
Mindezek a kifogások azonban
eltörpülnek a két gyűjtemény jelentős
értékei, haszna mellett, amelyek
feljogosítják az olvasót arra, hogy ér-
deklődve várja a folytatást: a XX. századi
és esetleg a modern magyar dráma-
irodalom értő okos műelemzését.

Gábor István


