
EUGENE O'NEILL IRTA: REMÉNYl JÓZSEf
(Cleveland, Ohio)

Eugene O'Neilt az az író, aki az életet, mint egy súlyos malomkövet, hordja a nyakán.
Ettől a tehertől mindenáron meg akar szabadulni, s ezért ír. A borzalmas súlyt a
kifejezés céljának felelősségével szeretné helyettesíteni. Hol a szexuális probléma
kínozza, hol a magány, hol a vágy reménytelensége, vagy az akarat érthetetlensége,
majd a puritán visszafojtottság következménye, máskor a társadalmi igazságtalanság,
a művészet célja, az álmodozás kötelessége, Isten rejtélye. Albert Guérard; a francia
származású amerikai kritikus szerint az írói alkotás nem az élettől való menekülést
jelenti, hanem a haláltól visz el bennünket. Az író hánykolódhatik a képzelet beteg
ágyán, amikor a teremtés láza elfogja s szenvedélyes szomorúságában szembenézhet
a halál kívánatosságával, de lényegében akkor is az életet akarja, mert az alkotás
szelleme az élet fantáziájának lelkiismerete. Eugene O'Neill neuraszténiás mohöság
gal, Strindbergre emlékeztető nyugtalansággal keresi az életet. Tudja, hogy lenni
- mélyen, igazán lenni - rettentő kockázat, emberfeletti vakmerőség, lefegyverző

bátorság; azt is tudja, hogy esetleg hányaveti szemtelenség. elrettentő durvaság,
vagy a véletlen perverzitása. Mindezt tudja, s ettől a tudattól nem tud megszabadulni
s ezt drámákban ki is kell fejeznie, tehát micsoda tulajdonképpen? Hősi protoplazma?
Lélek, aki író? Költő, akinek a színpad a formája? Művei levegője néha őrült, néha
bonyolultságában is egyszerű a kézzelfogható pszichoanalitikai hatások ellenére, néha
pedig azt a benyomást kelti, mint aki fenékig ízlelte az életet s csak az alázat felszaba
dító üdvösségében hisz. Lelki Pluviálét visel, mert neki a színház szertartás, amelyen
áldoz a sorsnak, az embernek, a természetnek és Istennek. Művészete ritkán színfal
hasogató ; ha az, nem hatáskereső szándékkal, hanem azért, mert az anyag sikoltása
győzött a forma összhangján. Ha lírai költő volna, patienceot játszana a sors jelenlété
ben; de mert drámaíró, tehát a sorsot dramatizálja az emberi sorson keresztül. Kísér
letező író, a romantika hísztérikusa, realizmusában is expresszionista. Művészi szem
pontból az amerikai irodalom első komoly színpadi írója.

T. S. Eliotról mesélik, hogy egyszer egy előkelő londoni társaságban valaki azt
kérdezte tőle, hogy nem tartja-e érdekesnek környezetét. «Igen - volt a válasz -,
a maga szömyűségében.»Ez a történet O'Neill nevéhez is fűződhetnék. Minden érde
kes, mert rettenetes. Műveinek ez az eszmei lényege. Hű irodalmi pásztora a hűtlen

lelkeknek. Legagnosztikusabb műveiből is kihallani a «pater péceavis sóhaját; s
Richard Dana SMnnernek, az amerikai krítikusnak, alighanem igaza van, amikor
kijelenti, hogy O'Neill alaptermészetében vallásos, ha legkülönb műveiből nem is ez
tűnik ki. Makkai Sándor Ady vallásos jelentőségénekkihangsúlyozására kellett gon
dolnom, amikor az amerikai kritikus O'Neillre vonatkozó tanulmányát olvastam.
Ha az élet rászed, Isten nem csap be. Igy is lehet a halál elől az életbe menekülni.
A céltalan akaratból a céltudatos akaratba. Ezt érezteti T. S. Eliot az (,Ash-Wednesday,)
ben, s O'Neill a ('Days Without End» című darabjában. De micsoda hajszolt utat kellett
megtennie, amíg idáig jutott. S hátha csak átmeneti állomás Isten s nem az állandóság
megnyugtató bűvölete? A hasonlat magától kínálkozik: Strindberg is szakított Isten
nel s Ady is harcolt vele. O'Neill nem tud a «Sturrn und Drangs-ból kinőni. Ez a ter
mészete. Ez a hibája s erénye. Az ember lehet Hüvelyk Matyi s mégis szenved; s Gar
gantua mivoltában sem tud annyira lealacsonyodni, hogy ne szenvedjen. Azért ember.
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A sárba könnyek hullanak, a tengerbe a szárazföld vágyai, a semmibe kacajhangok, a
végtelen felé a korlátokat nem ismerő ösztönök nyujtózkodnak. Mindez izgatja, ingerli,
korbácsolja O'Neill kíváncsiságát, vérmérsékletét, jellemét és képzeletét. Az időtlen

ségben tudni akarja a véges értelmét. A végzet kamasza, a föld felnőttje. Vannak
művei, amelyeknek szépségétöl eláll lélegzetünk. s vannak művei, amelyeket az ön
magával és a sorssal összezördült író írt, aki ugyan ismeri a színpad lim-lom levegőjét

épúgy, mint mélységét, de a művészet színvonaláig nem tudott emelkedni. O'Neill
legalább is annyira beteljesületlen író, mint amennyire beteljesedett alkotó. A csodál
kozás, megrökönyödés, felháborodás és érzékenység mániakusa. Tapasztalati és meta
fizikai énje az élő és a kadáver problémák megszólaltatója. A csapdába került ember
művésze, a kalitkába zárt emberi szívé s a fölösleges és elkerülhetetlen szenvedésektől

vonagló emberi ajkaké. Érthető, hogy útján Istenhez jutott. A damaszkuszi út nemcsak
Szent Pál kiváltsága.

M atthew Arnold írja Thomas Grayról, az «Elegy in a Country Cburchyard» költőjé

ről, hogy «nem tudott mindent kimondani». Ezt mondhatjuk O'Neillről is. Ez irodalmi
balsorsa. Irgalomért esedezik, mert ember; irgalmat ad, mert költő. Több benne az
erőfeszítés, mint az erő, mindamellett ereje sem lekicsinylendő. Viszont zabolátlan
idegei észrevehetőbbek alkotó képzeleténél ; neurozisa meggyőzőbb művészeténél,

Inkább komor, mint tragikus a művészete, de tragikus is. A világegyetemben élet
kereső szenvedéllyel haláltáncot jár s az ösztön, öntudatalatti én és a lélek porondján
vetkőzteti meztelenre hőseit és hősnőit. akik sokszor inkább ideák, mint emberek,
máskor meg annyira emberek, hogy ezért eszméik iránt is érdeklődünk. O'NeiU úgy
hat, mint aki idegeivel pozdorjává zúzza a lelket s művészetével megint össze akarja
rakni. Aki minden titok terhét lelkében cipeli, az zavaros akkor is, ha olykor a formá
val sikerül rendet teremtenie. Drámái központi gondolata az ember küzdelme önmagá
val és a sorssal, s meggyőződése, hogya mechanizált és pozitivista korban is megrázó
ez a harc. Urai természet, aki drámákat alkot. Az élet: szabadság, s O'Neill hősei

rendszerint ráébrednek arra, hogy nincs szabadság se vizen, se szárazföldön. Ez a
tragédiáj uk. A néger tárgyú «Emperor [ones» monológja talán legjobban belevilágít
dramatizáló lírai természetébe. A «The Great God Broum» szimbolikus szépségein keresz
tülsóhajt a líra. S a szabadság és a boldogság élettel egyértelmű fogalmaira, amelyek
szerinte megvalósíthatatlanok, már korai darabjaiban, mint például az «Ile» című egy
felvonásosban, vagy a «Beyond the Horizon» című háromfelvonásosában ráismerünk.
Igy érthető, hogy az írónak míért kellett eljutnia Istenhez. A lélek akarja az életet;
az élet nem teljesíti a lélek vágyait; hogy az életnek értelme legyen, annak elengedhe
tetlen feltétele Isten, az életkereső titok végső értelme. O' N eill szerint nem a társada
lom a fontos, hanem az egyén; a természet és az emheri természet. Még társadalmi
drámának látszó «The Hairy A pe» című darabja sem a hiányzó társadalmi igazság
kifejezése elsősorban; inkább annak a gondolatnak, hogy az ember nem tudja meg
találni helyét a végzet vadonjában. Művei formátlanok, mint lelkivilága ; a kettő

összefügg egymással. Mint az expresszionista írók esetében általában, az ő alkotásaiban
is a szó formája lényegesebb a szerkezet egységénél.

Egy széteső - vagy mondjuk átalakuló - társadalom, mint amilyen a huszadik
századé, az Iró veleszületett érzékenységét még jobban kihangsúlyozza. Másrészt azon
ban az alkotó természetből következik, hogy szenvedés nélkül nem tud meglenni.
Az a forrás, amelyből lelke merít, hogy szomját elojtsa. A tökéletes társadalom uto
pisztikus környezetében az író minden bizonnyal a mult formátlanságába szállana,
amikor rendkeresőképzelete különb volt a társadalmilag megvalósított rendnél. S ha az
írónak költői természete van, mint O'Neíllnek, akkor valószínűleg abban a tökéletes
társadalomban még kiélezettebben idegennek érezné magát. Nem csoda, hogy Plato
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kirekesztette a költőket eszményi államából. Az «A Gads Chillen Gat Wings.> című

darabjában O'Neill a fehér-néger probléma tragikus megoldhatatlanságát ábrázolja.
Mondjuk, hogy Amerika annyira előítéletmentes lesz, hogy ez a kérdés elveszti élét.
Mondjuk, hogy a faji ellentét megszüntetésével ez a probléma kizárólag emberi problé
mává nemesedik. Minden próféta-szándék nélkül megállapítható, hogy O'Neill akkor
is olyan árnyalatkülönbségeket venne észre a fehérek és a feketék között, amelyekből

kiderülne, hogy az élet ára a szenvedés. A költő törvénye. hogya legigazságszolgálta
tóbb emberi törvények sem tudják kielégiteni képzelete éhségét és szomjúságát.
O'Neilllázas író. Szavát belehajtja a sors éjszakájába azzal a kiáltással, hadd lobban
jon a vére I Máskor meg a csend útjára lép s a pőrére vetkőztetett rejtéllyel vetekszik.
Amikor robog életével, akkor se fába, se árnyékba, se virágba, se fűszálba nem botlik
s maga mögött hagy mindent, amitől félt. Hol az érthetetlenség jobbágya, hol pedig
ura. Minden szavával érezteti, hogy lelke legmélyéról tört ki. Lelke hol szebben ragyog
a csillagnál s különben fénylik a holdnál, néha pedig olyan fénymentes, mint a legsöté
tebb éjjel. A szennyes bűnökfertőjébe is beleragad lába. De nincs az a kertelő udvaronc,
aki elállhatná útját, amikor Isten udvarába vagy a szépség kertjébe akar lépni. A sors
lehet zöld vetést letipró pusztító tornádó, kapcagög, pénzeszsák-fölény, lélekrák ; még
sem tudja megijeszteni, amikor alkotó életösztönével eldajkálja a bánatot s mélabús
idegességében még az árnak is ki tud térni. Van benne annyi egyszerűség,hogy szeretne
ibolyát szedni, gyöngyvirágot gyüjteni, üdén nevetni, a világégésben testvért ölelni, min
den országhatárt bízva átszelni, mert hiszen szenvedéssel megváltott az útja, tehát mű
vészetében is megmaradt gyöngéd és gyenge embernek; de nem elégszik meg az öröm
felszínes kielégülésével, mert költő, ezerszeresen érzékeny megnyilatkozása a lét titká
nak s ekkor szembenéz a csúfsággal, mirrt aki tudja, hogy az éjszakát nem lehet kike
rülni, ezt az örömígérő kegyetlen kéjt s nem lehet kikerülni a sápadt ígéreteket, a
dőzsölő butaságot, a csillaglámpás hazugságait, a holdvilág-gyertya képmutatását, az
őrültek házába való vétséget. S ilyenkor mintha magától ezt kérdezné: mi vagyok?
Megijedt ember egy tér közepén? A házak miért nem ijednek meg és a fák és a tengerek
és a mesék?Jussunk dülőre ! Hogy ragyog a topáz I Milyen jó volna a tüzek mámorá
ban élni! Milyen szép lenne megmárosodni a roskadó gyümölcsfák tövében, az élet
-egészséges világában I Vagy: milyen jó lenne füzest nézni, csavargó macskákat meg
igézni, a tisztaszívű énekessel botorkálni, a sóhajjal megölni a kíméletlenséget ! De
nincs menekvés, hacsak nem Isten a végső cél! Az ember nem lehet csupán lélekmentes
sorsra kárhoztatott közöny. Nem lehet pusztán biológiai gyötrelem. Muszáj könnyes
alázattal a szűz földre rogyni. Muszáj minden szív golgotájára gondolni s az olajfák
hegyén elképzelni Isten ember-fiát!

Még leghedonisztikusabb, még legérzékibb műveíből is kisugárzik a lélek való
sága. Tehetséggel szenved. Tagadó eszmekörében így hat: ezen a bolygón a lélek sötétje
a remény kérdése, amelyre nincs válasz; ezen a bolygón tévelygő embernek lenni szen
vedés-ösvény : ezen a bolygón csak az émelygő hold és csillag világít, nem az ember.
De a tagadásban nem telik öröme, mert a szenvedés mégis a lélek igazsága. A halotti
torban az élők esznek, isznak, ujjongnak. Ez nem megcsúfolása a halálnak, hanem
elkerülhetetlen tudomásulvétele az életnek. A szadisztikus végzet belevájhatja körmét s
ő mégsem tagadja az életet. Romantikus lázában a vörhenyes környezet is a szépség
egészségével biztat. A művészet malasztjában, amely indítóokában különb, mint meg
valósításában. legbensőbb énje nem tűri el a cinizmus megvertségbe torkolló fölényét.
Élethite ismételten máglyahalált halt, de nem élethitet követelő vágya. Az úgy világít
a fekete mélységben, a sors magányos kútjában, mintha Isten szemének visszfénye
lenne. O'Neill nem irodalmi kötéltáncos vagy késnyelő. Művész, ha sok kritikára ad is
okot. A leglényegesebb kritika vele szemben az, hogy zavaros. ]. A. Richards angol
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kritikus szerint T. S. Eliot költészete «az eszmék zenéje»; O'N eillről azt lehetne mon
dani, hogy művei «a kapkodások kakofóniájas. De ezek a lélek célt kereső mélységéböl
erednek s azért a diszharmoniák is figyelemreméltóak. Elhamarkodott vélemény róla
azt mondani, hogy idő előtt kidőlt az alkotók sorából, mert nem foglalkozik pusztán
szociális problémákkal. Időtlenségre törekszik. Lelki berendezkedése olyan, hogya
középkorban bizonyára szerzetes lett volna. Ma csak művész. Isten gyermeke, a meg
próbáltatások kiszemeltje. A bitang vétkek és kevély szavak korában lélek.

Nathaniel Hawthorneon kívül nincs jelentékeny amerikai író, aki a jó és a rossz
harcát annyira komoly kérdésnek érezné, mint O'Ne ill. De amíg Haiothorneban a pro
testáns sz-ellemi örökség nyilvánvaló, O'Neill esetében a katolikus tényezők, ha nem is
feltűnően, észlelhetők. Vallásos hajlama ellenére O'Neill időről-időre annyira letért
katolikus lényegű spirituális öröksége útjáról, mintha teljesen szakított volna multjá
val. Ámde a katolikus dogmáktől messzeeső műveiben is, a tragédia levegőjében, az a
szempont érvényesül, hogy a gonosz megbünhődik. Szóval etikumában megmaradt
kereszténynek. Még akkor is, amikor a lelket kerülő környezetben mozog, amikor az
atomokban. molekulákban, elektronokban. a gépek világában, a természetes és csinált
életjelenségekben metafizika-mentes tüneteket lát, amikor, mondjuk, a lángot a ter
mészettudósok m6dján úgy értelmezi, hogy semmi egyéb, mint hihetetlenül apró izzó
anyagok oxidálódó folyamata, azaz amikor csupán racionalista, még akkor is azt
érezteti, hogy érzékenysége és képzelete nem szakadt el egészen az unio mystica leve
gőjétől. Pedig van műve, mínt például a eDynamo», amellyel majdnem azt a benyomást
kelti, mintha a lélek atmoszférájából végérvényesen kiesett volna. De még ebben a
darabban sem tud behódolni a gépnek; inkább a megriasztott tanácstalanság benyomá
sát teszi. Amellett azonban a tárgyilagos kritika megköveteli annak a megállapítását,
hogy «Days Without End» című művén kívül nincs egyetlen olyan színdarabja, amelyet,
világnézetileg, a katolikus felfogás magáénak mondhatna. Viszont, aki annyira meg
lelte Istent, mint ez az író, arról feltételezhető,hogy ez az élmény nemcsak pillanatnyi
szeszély kifejezése, főként számolván eddigi írói útjával, hanem a szenvedés tiszteleté
nek és titkának olyan leszűrődése,amely meggyőződésenalapszik. Az egyetlen aggasztó
jelenség - nem művészetének, hanem eszmekörének megítélésében - O'Neill rend
kívül hullámz6 természete. Hogy mennyire az, azt néhány művének elemzésévellehet
legjobban megmutatni. Katolicizmusára az a legjellemzőbb, hogy a szabad akaratnak
nagyobb szerepe jut alkotásaiban, mint a determinizmusnak.

Igen, a szabad akaratnak, ám milyen céllal? Valamiképpen igazolnia kell az élet
értelmét. O'Neillt ellenfelei emenekülési pszichológiávals vádolják. Állitólag nem mer
szemébe nézni a valóságnak. Oktalan vád. Ha a kritika a fentemIített zavarosságon
kívül művészi fogyatékosságaira utal, emberteremtő képességének ingadozásaira.
forma-érzékének hiányaira, az öntudatalatti ént érzékeltető m6dszerének nehézkes
ségére (elegendő a kilenc felvonásos «Strange Interlude»-ra - Különös közjáték. emlé
kezni), akkor feladatához következetesen foglalkozik vele. O'Neillt megértendőnem az
számít, hogy mennyiben «harcosa a jövőnek», hanem az, hogy művészete mennyiben
tárja fel az emberi élet drámai konfliktusát. S lelki útját megértendő azt kell nézni,
hogy alapvető kérdéseire miként akart és tudott megfelelni darabjaiban.

A színdarabjaiban megnyilatkozó lelki jelenségek, ellentmondások, célkitűzések

megmagyarázzák forma-kísérletezéseit is. Lelkének szüksége van olyan művészi kön
tösre, amely az összhang elvét szolgálja. A «Marco's Miüionss-ces: az anyagiasság
reménytelen lényegét igyekszik kideríteni. Marco Polo Kubla Khan birodalmában meg
gazdagszik. De a vagyon elvakítja érzékenységét s nem látja meg aszépséget Kukackin
hercegnő személyében. Lélek nélkül hódította meg a kincseket s lélek nélkül tér vissza
Velencébe. Tragédiája az anyagi diadal üressége. Gondoljunk arra, hogy O'Neill Ame-
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rikában, a materialista paradicsom világában él, a Babbittok sekélyes boldogságában,
s ha erre gondolunk, akkor a darab alapgondolata azonnal «korszerűvé»válik. Se Isten
ről, se természetfölötti értelemben vett lélekről nem esik szó ebben a színműben ; s a
szépség szükségessége, amelyet O'Neill sejttet, esztétikai vonatkozásában a tapasz
talati valóságra szorítkozó. Az író legköltőibb alkotásában, a «The Great God Broums
ban, a legszimbolikusabb párbeszédek is szorosan összefüggnek a modern Amerika
életével, de az időtlenség rejtélyével is. Ez a probléma: lehet-e lélek nélkül a sikernek
örülni? Brown, a gyakorlati ember, Dion-Anthony a művész. A két szereplő közül
Brown, az istenített földi siker, nem tudja megérteni, hogy Dion-Anthonyt miért szere
tik jobban a nők, s miért vannak olyan ujjongásai, amelyek előtte érthetetlenek.
Az anyag csodálkozik a képzeleten; az anyag irigyli a képzeletet. Amikor Dion-Anthony
haldoklik, álmait és vágyait Brownra testálja, Brown azonban nem tud mit csinálni
Dion-Anthony lelkével. Az anyag boldogtalan lesz, mert nem tud a lélek színvonalára
emelkedni. Ebben az alkotásban se keressük a keresztényi eszmekör költőileg kifejezett
dogmatikus visszhangját. A «Desire Under The Elms» new-englandi farm-atmoszférája a
környezetrajz szempontjából Q'Neill legsikerültebb alkotása. Ephraim, az apa, Eben
a fia és Abby, Ephraim fiatal felesége a darab főszereplői.Látszólag az önzés kíméletlen
összetűzését dramatizálta az író. De az önzést Abby és Eben viszonyában legyőzi a
szenvedély. Abby nem azért csalja meg férjét mostohafiával, mert szerelmes; fiút akar
tőle, hogy így még jobban megszerezze magának a farmhoz való jogát. Ám ezt az önző

tervét elsepri a közben kialakult szerelmi szenvedély s az érzékiség lángolásából ki
sugárzik a tiszta szerelem fénye is. Hogy szerelmében megöli az Ebennel folytatott
viszonyból született gyermeket, az kevésbbé fontos, mint az a tény, hogy bűntudatára

ébred s alázattal beletörődika büntetéssel egyértelmű sorsába. A bibliai vonatkozások,
a szereplők vallásos nevelésre támaszkodó egyszerűsége, az élettani és erkölcsi bonyo
lultságokból kiemelkedő lelki problémák arra engednek következtetni, hogy ebben az
alkotásban a lélek több megszekott költői fogalomnál s az irracionalitás szegélyét
érinti. A (IMourning Becomes Electras című trilógiában O'N eill írói hivatása legnagyobb
feladatának megvalósítására törekedett. Az író az Agamemnonról, Clytemnestráról és
Aegisthusról szóló ismert görög legendát használta fel az amerikai polgárháborút követő
new-englandi környezetben. A görög írókkal azonban nem tudta felvenni a versenyt,
noha nem tagadható Ie, hogy ebben a bőbeszédű, szükségtelenül terjedelmes s a forma
érzék hiányát feltűnően eláruló színművébenvannak olyan jelenetek, amelyek felejt
hetetlenek. A darab levegője komor, a lélek novemberi komorsága ez, az önzésnek,
hiúságnak, szenvedélynek, bosszúnak tragikus és neurotikus. atmoszférája; a puritán
öröm-képtelenség katasztrófájának ábrázolása. Christine, az anya (Clytemnestra new
englandi párhuzama) s Lavinia, a leány (Electra new-englandi verzi6ja) s a többi
szereplö az élet-tehetetlenségtől s a rosszul értelmezett élet-akarattól megbabonázott
alakok. Sajnos, sem a szavakban izzó külső összezördülések, sem a lélek földjén le
játszódó önmagával folytatott harcok, sem a gyilkosságok és öngyilkosságok nem tud
ják elhitetni a nézővel vagy az olvas6val, hogy a szereplők a sors kíméletlen fölényének
áldozatai. Az ananké, ez a görög végzet, meggyőző volt Ssojokless és EUl'ipidesz tragé
diáiban; nem úgy O'Neill művében. Inkább úgy érezzük, mintha egy pszichoanalitikai
elmélet dramatizált alkalmazása volna ez a mű, mint tragédia. O' N eiU szemmellátható
lag tragikus érzésében ó-görög akart lenni, ami nem sikerült neki.

Annak az igazolására, hogy az élet lényege - akár a szabadakarat érvényesi
tésével. akár pedig az elkerülhetetlenség éreztetésével - mennyire foglalkoztatja az
írót, a fenti négy színdarab vázlata is elegendő. O'Neill szorgalmas író s többi darabja
is megérdemelné, hogy lelki céljainak megértésében segítségünkre legyen. De sem «S, S.
Glencairn» című egyfelvonásos gyüjteményeböl, ebből a tengeri környezetet ábrázoló
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alkotásából. sem a «Lasarus Laughs», «Anna Christie», «Gold» című darabjaiból nem tud
nánk olyan következtetéseket levonni, amelyek eltérnének attól a megállapitástól,
amely szerint az író a szabad akarat és a determinizmus közott ingadozik, s hol expresz
szionista, hol nyiltan naturalisztikus módszerrel keres közeledést - a közönséghez.
Akarata mindig a széphez vezette; ösztöne és tapasztalata túlgyakran Ieseperte erről

az útról; akarata és alázata végre elvezette Istenhez a «Doys Without End·)-ben. Ez az
alkotása alaposan kiábrándította «racionalista» híveit, akik eddig képzeletéért és mű

vészi kifejezőképességéérttisztelték, s evilágnézetével» nem törődtek. Ma O'Neill ott
tart, hogya meg nem értőknek örökbe hagyta a materialista bánat árnyékát s a
felelőtlen játékot unni sem tudja, annyira kell neki Isten. Megdermedt szíve táján
kifakadt a hit.

Jelképes módszerével a lélek dualizmusát John Loving jellemével ábrázolja.
A házasságtörés drámájából az író az élet drámája felé igyekszik, amely sokkal mélyebb
s a megoldhatatlanság megoldásával biztató alázathoz jut el. A hős, J ohn Loving,
kettős személy, mint mindenki, akiben az erény és a bűn küzd. John Loving, a férj,
megcsalja feleségét s John Loving, aki író is, egy regény megteremtésével próbál egyen
súlyt teremteni felkavart lelkiismeretében. Nincs megoldás. Nincsen? Van. S a meg
oldás titkára J ohn Lovingot egy katolikus pap-rokona vezeti; az imára tereli figyelmét,
Istenre, az alázatra, a lelki megujhodásra, a célra, amely megerősíti a szabadakarat
méltóságát s a szenvedésbe felséges tartalmat sűrít.

A darab eszmeköre, lelki szenvedélye érettebb szerkezeténél, O'Neillnek, mint
színműírónak, dantei tökélyre kellett volna emelkednie, vagy Paul Claudel nek a mű

vószetét a hittel összeegyeztethetőmagaslatára, hogy lelki megujhodásának csakugyan
tökéletes kifejezést adhasson. Ez nem sikerült neki. Túlsok a nyersanyag a darabban,
a nagyon is észrevehető szimbolum, a fölöslegesen kihangsúlyozott szándék. A feleség,
a szerető, a pap, a házasságtörés vallomását tartalmazó készülő regény, a John Loving
ban harcoló kettős-lélek elválása egymástól nem kapja azt a változtathatatlan művészi

formát, amely mint teljesítmény, függetlenül tartalmától, elhallgattathatná a más
meggyőződésűkritikusokat. Igaz viszont, hogy O'Neill roppant nagy feladatot tűzött

maga elé; Istent akarta igazolni a vak erőkkel szemben. Igy is - a hibák ellenére 
ez az alkotása nemcsak tartalmánál, nemcsak világnézeténél. hanem művészi értékénél
fogva is jelentőségteljes.

Eugene O'Neill 1888-ban született New-Yorkban. Ir származású szülök gyer
meke. Apja, James O'Neill, népszerű színész volt. Fiatal éveiben a Harvard egyetem
hallgatója, majd tengerész lett, a nihil karjába menekült s végül alkotó munkájával a
lélek útját kezdte egyengetni. «Anna Christie» és «Strange Interludes című színdarab
jaiért a Pulitzer díjjal tüntették ki. Sokáig Franciaországban élt, de immár esztendők

óta az Egyesült Államokban tartózkodik. Élete külső adatai csak kalandszerűenvilágí
tanak sorsa örvényébe. Mint minden számottevő író alkotásai, az ő művei is lelki ön
életrajzok, amelyek jobban árulják el énjét bármilyen adatismertetésnél. Nem homo
publicus, hanem férfi, aki művész is; érzékeny lélek, akinek a mindenséghez legalább
annyi köze van, mint Amerikához s kimondott egyénisége ellenére az emberi fájdalom
közösségében él. Venustól a Mater Dolorosáig, az értelmetlen életszeretettöl a céltuda
tos életszeretetig óriási az út: s ezt az utat megtette mint ember és mint művész. Tűz a
sötétben; az idegekkel birkózó lélek; szakértője a színpad technikájának, ha nem is
csalhatatlan mestere a formának. Szíve sokszor rekedten szólt; a korhadt lélekfák
között eltévesztette útját; de végre reáesett a Húsvét fénykoronája. megtanult el
merengeni a Teremtőn, az önmaga csodáján. az önmaga énekében a mindenség titkán,
a kétségben Isten szaván. A jövő dönti el, hogy ez a világnézete állomás-e sorsa útján
vagy pedig végállomás.
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