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Budapest, Nemzeti Színház, 1937

Az Amerikai Elektrát 1937-ben adta elő a
Nemzeti Színház Budapesten Németh
Antal színházigazgató rendezésében. (Be-
mutató: 1937. febr. 28.) A szöveget Har-
sányi Zsolt fordította, aki a Színház és
Mozi című lapban írt kritikájában úgy
nyilatkozott, hogy pontosságra törekedett.
Ezt ugyan a Pesti Napló kritikusa kétségbe
vonta, sőt a szöveget magyartalannak
tartotta. (Amerikai Elektra. = Pesti Napló,
1937. márc. 2.) A Nemzeti Színház egy
estén játszotta a dara-bot csakúgy, mint a
Guild Theatre 1931-ben New Yorkban. A
New York-i elő-adásban egy
vacsoraszünetet tartottak, Budapesten
kettőt.

A három estét betöltő darab egy estébe
tömörítése a dramaturgot nehéz fel-adat
elé állította, s egyes kritikusok úgy
vélekedtek, hogy a húzások szerkezeti
zsúfoltságot, motívum- és hangsúlyelto-
lódást eredményeztek. A Pesti Napló
szigorú kritikusa szerint az így létrejött és
előadott darab közelebb állt a rémdrá-
mához; bár a történet fővonalát meg-
tartotta, s a fordulópontokat élesen
exponálta, az eredmény mégis csak
„csontváz" lett. Az így kapott Amerikai
Elektra „inkább brutális, mint monumen-
tális". Az első rész megtévesztő volt nagy-
vonalúságával, mert a későbbi borzalom-
halmozás fásultságot eredményezett. A
klasszikus tragédiát leszállította a polgári
élet hétköznapjaira.

H. Haraszti Jolán ellenkező álláspontot
képviselt: a klasszikus tragédia „nyárs-
polgári" környezetbe helyezését nem
tartotta visszásnak, de nehéz feladat-nak
bizonyult az Elektrának csupán a bosszúra
szorítkozó átültetése amerikai
környezetbe. (H. Haraszti Jolán: Amerikai
Elektra. = Krónika. A Nemzeti Színház
Műsorkísérő Füzetei. Bp. 1937., Nemzeti
Színház.) Igaz, Aiszkhülosz Elektrája a

szenvedélyes gyűlöletet emeli ki,
Euripidészé pedig ezt még jobban
hangsúlyozza azzal, hogy a történést
paraszti környezetbe helyezi.

A bosszú és az igazság könyörtelen
érvényesítését emeli ki Harsányi Zsolt is.
Azzal, hogy Lavinia rettenetes bosszút áll
házasságtörő anyján, újabb bűn-

sorozatot indít el: az igazságszolgáltatás-
sal vétkezik a másik sorsa ellen, s saját
élete is áldozatul esik: boldog sohasem
lehet. Harsányi Szophoklész változatát
hallja visszacsengeni O'Neill darabjában:
akinek nincs ereje a megbocsátáshoz,
bűnhődnie kell. Szerinte a Szophoklész-
műben felmerülő gondolat a „krisztusi
megbocsátás" előfutára.

Bajor Gizi (Lavinia), Makay Margit
(Christine) alakítását a kritikusok egy-
hangúan dicsérik. Bajor Gizinél kiemelik
játéka széles érzelmi skáláját, azt a folya-
matot, hogyan alakul át a kegyetlen, rideg,
kemény, puritán Lavinia anyját ön-
magában felismerő, rémült szerelmessé.
Makay Margitnak klasszikus alakmegfor-
málását, nemes dikcióját említik. Csortos
Gyula tökéletesen jelenítette meg az
öregedő, kemény katona figuráját; Uray
Tivadar a romantikus szerelmes Brantot;
Timár József Orinja igyekezett „enyhíteni
borzalmas" szerepét; Szörényi Éva és
Lehotay Árpád a két tiszta embert - Hazelt
és Peter Nilest - finoman formálta meg.
Varga Mátyás görög elemekkel díszítette
az amerikai polgárházat, ezzel is utalván a
klasszikus tragédiára. Az egyszerű
jelmezeket Nagyajtay Teréz készítette.

Budapest, Vígszínház, 1963

Az Amerikai Elektra első magyar előadását
hosszú szünet követte: 1963-ban került sor
a háború utáni első előadásra a
Vígszínházban (bemutató: 1963. okt. 31.),
mely talán az összes magyar előadás kö-
zött a legmegrendítőbb volt, s a legkü-
lönfélébb érzelmeket váltotta ki. A kriti-
kusok egy - mondhatni kisebbik - része
azért kárhoztatta O'Neillt, hogy az antik
végzetet a pszichológiai determináltsággal
helyettesítette, a modern ember sorsát a
freudi lélektannal magyarázta. (Csapó
György: Az Amerikai Elcktra a
Vígszínházban. = Ország-Világ, 1963.
nov. 20.) Bár nagyra tartották a lélek-rajz
árnyaltságát, idegenkedtek O'Neill
pesszimizmusától, „komor reménytelen-
ségétől". Dersi Tamás elismerte O'Neill
drámaírói nagyságát, de nem tudott
egyetérteni világképével, az emberről és
lehetőségeiről vallott felfogásával. (Dersi
Tamás: Amerikai Elektra. O'Neill triló-
giája a Vígszínházban. = Esti Hírlap,
1963. nov. 1.) Szerinte a drámaköltő a
bizarr, a beteges, a hátborzongató, a
rendkívüli vonzásába került, s bezárult
mögötte a valóság. Ugyanúgy járt, mint
hősnője, Lavinia, aki beszögeltette a
Mannon-ház ablakait, s magára zárta a

kaput. A görög klasszikusoknál a bűn
bűnhődést von maga után, de ettől a
bűnös és a nézőközönség is megtisztul;
O'Neillnél is megtalálható a bűnhődést
motívuma, de nincs feloldozás, csak re-
ménytelen szenvedés. Nem tud kitörni a
természetellenes vonzódások
egyeduralmából, az Ödipusz-komplexus
légköréből. (Modern végzetdráma a
Vígszín-házban. O'Neill: Amerikai
Elektra. = ÉS, 1963. nov. 9.)

Mások több oldalról közelítik meg a
drámát. Elismerik ugyan a freudi pszicho-
lógia nagy erejű hatását - azon belül is az
Ödipusz-komplexus uralkodó voltát -, de
ezt csak a dráma egyik szálának tekintik,
s sokkal inkább a társadalomkritikai szál
kibontásával vélik egésznek a drámáról
alkotott képet. (Mihályi Gábor: Az
Amerikai Elektra. = Nagyvilág, 1964. z.
sz.) O'Neill követi a zolai
hagyományokat: az Amerikai Elektra a

Rougon-Macquart család történetéhez
hasonlóan megkísérli az észak-amerikai
demokratikus szellem válságának
bemutatását. O'Neill az okok feltárására
törekedvén visszanyúlik az amerikai
polgárháborúig. A Délt legyőző protestáns
puritanizmus megnyitotta a kapitalizmus
felé vezető utat, de nem oldotta fel a
meglévő ellentmondásokat. A protestáns
puritanizmus a maga kíméletlenségével,
könyörtelenségével, zord
életfelfogásával, anyagiasságával, az ér-
dek, a tekintély és a kötelesség parancs-
szavainak hangoztatásával megöli az éle-
tet, magányra és boldogtalanságra kár-
hoztat. A Mannonok gőgös, kíméletlen
kereskedők, lelkük érzéketlen és halott,
jellemüket eltorzítja a beléjük nevelt kap-
zsiság. Kíméletlenek és könyörtelenek,
nemcsak önmaguk, hanem mások iránt is.
Így pusztítják el az eleven, életvidám
Christine-t is. Utódaik szörnyetegek, akik
az élet- és halálvágyból születtek. (Mát-
rai-Betegh Béla: Amerikai Elektra.
O'Neill drámai trilógiája a Vígszínház-
ban. = Magyar Nemzet, 1963. nov. 2.)

Mihályi párhuzamot lát a nagy csa-
ládregények - A Buddenhrook ház, a For-
syte saga és A Thihault család - között. Ezek
O'Neillel együtt a régi patrícius-családok
elmúlását ábrázolják, azzal a
különbséggel, hogy a regényírók bizo-
nyos nosztalgiával mutatják be a nagy
kultúrájú, szilárd erkölcsi alapokon nyug-
vó, de túlhaladott életforma időszerűt-
lenségét és eltűnését. O'Neill azonban -
hasonlóan Dreiser Amerikai tragédiájához
- csak tehetetlen dühvel tud e réteg-ről
írni, bár nem is az embereket, hanem



a szellemet kárhoztatja, mely mindenkit
összeroppant: bűnöst és bűntelent egy-
aránt.

Várkonyi Zoltán rendezéséről a kriti-
kusok egybehangzóan kijelentették, úgy
sikerült csökkentenie az anyagot, hogy
megőrizte a darab tartalmi gazdagságát, az
egyes cselekményszálakat világosan
bontotta ki, és kimaradtak a pszichológiai
túlzások, miközben a lélektani indítékokat
kidomborította. Eltérőek viszont a
vélemények a társadalomkritikai gondolat
megjelenítését illetően; egyesek ki-
elégítőnek, mások nem eléggé hangsú-
lyozottnak találták.

Sulyok Mária játéka szuggesztív volt:
remekelt a szerelméért és fia szeretetéért
harcoló szerepben, valamint bűntudatában
és összeomlásában. Tökéletesen formálta
meg a „gyűlölet házából" kitörni kívánó,
sóvárgó, érett asszonyt.

Ruttkai Éva Lavinája árnyalt volt, az
érzelmek mélysége jellemezte: az apjáért
rajongó és féltékeny lány anyjával és
annak szeretőjével kíméletlen tud lenni.
Bár e szerepet sok kritikus nem alkatához
illőnek tartotta, feladatát kiválóan oldotta
meg, különösen ott remekelt, ahol
partnerei játékával össze tudott forrni.

Latinovits Zoltán Orinja „hátborzon-
gató eredetiséggel" ragadta meg a beteg
lelkű fiatalember figuráját: hiteles rajzát
adta bűnhődni vágyásának és bűnös
kötődéseinek. Hűen sikerült tükröznie
Orin neurotikus lényét: egzaltáltságát,
infantilitását, természetességét és
természetellenességét; a háború ember-ben
végzett pusztítását és az őseitől öröklött
természetét.

Ezra Mannont többen játszották. Ere-
detileg Kiss Ferenc kapta meg a szerepet,
aki inkább az emberibb vonásokat
hangsúlyozta, azon emberét, aki a háborút
megjárván, az élet és szerelem szépségét
későn ismerve fel melegségre és
megbékélésre vágyik. Igy nem tudta
megfogalmazni azt a kegyetlenséget, ri-
degséget, ami Christine-t tőle eltávolította.

Ezra szerepét 1964. jan. 10-től Deák
Sándor alakította, mert Kiss Ferencet a
szegedi Nemzeti Színház a Hamletbe
Claudius szerepére hazahívta; március 12-
től pedig Bessenyei Ferenc vette át a
megbetegedett Deák Sándortól. Bes-
senyeinek, a kritikusok szerint, sikerült a
drámaíró elképzelése szerint kidolgoznia
az alakot: valóban olyan volt, mint a
kőszobor, ki csak a háborús élmények
hatására válik emberré - de már

későn! (O'Neill: Ezra Mannon Bessenyei
Ferenc. = Film Színház Muzsika, 1964.
márc. 20.)

Adam Brantot Szakács Miklós játszotta.
Játékát hol a „póztalan", hol a „korrekt"
jelzővel illették. Jelentős figyelmet kapott
Molnár Tibor Seth alakjában. Rejtett
narrátorként szinte főszereplővé vált. Jó
érzékkel, mértékkel sikerült elérnie, hogy
súlyos - de nem túl súlyos - legyen. (Dalos
László [Hir.]
Film Színház Muzsika, 1963. nov. 25.)

Seth talán megsejt valamit a Mannonok
végzetéből. Nem így az egészséges lelkü-
letű Peter (Fonyó József) és Hazel (Nádasi
Myrtill), akik nem tudnak segíteni, mert
nem értik, mi folyik a Mannon-házban.
Az antik kórust helyettesítő másik alak, az
énekes matróz, Csákányi László volt.

Láng Rudolf jelmezeit nemes egy-
szerűség jellemezte. Christine zöld és La-
vinia fekete bársonyruhája a két karakter
közötti kontrasztot jól kiemelte; a
szigetekről visszatérő Laviniának zöld
bársonyruhája szimbolikus: életre vágyó
kacérsága Christine-t hozta emlékeze-
tünkbe. Láng jelmezei a klasszikus tra-
gédiára is utaltak: a modern hullámok
antik redőkké rendeződtek (például Orin
polgárháborús katonaköpenye Oresztész
ógörög viseletét idézte).

Fábri Zoltán díszletei az erőt, a végzetet,
a polgári fülledtséget, pöffeszkedést és
dölyföt vetítették a néző elé. Eötvös Péter
zenéjének felvonáskötő elképzelését a
kritikusok jónak találták, de funkcionális
szerepe kevés volt: nem tudta aláfesteni a
dráma sötét képeit. Ottlik Géza fordítását
egyhangúlag dicsérték.

Nemzeti Színház, Pécs, 1964

A budapesti vígszínházi előadást hamar
követték a vidéki bemutatók. 1964-ben a
pécsi Nemzeti Színház tűzte műsorára az
Amerikai Elektrát. Rendezője Nógrádi
Róbert színházigazgató volt. Nógrádi
felfogása nem a görög tragédiával való
párhuzamokat domborította ki, hanem a
modern társadalmi-lélektani drámát,
ugyanakkor azonban voltak bizonyos
görög analógiák is, főleg technikai téren,
így a tömörség, a díszletek oszlopos
kiképzése, a kórus alkalmazása stb. Az
egyszerű térformálásban nagy szerepe volt
Lux Adorján szép díszIeteinek.

O'Neill drámájában jelen van a végzet is,
de ez több, mint a görög drámák végzete,
hiszen lélektani elemekkel súlyosbodott.
(Bertha Bulcsu: Amerikai

Elektra. - Dunántúli Napló, 1964. ápr. 1 2 . )

A görög végzet képlete le-egyszerűsítve a
következő: emberi bűn - isteni reakció--
véletlen; O'Neillnál a végzet: Ödipusz-
komplexus-modern szorongás freudista
pszichopatológia. Az egész drámát átszövi
a félelem és bizonytalanság. A
Mannonokat nem a szeretet, hanem a
rettegés tartja össze. (Kiss
Károly: Amerikai Elektra. Magyar
Nemzet, 1964. máj. 22.)

Lavinia szerepét Pécsi Ildikó játszotta,
jól alakítva a fojtott, titkos vágyaktól és
gyűlölettől terhes egyéniséget. Laviniát
nemcsak az apjáért való bosszú vezérelte
tettében, mint Elektrát, hanem Brant iránti
szerelme is. O nem elégszik meg az
igazságszolgáltatással, hanem tönkreteszi
a Mannonok életét. Ez utóbbi azonban már
az akaratán túli erők műve: a fel- és
elszabadított pusztító erőknek és
szenvedélyeknek nem ura, hanem eszköze
lesz.

Christine alakját Labancz Borbála for-
málta meg. (Az Amerikai Elektra - Pé-
csett. = Film Színház Muzsika, 1964, ápr.
2 4 . ) Elsősorban a szerelmes és gyűlölködő
asszony vonásait emelte ki, a fia iránti
vonzódása nem olyan erotikus, mint
O'Neillnál.

Iványi József Ezrája - mint ahogyan a
vígszínházi előadásban is megállapították
- kissé rokonszenvesebb volt O'Neill
koncepciójánál. A háborúból megtért
Ezrában inkább a szenvedő, szerelmében
megalázott férfit emelte ki, nem a Chris-
tine-t tönkretevő, kíméletlen, rideg puri-
tánt. Végvári Tamás Orin-alakításában
játékának sokoldalúságát és mérték-
tartását dicsérték. Brant szerepében Bánffy
György inkább a szerep külsőséges
vonásait hangsúlyozta. Bár Brant sem
mentes a Mannonok bosszúszomjától és
szenvedélyességétől, mégis más világból
jön, s árasztja magából a napfényt, a
szabadság életérzetét. (Hazel szerepét
Győry Franciska, Peterét Dobák Lajos
alakította.)

Csokonai Színház, Debrecen, 1967

Debrecenben 1 967-ben került színre az
Amerikai Elektra a Csokonai Színház-ban.
(Bemutató: 1967. szept. 22.) Ezzel először
játszottak O'Neill-drámát az alföldi
városban. Rendezője Ruszt József volt. A
kritikák szerint Ruszt felfogása
nyomatékosan hangsúlyozta az emberi
cselekedetek társadalmi determináltságát.
Az ember sorsát cselekedetei és döntései
határozzák meg, a végzet az ember
cselekvéseiben rejlik. O'Neill tra-



gédiájában az elhibázott életekből, el-
mulasztott pillanatokból, az őszinteség
hiányából vad indulatok születnek, az
ösztönök kerülnek felszínre, azonban eze-
ket végzetessé a társadalmi meghatáro-
zottság teszi: a jenki világ merev, értel-
metlen konvenciói, társadalmivá sűrűsö-
dött reflexei (prüdéria, féktelenség,
önbíráskodás, kíméletlenség) irányítják
O'Neill alakjait. (O'Neill: Amerikai
Elektra. = Hajdú-Bihar megyei Nép-újság,
1967. szept. 22.)

Bakó Endre hurrikánhoz hasonlítja a
drámát: tombol, áldozatokat szed,
megszelídül, elcsitul, nyomában azonban
gyász és pusztulás marad. (Bakó Endre:
Amerikai Elektra. Bemutató a Csokonai
Színházban. = Hajdú-Bihar megyei
Népújság, 1967. okt. 1.) A pusztulás után
azonban valamiféle harmónia keletkezik:
az Amerikai Elektra pesszimizmusa az élet
szépségét hirdeti, ami talán csak a
szereplők vágyaiban követhető nyomon.

Olsavszky Eva Christine szerepét belső
indíttatással dolgozta ki: a szenvedélyes
szerelem, a gyűlölet és a vakmerőség,
illetve a rettegés érzéseit váltakoztatva.
Sárosdy Rezső Adam Brantja szuggesztív,
határozott, de talaját veszti, s szinte gyáva
lesz, amikor Christine saját céljaira akarja
felhasználni.

Ezra Mannont Gerbár Tibor alakította,
erős emocionális tartalommal. Bűrös
Gyöngyi - a kritikusok szerint - nem tudott
felérni O'Neill figurájának szenvedélyesen
sodró erejéig: nem érzékel-tette eléggé,
hogy anyja és Brant iránti bosszúszomját
nemcsak az apja becsületén esett csorba,
hanem Brant iránti szerelme is táplálta.
Kiváló volt viszont, amikor Lavinia
újjászületését mutatta be.

Dózsa László Orinja visszafogott és
szenvedélyes volt. Különösen az utolsó
felvonásban remekelt Orin lelkiállapotá-
nak tükrözésében: Orin aktivitása hirtelen
depresszióba csap át, retteg Lavinától,
bűntudat gyötri anyja halála miatt;
mindenkit elidegenítve magától a pusztu-
lás felé rohan. (Orin: Dózsa László. =
Hajdú-Bihar megyei Népújság, 1968. ápr.
7.)

Hazel (Szakács Eszter) és Peter (Har-
kányi János) játékát lágy líraiság jelle-
mezte. Csányi Árpád díszletei megterem-
tették a drámai hangulatot. Jelmeztervező
Greguss Ildikó volt.

Kisfaludy Színház, Győr, 1968

Az Amerikai Elektra előadására a győri
Kisfaludy Színházban 1968-ban került sor.
(Bemutató: 1968. jan. 18.) Szilágyi

Albert vitte színpadra. A dramaturgot és
rendezőt általában nehéz feladat elé állítja,
hogy az Oreszteia-analógiát - a
sorstragédiát -, a pszichológiai drámát
vagy a játék keretéül szolgáló társadalmi
konfliktust (az újvilági feudalizmus
bukását, a puritánok legendájának szer-
tefoszlását) -- emelje-e ki. Szilágyi a sors-
tragédia egyik alapmotívumát, a bűnt és a
bűnhődést helyezte a középpontba.
(Lukácsy András : Amerikai Elektrák. =
ÉS, 1968. febr. 3.) A színpad Barát
András munkája volt. A díszlet kriptának
ábrázolta a régi kúriát, mely a Mannon
családot elnyeli. A színészi játékok
visszafogottak és stilizáltak voltak (La-
vinia: Balogh Emese; Christine: Szende
Bessy; Ezra Mannon: Solti Bertalan; Orin:
S. Tóth József, Dózsa László).

A rendező koncepcióját következetesen
vitte végig, azonban időtlen sors-tragédiát
alkotott; mivel a konkrét társadalmi és
történeti vonatkozásokat ki-iktatta,
gyengítette a játék történeti és
drámatörténeti jelentőségét. (Amerikai
Elektra. = Film Színház Muzsika, 1968.
febr. 10.)

Nemzeti Színház, Miskolc, 1970

Az Amerikai Elektra Miskolcon is - mint
Debrecenben - az első O'Neill-mű volt.
(Bemutató: 1970. jan. 24.) Rendezője
Nyilassy Judit. Valamennyi kritika
kiemeli, hogy a darab tömörítése sikerült,
az ismétlődéseket elhagyták, de a
lényeges gondolatok érintetlenül
maradtak. Jelenetértékű tagolásban ját-
szották a tizenhárom felvonást (tulaj-
donképpen három felvonásra redukálták a
három részt: A hazatérés; A hajsza;
Hazajáró lelkek). A modern kórus Seth
figurájára korlátozódott. (A pszichológiai
realizmusért. Színpadon O'Neill Amerikai
Elektrája. Déli Hírlap, 1970. jan. 9.)

A Nyilassy-koncepció a darab társadal-
mi és morális kérdéseire épített. Nem
emelte ki annyira az Ödipusz-komplexus
szálait, a vérfertőzést, inkább a termé
szetes szerelem gondolatára, a szebb
élethez való jogra koncentrált. A test-vér-
és szülőszerelem motívumként tűnt fel, s
erőteljesebb súlyt kapott a bűn és
bűnhődés gondolata. (Amerikai Elektra.

Déli Hírlap, 1970. jan. 24.)

Wegenast Róbert díszletei a rendezői
felfogáshoz igazodtak, a klasszikust és a
polgárit ötvözték, kiemelve a hamis
monumentalitást és a bezártságot. Herédy
Éva zenéje és Hruby Mária jelmezei

is a rendezői mondanivalót támasztották
alá.

Gyöngyössy Katalin Laviniájáról meg-
jegyzik, hogy feketeleples alakítása volt
sikerültebb: a kemény és kegyetlen lány-
ból sokszor kibukott a megrettent, sze-
retetre vágyó kislány. (Csík István:
Amerikai Elektra. = Film Színház
Muzsika, 1970. febr. 7.)

Kovács Mária Christine-je jól ábrázolta
a folyamatot, mely a gyilkos gondolat
megszületésétől az elhatározások érle-
lődésén keresztül a döntés felé halad.

Füzessy Ottó Ezra Mannon-alakítását a
kritikusok nem tartották meggyőző-nek.
(Egyébként valamennyi Ezra-alakításnál
szinte visszatérő kritika - amint az
előbbiekben már erre említés történt -,
hogy nem emelték ki a rideg, puritán
vonásokat, s így Christine gyűlölete sem
annyira indokolt a néző számára.)

Adam Brant (Upor Péter) megformálá-
sáról eltérőek voltak a vélemények.
Egyesek szerint valóban azt példázta,
hogy a gőgös Mannonok fattya, mások
úgy vélték, meggyőzően alakította, hogy
Brant mennyire idegen a Mannonok
világában, s mennyire eszköz Christine
kezében. (Papp Lajos: Amerikai Elektra.
O'Neill drámájának miskolci bemu-
tatójáról. = Észak-Magyarország, 1970.
jan. 25.)

Markaly Gábor viszont képtelen volt
hitelesen visszaadni Orin „elbetegülő"
lényét; Kulcsár Imre (Peter) és Virág Ilona
(Hazel), a tiszta szerelem képviselői,
halkan és polgárian szelídek voltak.

Szigligeti Színház, Szolnok, 1980

Tíz év elteltével megint egy vidéki
színház - a szolnoki Szigligeti Színház -
mutatja be az Amerikai Elektrát.
(Bemutató: 198o. nov. 21.) Elektra sorsát
O'Neill társadalmi és lélektani mo-
tivációjával modern történetté alakította.
Hősei amerikai emberek. Ezt a tényezőt
emeli ki Bérczes László is a Szolnok
Megyei Néplap híradásában. (Bérczes
László: Amerikai Elektra. Bemutató a
Szigligeti Színházban. = Szolnok Megyei
Néplap, 198o. dec. 7.) A darab O'Neill
korábbi kísérleteinek összefoglalója és a
későbbi nagy művek elő-futára. Egy
amerikai családon keresztül mutatja be az
„amerikai álom" összetört illúzióját.
O'Neill egy értékrend nélküli, széthullott
világban kora nagy hatású pszichológiai
felfedezéseit teszi tragédiájának
mozgatóerejévé. Ahogy Bérczes László
mondja, „a pszichológia erinni-



világszínház
szeire van szükség", hogy szereplői el-
juthassanak a gyilkosságsorozatig.

Szurdi Miklós rendezése nem a monu-
mentalitásra törekedett (Ablonczy László:
Trilógia egy este. - Film Színház Muzsika,
1981. jan. 10.), mint vígszín-házi elődje,
de nem is fülledtségre, mint Ruszt József
debreceni előadás-interpretációja;
felfogása nem is a görög tragédiák fátumát
követte: alakjai amerikai talajból kinövő,
amerikai emberek. A dramaturg Magyar
Fruzsina segítségével a felesleges
pszichológiai elemeket elhagyta, s í g y
sikerült a lélek rejtelmeit feltárni, a
tragikus folyamat lendültét fenntartani,
valamint erős hang-súlyokkal reális
közeget teremteni. A húzásokat a szolnoki
színház egyik vendég-játékánál
rosszallólag rótták fel, de ez talán az
előadás indiszponáltságának tud-ható be.
(Kemény Dezső: A szolnokiak
vendégjátékáról. Nem O'Neill-ben csa-
lódtam. Dunaújvárosi Hírlap, 1980.

Döme Zsolt zenéje a tragikus légkör
fenntartását célozta, a folytonosságot
biztosította. Szakács Györgyi jelmezei
kemény színeivel a Mannonok lelkületét
festette alá; Szlávik István színpadképe
ötletes volt: az egymásból nyíló szobák és
termek labirintusa a lelkek labirintusát
jelképezte.

Pákozdy János Ezrája egyes kritikák
szerint nem volt kidolgozott. (Sulyok
László: Amerikai Elektra. = Nógrád, 1980.
dec. 20.) Ugyanígy vélekedtek Nagy
Zoltán Brant kapitányáról. Udvaros'
Dorottya következetesen valósította meg
az apját imádó, anyját megbüntetni kívánó
Laviniát, aki vállal-ja tetteiért a bűnhődést.
Christine-t Margittay Ági alakította.
Cselekedeteinek mozgatórugója, hogy nem
szereti férjét. A kielégületlenség, a szeretet
hiánya sodorja végzete felé. Bár ki akar
törni a Mannonok siralomházából, az általa
választott út azokhoz hasonlóvá teszi.
Ivánka Csaba Orinja kettősséget tükrözött:
a Mannon-házhoz való kötődését s
elszakadási vágyát. Orinnak van egyedül
lehetősége arra, hogy a dolgokat kívülről
nézze: a háború mást jelentett neki, mint
apjának, egy bizonyos távlatból
szemlélhette a család csődjét. A Mannonok
lelkülete azonban benne is mélyen
gyökerezik, s ettől a tiszta hazel
(Szoboszlay Éva) sem tudja elszakítani;
ugyanígy a más világban élő Petei-( Jakab
Csaba alakította, akinek játékát az
„elegáns" jelzővel illették, s szép
szövegmondását dicsérték) sem segíthet
Lavinán.

VÉGEL LÁSZLÓ

A változó hisztrió

A 17. BITEF
és az új színészi stílus

A 17. BITEF a „hisztrionica", azaz a hi-
vatásos színészet jegyében zajlott le (ab-
ban az értelemben, ahogy az ókorban
használták a hisztrió fogalmát), és az
újabban fellobbanó szakmai viták fényé-
ben jobban nem is választhatott volna a
BITEF művészeti vezetősége, hisz az
ókori hivatásos színészre, a középkori
komédiásra, napjainkban pedig elsősorban
a szabad, a színészet öntörvényeire alapozó
színészi játékmód gondolata mind
többször bukkan fel polémikus vo-
natkozásban. Itthon is, akárcsak világvi-
szonylatban többször beszélnek a „szí-
nészet lázadásáról", és eközben a rendező-
központú színházat nehezményezik, szük-
ségszerű agóniáját emlegetve. Az egy-egy
előadás értékét és jellegét meghatározó
egykori nagy színészegyéniségek új-
raálmodásában van egy adag avítt szín-
házi romantika is. A modern színpad
ugyanis demisztifikálta a régi előadások
emersoni pontját, a drámai cselekvés jelké-
pét, a színészt, és ebben a modern szín-ház
szószólói nem öncélú rendezői törekvést
láttak, hanem a színpadi forma-nyelv
átalakulásának egyik fontos szakaszát. Az
új színpad emberképe ugyanis elvesztette
azt a koherenciát, azt a bensőséges
individualitást, amin a régi típusú színész
mítosza kialakulhatott, s helyette
elvontabb és dekomponáltabb jelenléttel, a
szerves individuum eszméjével vitatkozó
elliptikus hősök kerültek előtérbe, még a
klasszikus drámák bemutatásakor is.
Azzal a hittel, hogy a mai világ bo-
nyolultságát ki lehet fejezni az autonóm
színészi szimbólumok hipnotikus erejével,
hogy vannak egyéniségek, akik a bo-
nyolult és fragmentális viszonyrendszerek
felett, szinte önmagukból bontva ki egy új
egységet, kifejezhetik a modern világ
problémáit, s így a régi, színész-központú
színház iránti nosztalgia ma az
újkonzervatív törekvések jelképe is lehet.

Milyen a színész helyzete a színpadon
ma, amikor a világban a plasztikus, eleven
egyéniségek helyett mind nagyobb szerepet
kapnak az anonim mechanizmusok, az
áttételes rendszerek egymásra hatása, vagy
amikor az emberi értékek

megőrzése és továbbfejlesztése sem pusz-
tán plasztikus, individuális közvetlenség-
ben jelentkezik. Ennek a kérdésnek a
prizmáján lehet a legsikeresebben meg-
közelíteni (vagy esetleg felülmúlni) a szí-
nészküzpontú és a rendezőközpontú szín-
ház vitáját, és az idei BITEF éppen ebből
a szempontból nyújtott némi tanulságot.
Bár a repertoár nem volt következetes,
nem volt átgondolt, nagy volt ben-ne a
minőségi ingadozás, olyan előadások is
műsorra kerültek, amelyeknek jelen-létét
egy nemzetközi színházfesztiválon
semmiképp sem lehet megindokolni, a
legszínvonalasabb előadások hisztrióelve
eligazított abban, hogy merre is tart a ma
színésze.

A legszínvonalasabb előadások konkrét
példát szolgáltattak arra, hogy milyen az
új hisztrió, milyen az új játékstílus, miben
tér el az új színész ars poeticája a régitől.
Kiderült, nemcsak stílusbeli különbség
mutatkozik, hanem átformálódott a
színész színpadi státusa, csök-kent
extenzív, érzelmi jelenléte, de növekedett
intenzív, elemzői eszköztára, kevésbé
szintetikus, inkább analitikus mű-vész,
inkább hajlik a kollektivitás, mint az
individualizmus felé - mind olyan jegyek
ezek, amiket eddig a rendezők számlájára
írtak.' A különbség tehát olyannyira
szembetűnő, hogy terméketlen len-ne
arról vitatkozni, esztétikailag melyik az
értékesebb, inkább azt érdemes leszö-
gezni, hogy a színész a rendező szellemi
társává, polémikus entellektüellé lett.

A BITEF műsorán levő előadások, mint
például a bécsi Serapions Theateré, az
Erwin Piplits által rendezett Hasonmás é s
mennyország, a poznańi Teatr Nowy
előadása, Janusz Wiśniewski Európa rége
című darabja a szerző rendezésében, a
ljubljanai Szlovén Ifjúsági Színpad
produkciója, Emil Filipčić A szabadság
foglyai című műve Janez Pipan
rendezésében, továbbá Shakespeare
Szentjvánéji álom Roberto Ciulli
rendezésében a mülheimi Theater an der
Ruhr előadásában más-más módon
helyezték közép-pontba a színészt, és
kiderült, hogy még-is vannak közös
ismertetőjegyek, első-sorban a
hatványozott , az előadás domináló
strukturáló elvévé emelt kollektív játék,
amelynek keretében az egyéni
teljesítmény alárendeltebb volt, az egyes
színész játékmódja ambivalensebb, nyi-
tottabb, anarchikusabb; a tiszta műfaji
ismertetőjegy elmosódott, s egy-egy szí-
nész erőteljesen, agresszívan, néha már
eklektikusan hódított meg más-más mű-
fajú stigmákat. Ehhez pedig az együtte-


