ÉZSIÁS ERZSÉBET

társulatok tagja, hányatott, mozgalmas
életüket nem nehéz felismerni az Utazás
az éjszakába családmodelljében.
Amerikai tragédia
Az első nagy kísérlet a drámai szintézisre mindjárt egy trilógia: a z Amerikai
Elektra (1929-31). A hatalmas méretű
vállalkozás a görög mítosz amerikai környezetbe való átültétése. (A görög sorstragédia vonzását jól mutatják a szerep„O'Neill előtt Amerikában nincs irodalmi nevek kezdőbetűinek egyezései: Orin=
Christine=Klütaimnésztra,
értékű drámaírás - vele viszont nemcsak Oresztész,
egy nagy név, hanem utókorának egyik Ezra=Aigiszthosz.) A dráma mégis alaplegmélyebb hatású dráma-írója jelenik vetően különbözik eredeti modelljétől: a
meg." (Almási Miklós: Tragédiák mitológiai monda szereplői a végzet álmokban elbeszélve. O'Neill: Drámák, külső erők - áldozatai, míg az O'Neill-i
Európa, 1974.) Az ír származású O'Neill a hősök mindig saját szenvedélyeik - belső
huszadik
századi
amerikai
dráma erők - foglyai. O'Neill drámáit gyakran
megteremtője. A színház mint negatív értelmezik a freudizmus irodalmi példáiélmény végigkísérte a gyerekkorát: apja ként. Kétségtelenül hatott rá Freud, mint
ahogy Ibsen, Strindberg és Wedeneves színész, különböző utazó
O'Neill: Amerikai Elektra (Vígszínház). Ruttkai Éva (Christine) és Gálffi László (Orin)

kind is, de művei többek puszta illusztrációnál: az önpusztító emberi szenvedélyek igazi mélységét ő ábrázolta először
pszichológiai pontossággal. Mint ahogy ő
rajzolta meg először azt az embertípust,
amely oly gyakran visszatér az amerikai
drámákban (például Tennessee Williamsnél) : ,,... ez az egzaltált, elidegenedett és
önpusztító ember - a század »csendes
amerikaija«". (Almási Miklós uo.).
A z Amerikai Elektra színpadra állítása
művészt próbáló feladat. (A korábbi előadásokról lásd külön cikkünket.) Akkor
érdemes vállalkozni rá, ha a rendező valamilyen okból fontosnak és aktuális-nak
érzi a művet, és ha a színház-nak
megfelelő szinészei vannak a nagyformátumú szerepekre. A Vígszínház látszólag mindkét feltétellel rendelkezik:
Horvai István, a színház igazgatója maga
vállalta a színpadra állítást, és a szereposztás parádésnak mondható: Ruttkai,
Darvas, Kútvölgyi, Gálffi. A z Amerikai
Elektra mégsem kel új életre a Vígszínház
színpadán, és ez nem írható a darab
keletkezése óta eltelt fél év-század
rovására. Ez nem a Hat szerep keres egy
szerzőt vígszínházi esete, amikor a
tehetséges együttes egy invenciózus
rendező segítségével bebizonyította, hogy
Pirandello a maga korában még-oly
avantgarde alkotása elavult az évek során.
O'Neill klasszikus veretű tragédiájának
nem ártott az idő, sőt csak letisztult az
évtizedek során: a z Amerikai Elektrában
ma már nem az a fontos, ami a
freudizmus közvetlen hatása, hanem az
emberi szenvedélyek őszinte ábrázolása,
az önpusztítás drámai erejű rajza. Annak a
belső űzöttségnek nagyon is mai
kifejezésformája,
amelyet
O'Neill
„modernségünk jellemző kamatának"
nevezett. Ennek a színpadra állítása napjainkban is izgalmas művészi feladat lehet.
A Vígszínházban szerencsés kézzel
nyúltak a drámához: a húzások szűkítik
ugyan a mellékszereplők körét, de egyben
lehetővé teszik, hogy a trilógia
tizenhárom felvonása (!) elfogad-ható
időtartam alatt játszódjék le. Ez a
hatalmas mű ugyanis vagy nyolcórás
szuperelőadást igényel (ahogy például
Angliában játszották), vagy három estét
egymás után (ez a kísérlet a I V . Henrik
kétestés nemzeti színházi előadásánál sem
vált be). Maradt tehát a szöveg
megkurtítása a lényegi mondanivaló
megváltozása nélkül. Mivel Horvai István
rendezése a főszereplők összecsapásaira
koncentrált,
ezért
a
dramaturgiai
munkának azok a képek estek áldozatul,

amelyek az amerikai kisvárosi miliőt és
gondolkodásmódot mutatják be. Kétségtelen, hogy szerkezetileg ezek is fontos részei a műnek, hiszen a kisvárosi pletykakórus a görög tragédiákban szereplő kar
megfelelője. Szerepét ebben az előadásban
a „karvezető " veszi át: Seth, Mannonék
öreg szolgája, a család minden bűnének és
titkának
tudója.
Szövegébe
néhol
beépítették
a
kimaradt
szereplők
mondatait, így szereplőtársak híján gyakran hosszú monológokra kényszerül. A
három részt három felvonássá sűrítő
vígszínházi előadást Seth nyitja meg.
Az első rész A bazatérés - színpadi
feszültségét a várakozás adja meg: anya és
lánya a családfőt várják haza a háborúból.
Ez a feszültség azonban igencsak
ellentétes töltésű: Vinnie imádattal és
rajongással
várja
bosszúálló
apját;
Christine halált szán hazatérő férjének. Az
anya-lány ellentét mindjárt az első
jelenetben kirajzolódik. Vinnie úgy követi
anyját mindenhová, mint az ár-nyék, és
kinyomozza
titkát:
szerelmét
Brant
kapitány iránt, a férfi törvénytelen
származását és rokonságát a Mannonokkal. Lavinia, aki az apja lánya,
látszólag a család becsületét védi, pusztító
gyűlöletét azonban soha he nem vallott
féltékenysége táplálja. Az anya-lány
rivalizálás egészen mély gyökerű: „Mindig
azt szeretted volna elérni, hogy apádnak
felesége, Orinnak pedig anyja lehess!
Mindig az én helyemet akartad elrabolni!"
Ez a rivalizálás a darab valamennyi férfi
szereplőjére kiterjed. Brant Lavinia
számára elérhetetlen marad éppúgy, mint
az apja, aki fölött anyja uralkodik; csak
Orin, az öccse kerül a későbbiekben a
hatása alá. Lavinia végül is anyja
halálával szabadul fel igazán.
A vígszínházi előadás leggyengébb része az első felvonás. Különösen a
kulcsjelenet: a háborúból hazatérő családfő váratlan szerelmi vallomása, ez a
halál előtti tragikomikus fellángolás, a
groteszk csoda: az egész életében lárvaszerű arc emberivé válása. A szituáció
tragikomikus, hiszen Ezrát a szerelem új
korszaka helyett az előkészített, megszervezett halál várja. A gőgös, merev,
katonás zsarnok későn értette meg, hogy
másképp kellett volna élni. A víg-színházi
Ezra Mannon szereposztási tévedés. Ez a
nyársat
nyelt,
kemény,
puritán
katonaember, akiről a darabban elhangzik,
hogy olyan, mint „egy hős hadvezér
szobra " - nem Darvas Iván szerepköre.
Nemcsak a színész hibája

Gálffi László (Orin). Kútvölgyi Erzsébet (Lavinia) az Amerikai Elektrában

tehát, hogy keménysége első perctől
fogva felvett póznak hat. Csak az öregember szánandó kiszolgáltatottságában, a
tragikus halál pillanatában érezzük őszintének Darvas játékát.
A z előadás a második részben - A
hai- - izzik föl: Orin hazajövetelekor.
Megindul a harc az újabb férfiért, és ez
az első menetben Christine győzelmével
végződik, hogy aztán tragikus véget
érjen. Ruttkai Éva és Gálffi László közös
jelenetében szikrázik fől az igazi dráma.
Kétségtelenül itt a legerősebb a freudi
vonal - a lappangó anya-fiú szerelmet a
rendezés fölerősíti -, de a két színész
játéka hitelesíti a szenvedélyeket. Ruttkai
Éva (a hajdani vígszínházi elő-adás
Laviniája) Christine szerepében érett
asszonyisága
összes
fegyverét
felvonultat-ja: szép, vonzó, hódító,
szenvedő, uralkodásra termett nő, aki
nem bírja elviselni a kudarcot, inkább
belehal, öngyilkosságával állva bosszút a
világon. (S valóban, ez a bosszú Orinra
végzetesen hat.) Kár, hogy az összeomlás
pillanatában Ruttkai már nem tudja
tovább
fokozni
a
feszültséget.
Alakításának legfőbb érdeme, hogy
megvalósítja az O'Neill-i szándékot:
házasságtörése és gyilkossága ellenére a
néző rokonszenve mindvégig ezé az
asszonyé, aki mert lázadni, szeretni és
kitörni egy zárt társadalmi hierarchiából.
Gálffi László az E q u u s idegbeteg fiújának szerepében robbant be a pályára.
Azóta őt is elérte a színészsors végzete: a
beskatulyázás.
Az
elmúlt
években
kizárólag őrjöngő, meghasonlott, labilis
idegzetű kamaszokat alakított (Amadeus,
Rimbaud-est, televíziós IV. Henrik).
Mielőtt felötlene a gyanú, hogy csak ez
az egy szín van mesterség-beli palettáján,
jó lenne meggyőződni az

ellenkezőjéről. Ez a mostani szerepe
azonban nem ad rá lehetőséget, hiszen az
említett típusok sorát folytatja. Gálffi
ideális Orin lenne, ha nem emlékeztetne
minduntalan az Equus-beli idegbeteg kamaszra. Igy is remek pillanatokat szerez
a második felvonásban apja ravatala mellett, az anyjával való n a g y párosban és
Laviniával közös jeleneteiben a harmadik
felvonásban.
Bács Ferenc Brant kapitány szerepében üres szépfiút alakít, és ez most kevés.
Nem megfelelő partnere Ruttkainak az
első rész szerelmi jelenetében. Lelövetése a második felvonásban pedig az
előadás legvitathatóbb része. A tragédia
szinte komikumba fúl, egyrészt, mert
Gálffi túljátssza a bosszúálló gyilkos
szerepét, másrészt mert Brant halála a kifeszített vitorlavászonban rendkívül teátrális.
Meglepően gyengék az előadás mellékszereplői, a másik testvérpár, Hazel és
Peter alakítói. Simon Mari még éret-len
Hazel összetett szerepére, csak harmatos,
üde és butácska kislányt játszik, aki nem
igazán ellenfele Vinnie-nek az Orinért
folytatott küzdelemben. Sipos Andrásnak
pedig csak egyetlen színe van: az éretlen
ifjúé. Seth alakítója, Kovács János
magyar
paraszt-karikatúrát
ját-szik
amerikai miliőben.
A harmadik rész - a Hazajáró lelkek egy évvel később játszódik. Az elhagyott,
magányos Mannon-házba hosszú tengeri
utazás után tér vissza a testvér-pár,
Lavinia és Orin. Mindketten megváltoztak, főként Vinnie. Az első felvonásban megismert szikár, puritán külsejű,
feketében
járó,
szinte
csúnyácska
vénlány, aki öltözködésében és viselkedésében mindig az anyjától való különbözőséget hangsúlyozza - a harmadik

Fehér Miklós díszlete az Amerikai Elektrában (Iklády László felvételei)

részre tökéletes hasonmásává válik a halottnak: anyja színeit és ruháit hordja,
vörös színű haját ugyanúgy viseli, és egész
megjelenése hangsúlyozottan nőies. Szinte kivirul attól a ténytől, hogy végre
elfoglalhatja anyja helyét. Nemcsak külsőleg változik meg, hanem viselkedésében is: a hajdani fegyelmezett, zárkózott,
konok és kérlelhetetlen Mannon lány
sírós-hazudós-szédítő-hitegető asszonnyá
érett. A színésznő érdeme, hogy ezt az
átalakulást belülről is hitelesíteni tudja, és
ezzel erőteljesen meg-emeli a harmadik
felvonást, amely így az előadás legjobb
része. Kútvölgyi Erzsébet Laviniája a
görög
sorstragédiák
királylánya,
keménységével és kérlelhetetlenségével
igazi
tragikus
Elektra.
Szik-rázó
gyűlöletét és szenvedélyét az első részben
fegyelmezetten
palástolja,
apjával
szemben már-már esendően gyermeki.
Nem ismer azonban irgalmat anyja és
szeretője iránt - jellemének egyik
végzetes hibája ez az irgalmatlanság.
Elektra nem Antigoné. Ő a bosszú megszállottja, az igazság kérlelhetetlen prófétája, de éppen ez a merev következetesség fordul ellene és ítéli egész életen át
tartó vezeklésre.
Nemcsak Vinnie hasonlít egyre jobban
az anyjára, hanem Orin is az apjára
emlékeztet kimért mozdulataival, lárvaszerű arckifejezésével. A nagy O'Neill-i
metamorfózisnak éppen ez a lényege,
hogy más módon, de a szülők konfliktusait élik át újra: „Hát nem látod, hogy
most én foglaltam el apa helyét, te pedig
anyáét? Ez a múltból kísértő gonosz
végzet ... Én vagyok az a Mannon, akihez
téged odaláncoltak!" Szinte szóról szóra
ugyanazok a mondatok hangzanak el
közöttük: Orin az anyja iránti szeretetét
és féltékenységét átviszi nővérére, Vinnie
pedig éppúgy bánik öccsé-

vel, mint hajdan az anyja, kedveskedő,
anyáskodó határozottsággal. A trükkje is
ugyanaz: hozzá akarja adni Hazelt feleségül. Orin számára azonban nem
megoldás Hazel tisztasága, és Vinnie-nek
sem engedheti meg, hogy boldog legyen
Peterrel. Kettőjük gyűlöletbe és bűntudatba oltott köteléke mindennél erősebb:
„Én más szerelmet most már nem ismerhetek, mint a bűnnel ölelkező bűn
szerelmét, melyből újabb és újabb bűn
fakad." Ez a bűntudat - az anyja halála
iránt érzett felelősség - végül öngyilkosságba kergeti Orint, de a felszabaduló
Vinnie hiába reméli, hogy boldog lehet.
A halottak erősebbnek bizonyulnak az
utolsó Mannon életvágyánál. Sorsa a
bűnhődés, amelyet mint egyetlen túlélő ő
szab ki saját magára: „itt élek majd
egyedül a halottakkal, őrzöm tovább titkaikat, elviselem hazajáró lelküket, amíg
meg nem fizetek mindenért, amíg el nem
fogy az átok - akkor aztán meghalhat
majd az utolsó Mannon ivadék!"
Az Amerikai Elektra igazi görög sorstragédia - múlt századi amerikai környezetben. Az idő: 1865, közvetlenül a
győztes háború után. A darab szinte a
béke első perceivel kezdődik, s ebben az
annyira áhított békében lepleződik le egy
hazug látszatra épült életforma minden
ellentmondása. A Mannon családot nem a
végzet teszi elátkozottá, hanem tagjainak
gőgje és gyűlölködése, a vagyon
személyiségtorzító hatalma, a puritanizmus életidegen szemlélete. Ez ellen
az életforma ellen lázadnak a dráma
szereplői. Az elvágyódás szimbóluma a
boldogság elérhetetlen zöld szigete,
amelyről mindannyian ábrándoznak (furcsa módon még Ezra is!). Brant Christine-nel akar ide eljutni, Orin az anyjával,
Lavinia Branttal. A megvalósult álom
sohasem egyezik a képzeletbelivel:

Orin végül nővérével jut el a szigetekre,
amelyekről kiderül, hogy Vinnie szigetei.
A darabon végighúzódó jelkép - ez a
tipikusan európai, sőt ír motívum - végül a
zaklatott élet megoldása lesz Orin
számára: „A halál is sziget, a békesség
szigete."
Ezt a lírai vágyképet jól ellensúlyozza a
dráma valóságos környezete: Mannonék
puritán, rideg otthona. Fehér Miklós kitűnő
díszlete jól érzékelteti a tér bezártságát és a
szereplők egyre szűkülő élet-terét. Az első
rész fehér falaival és a zsalukon átszűrődő
sziluettjeivel szemben a második rész
sötétülő kriptára emlékeztet, míg a
harmadik felvonás teljesen fekete tónusa
előkészíti a tragikus befejezést. (A
változásokat
sajátos
világítási
effektusokkal érik el.) Szerencsés ötlet az
instrukciókban szereplő Mannonképek
szobrokkal való helyettesítése. A szobrok
egyre sokasodó tömegükkel - a halottak
számával párhuzamosan - mind jobban
betöltik a teret. (Ezra halála után az ő
szobra is megjelenik a színen.) A harmadik
részben már csak közöttük bujkálva tudnak
járni a szereplők, bevonva jelképesen a
halottakat is a játékba.
Technikailag és művészileg tehát minden
Horvai István rendelkezésére állt ahhoz,
hogy remek előadás szülessen. Szinte
érthetetlen, hogy miért maradt adósunk ez
az Amerikai Elektra. Miért érezzük az
előadást
néhol
unalmasnak
és
vontatottnak, miért volt gyakran rutinos és
üres a színészek játéka? Miért csak
helyenként szikrázott fel O'Neill klasszikus
drámája? Miért nem tudta elhitet-ni velünk
a színpadi történés az érzelmek
őszinteségét és az emberi szenvedélyek
személyiségdeformáló erejét? Talán mert
hiányzott a valódi őszinteség, az igazi
átélés. Talán mert túlságosan steril,
túlságosan művi volt az egész. Talán mert
Spiró György öreg komédiásának van
igaza
Az
imposztorban:
„...a
színházban semmi sem számít, sem a szép
hang, sem a jó megjelenés, sem a szak-mai
tudás, sem a rutin, mert csak egyetlen
dolog hat a közönségre: az őszinteség."
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