
valóban hatásos, elgondolkodtató taktusa.
Különösen Pécsi Ildikó természetesen
előadott anyai erőfeszítéseit éreztük né-hol
megrendítőnek. Mintha az ő eszköztelen
játéka többet megéreztetne az el nem
játszott tragédiából, mint a színpadi
cselekmény. Az előadás legszebb pilla-
natai közé tartozik a Tót család „elment-
triója". Mert csak így nevezhetjük azt a
koncertet, amely három ismétlődő szóból
áll, s mégis kifejezi az Őrnagy első távo-
zását követő családi megkönnyebbülés
egységességét és a családtagok egyedi ér-
zésvilágát is.

Áttanulmányozva az 1967-es kritikákat,
szinte egybehangzó a bírálóknak az
ideggyógyász jelenetével kapcsolatos
fenntartása. Volt, aki stílustörést emle-
getett, mások viszont túlságosan didakti-
kusnak ítélték. Szerintem az 1978-as
komédiában a drámának erre a kitűnő
kulcsjelenetére múlhatatlan szükség van.
Cipriani leplezetlen undorával, vérfa-
gyasztó nevetségességével felébreszti az
előző jelenetek derűjével elandalított
nézőt, és rádöbbenti a magukat óriásnak
érző törpék uralmának véges voltára.
Ebben az előadásban Inke László kurta
epizódszerepe a dráma kitűnően meg-
oldott sarokkövévé, dramaturgiai pillérévé
és nézőtéri élményévé magasodik.

Az Örkény művével először találkozó
fiatal közönség végül is egy kellemes, szó-
rakoztató este emlékével tér haza a Thália
Színházból. Talán még dúdolgatja is az
úton hazafelé a kedves régi nótákat, hogy
Gaudeamus igitur avagy Viszontlátásra,
Őrnagy úr ... Csak a többiek, a drámát
ismerők fájlalják, hogy így történt. Hogy
Kazimir Károly nem a maradandóság első
próbáját kiállt tragikomédiát és a tíz év
előtti úttörő jelentőségű előadást újította
fel, hanem a Helsinkitől Párizsig sikeres
komédiát. Nem saját útján ment tovább -
megtermékenyítve az Arena Stage és a
Volksbühne, Tovsztonogov és Tabakov
Örkény ihlette ötletei által -, hanem
önmaga epigonjaként alul-maradt az
emlékekkel vívott jó szándékú
szélmalomcsatában. Szerencsére nem a
dráma színpadi története, utóélete, csak a

Tóték első évtizede zárult le a Thália
Színház második bemutatójával.

Örkény István: Tóték (Thália Színház) Rendezte:
Kazimir Károly. Díszlet- és jelmez-tervező:
Rajkai György. Zenéjét összeállította:
Prokópius Imre. Rendezőasszisztens: Gáti
Vilma.

Szereplők: Harsányi Gábor, Nagy Attila,
Pécsi Ildikó m. v., Jani Ildikó, Szabó Gyula,
György László, Inke László, S. Tóth József,
Sáfár Anikó, Kollár Béla, Fellegi István.

SZÉKELY GYÖRGY

. . . Egy ideig olyan
boldog voltam"

O'Neill-bemutató a Vígszínházban

A z Utazás az éjszakába című O'Neill-mű
előadásának utolsó pillanatában hangzik
el ez a fájdalmas-örömteli vallomás, ame-
lyet Mary, a morfinista Mary egész kör-
nyezetétől, egész világától eltávolodva
mond el. A játék utolsó pillanatában
hangzik el az a mondat, amely az „utazás"
kezdetére pillant vissza: a végtelen
boldogtalanság kezdete a rövid ideig tartó
boldogság volt. Ezt a múltból induló,
egyéni sorsutakból összefonódó, kiutakat
kereső és zsákutcákba torkolló
családregényt idézi fel a Pesti Színház
előadása talán nem hangos sikerrel, de
valószínűleg emlékezetes hatással. Az is
biztos, hogy ezt a - ma már alig divatos és
nem is divatos eszközökkel elért hatást -
nem külsőségekkel éri el az előadás. A
rendező Horvai István és a szinte
„klasszikus kvartett" négy szólamát
megszólaltató színész: Ruttkai Éva, Vár-
konyi Zoltán, Tordy Géza és Tahi Tóth
László, nyilvánvaló módon arra vállal-
kozott, hogy azonosul a példaszerűnek
szánt sorsokkal, és hűséges kíméletlen-
séggel mond ítéletet csődbe jutott emberi
életekről. Mint ahogy az írónál, náluk sem
hiányzik a megvetés és a szánalom furcsa
és mégis természetes kettőssége. Mire
vállalkoztak, és hogyan hajtják végre
vállalkozásukat - erről szólhat ez a
beszámoló.

O'Neill negyedszázada halott. Nagy író, és
ezt a meglehetősen általánosan elfogadott
megállapítást nem csorbítja az a másik,
egyébként szintén jogosnak mondható
vélemény sem, amely szerint nem mindig
jó író is egyben. Hibáiról legalább annyit
írtak, mint erényeiről. E viták mögül
azonban mindig feltornyosult a
felismerés: a huszadik században - s
legfőképp Észak-Amerikában - kevés
olyan őszinte, önmagával szemben sem
kíméletes drámaíró alkotott, mint ő, aki az

Utazás az éjszakába kínnal teli, drámai
Laokoon-csoportját életműve összefog-
lalásaként, a jövő számára írta meg. Nem
tévedés „a jövő számára" kifejezés. Hi-
szen már nem élt, amikor bemutatták, és ő
akarta így. Szintézis ez a mű már csak
azért is, mert látszatra „családi dráma", de
érdektelen és érthetetlen volna, ha

nem ölelné körül egy konkrét, történel-
mileg meghatározott társadalom. Erejét
éppen az adja, hogy bár messzemenően
egyéni sorsokat mutat be - egy másodge-
nerációs ír család elviselhetetlen belső
feszültségeit -, ugyanakkor szinte észre-
vétlenül leplezi le az „amerikai álom"

egyik legdöntőbb motívumát: a dollár
mindenhatóságába vetett hitet. És ez a
kritika azért hiteles, mert belülről fogal-
mazódott meg, az átéltség heve adja meg
aranyértékét.

Nem véletlen tehát, hogy a magyar
színházak repertoárjába is bejutott. 1963-
ban a Nemzeti Színház szép előadásban
mutatta be. Erejét talán gyöngítette, hogy
a tágas színpadon éppen sűrű, fojtott és
fojtogató légköre nem érvényesülhetett
kellőképpen. Szabadabb „tájat" mutatott,
mint amit a mű engedélyez. És az is
természetes, hogy újra műsorra vették,
hiszen a század egyik (oly ritka)
klasszikus értékű művével az újabb kö-
zönségrétegeket is meg kell ismertetni. Ez
így azonban önmagában véve legfeljebb
egy szűk értelemben vett közművelődési
program volna; mintegy kötelező
olvasmánynak minősítené azt a drámát,
amelynek legbenső mondanivalója sem-
miképpen sem történetivé fakult gondolat.

Változatok az emberi csőd témájára. Ezek-
ben a változatokban azonban az a külön-
leges, hogy tulajdonképpen egymást fel-
tételezik. Az írországi nyomorból el kel-
lett menekülnie James Tyrone apjának. És
amikor a korlátlan lehetőségek hazája a
menekülteknek éppen korlátait mutatta
meg, a menekült családnak fel kellett
robbannia. Az újabb nyomor is szinte
kötelező erővel építette ki James Tyrone
zsugoriságát, ellenállhatatlan védekező-
reflexeit: a bálványdollár mániákus tisz-
teletét. Törvényszerűen el kellett adnia
magát és tehetségét, ha be akarta söpörni a
felkínálkozó ezerdollárosokat. A benne és
a fiatal, naiv lányban, Maryben fellobbant
szerelem talán egy pillanatra a szabadulás
illúzióját rajzolta ki előtte, de az illúzió
csak illúzió maradt. Neki minden este -
hatezerszer - meg kellett jelennie a
közönség előtt a diadalmas melodráma-
hős szerepében, hogy feledésbe ne me-
rüljön, és elkezdhesse önbiztosító telek-
vásárlásait. Magával kellett hurcolnia
városokon és államokon át, olcsónál ol-
csóbb szállodai szobákban lakva, ott-
hontalanul, a „civil" feleséget és a gyere-
keket. A gyerekeinek se tudott más fog-
lalkozást kínálni, mint a vándorszínésze-
tet, akár volt hozzá tehetségük, akár nem.



Fel kellett épülnie annak a homokra ala-
pozott várnak, amely az első valóban
tragikus fordulatra - a második kisgyermek
halála alkalmával - már omlani kezdett. És
az éveken át, mintegy lassított felvételben
omló várból meg kellett kezdeni a
menekülést: ő az ivásba, idősebbik fia a
bordélyházi életbe, Edmund a tengerekre,
a nagyvilág beláthatatlan távolaiba.
Mindezek félig tudatos, félig tudatlan
menekülések voltak. Egyetlen igazi
áldozat volt: a feleség, Mary, akit - bár ő
sem mentes a bűntudattól - külső erő, egy
kuruzsló orvos taszított a morfinista
„pokol" örvényeibe. Mindez első olvasásra
bizonyos egyoldalúsággal elő-adott
tartalmi kivonatnak tűnik, pedig csak arra
a végtelenül szoros szerkesztés-módra
szeretné felhívni a figyelmet, amelynek
mintája kétezer év analitikus
dramaturgiája, amely az Oidipusz királytól
az ibseni technikáig végigkísérte drá-
matörténetünket, s amelynek néha talán
túlságosan is nyílt, de bravúros alkalma-
zása fűti az Utazás feszültségét. A kérlel-
hetetlen szükségszerűség képviseli itt a
sorsot, fordítja ki önmagából a boldogság
illúzióját, s teszi meg a boldogtalanság
kiindulópontjává.

Ezt a szükségszerűséget a történések
természetessége hitelesíti. A tudatos írói
sűrítés ugyan eleve kizárja a sekélyes na-
turalizmust, de ábrázolásának eszköze és
elfogadásának feltétele az események ma-
gától értetődő, hétköznapi jellege.
Valószínűleg nagyon rosszul járna az az
együttes, amelyik - divatoknak hódolva -
elutasítaná a mű látszólagos hétköznapi-
ságát, vagy a naturalizmustól félve, bár-
miféle stilizálási folyamatot haj tana végre.
Az író ábrázolásmódjához való hűség
ebben az esetben a mondanivaló helyes és
világos tolmácsolásának nélkülözhetetlen
előfeltétele. Ez a felismerés meg kell hogy
szabja azt a kört, amelyen belül az
előadásnak s ezen belül a színészi
teljesítménynek mozognia lehet. És bár-
mennyire kiszélesedett is színházaink
játékstílusának skálája az epikustól az
abszurdig, az improvizálótól az akrobati-
kusig, az ilyen esetekben - ha már egyszer
vállalták a művet - vállalni kell a mű által
felkínált sőt megszabott játékstílust is. De
hogy az eddig nyert stílustapasztalatok
mégsem maradtak hatástalanok, azt éppen
ebben a pesti színházi előadásban azok az
oldott, néha szélsőséges mozgás-
kompozíciók igazolják, amelyek néhány
évvel ezelőtt még kivételképpen sem igen
jelentek volna meg színpadainkon.
Példaként ezúttal csak Jamie és Edmund

nagy jelenetének hallatlan dinamizmu-
sára, a tér bravúros kihasználására, mégis
végtelenül pontosan megkomponált ko-
reográfiájára utalhatunk.

Érdemes kétszer megnézni egy előadást.
Többek között azért is, mert az előbb
említett jelenetről egy látásra hajlamos
volna azt mondani a néző, hogy nagy-
szerűen improvizált, féktelenül indulatos
játékot látott, amelyben szinte találomra
zuhannak egymásra a testek, fordulnak ki
önmagukból és bonyolódnak egymásba.
A másodszori megnézés bizonyítja be,
hogy a legszélsőségesebb indulatok mö-
gött is terv, megvalósított művészi akarat
búvik meg, amelynek apró részleteiben
nyilvánvalóan vannak a frisseséget
biztosító, bár nem lényeges eltérések, az
egész azonban messzemenően tudatos
művészi kompozíció. Hatása is pontos.
Valaki persze azt is mondhatná: íme a

naturalizmus- teatralitása. És valóban,
melodramatikus is lehetne. Ha nem hite-
lesítené a mindvégig átélt, pontos lélek-
rajz. De az az ötvözet, amelyben Tordy
Géza és Tahi Tóth László a színpad esz-
közeivel a valóságot tudja felmutatni,
nem elérzékenyülést kelt, hanem katar-
zist teremt.

Főképpen akkor érdemes kétszer meg-
nézni egy előadást, ha az első alkalom
sajtófőpróba vagy premier volt.
Valószínűleg az a legritkább eset, ha egy
szín-házi előadás összes lehetőségeinek
maximumát kimeríti a legelső előadás, a
közönséggel való (és milyen közönséggel
való?) első találkozáskor. Egyszerűen
nem reális feltételezni, hogy rögtön a
végleges formáját, ritmusát, hangvételét
találta meg. A színházi előadás nem szo-
bor, amelyen egyetlen további vésőnyom
lényeges változást okozhat. A színházi

O'Neill: Utazás az éjszakába (Pesti Színház). Ruttkai Éva (Mary) és Várkonyi Zoltán
(James Tyrone)



napiságon és érkezik el a figyelmeztető
valóságképig. Írjuk le: így lesz realista.

A négy nagy szerep színpadi hatásossága
nem teljesen egyforma. Sokan hajlandók
lennének az „utazás" egyetlen
főszereplőjének Maryt, a feleséget látni,
aki a nézők szeme láttára zuhan vissza a
morfinista mámorba, hagyja maga mögött a
világot, és bukkan föl az idő előre-haladása
közben a messzi múltba rohanva. Vonzó és
a külsőséges megoldásokra csábító színészi
feladat. Ruttkai Éva né-hány apró gesztusra
redukálja a külső történést: ideges kéz,
nyugtalan helyváltoztatás árulkodik az
egyre nagyobb belső feszültségről. A fej
egy picit, éppen csak hogy félrefordul,
menekül a tekintet, mert fél, hogy vádló
szemekkel találja szemközt magát. A végső
átbillenés pedig ennek a menekülésnek a
megszűnése. Ruttkai morfinmámora nem
eksztatikus, hanem tiszta. A feszültségek
feloldódtak, a vonások kisimultak - de
milyen áron? (Csak zárójelben. Az ő
alakításában is felfedezhető az a
kiegyensúlyozó fejlődés, ami az egész
előadásra jellemző. Kezdetben a figurába
még átjátszottak Lotte túlfeszítettségének,
féktelen szenvedélyének, sodró lendületű
hadarásának emlékei. Az azóta eltelt időben
azonban Lottéból Mary lett, vagy talán
még pontosabban: Lotte után külön
személyiség született meg: Ruttkai
Maryje.) Alakí-

Jelenet O'Neill színművéből (Tordy Géza, Tahi Tóth László és Várkonyi Zoltán)
(Iklády László felvételei)

tásának ebben az alapvető tisztaságában
rejlik valószínűleg az egész előadás ka-
tartikus ereje. Az a néző, aki az előadás
utolsó pillanatára emlékezik, a búcsúpil-
lanatra, Ruttkai szavait, hangját viszi
magával emlékbe. A sorsindító, sorszáró
szavakat: „ ... egy ideig olyan boldog
voltam."

Várkonyi Zoltán nem a „feltűnően szép
hangú" ír színészsztárt játssza el. Ez a
szerep alkalmas volna arra is, hogy a maga
végtelen ellenszenvességében mutassa fel
benne a színész a nagy megalkuvót, a
zsörtölődő és kicsinyes kuporgatót, a
betegességig félelmekkel telt mániákust.
Hiszen James Tyrone-ban mind-ezek a
vonások ősi beidegzettséggel, ki-
irthatatlanul benne élnek. És megvannak
mindezek a vonások Várkonyi siker-
színészében is. Sőt: éppen ezek a vonások
azok, amelyeket kiélez, amelyeket úgy
mutat föl, hogy nyíltan nevetségessé
váljanak. Éppen nála jelennek meg az
előadás fent említett „szélsőséges" elemei:
a tragikus szituációkat nem feloldó, hanem
kiegészítő megoldások. Az alak azonban
nem csak a nevetségesség irányában
egészül ki, hanem - az igazság
ellentmondásosságával - a szeretettel is.
Ez a James Tyrone képtelen eltagadni az
emberek előtt, hogy alapvetően és vég-
telenül szereti azokat, akiket tönkretett,
akiket megvet, ócsárol, s legfőképpen azt a
Maryt, akit visszavonhatatlanul el-
veszített. A szavaival szidja, becsmérli
őket, de a keze, a karja mindig utánuk
nyúl, közeledni akar, átöleli őket. Az érdes
szavakhoz lágy mozdulatok járulnak. És
persze az ellenkezője is megtörténik: a
szavak tagadják meg a jóság kísérleteit.
Amikor felajánlja beteg fiának a szanató-
riumot, a lehető legjobbat - „a józan ész
határain belül". Pontos, kiélezett kép az
emberi természet kettősségéről (sokré-
tűségéről?). Felismerésekkel teljes, felis-
meréseket tolmácsoló alakítás.

Jamie szerepe forma szerint egy lenne a
másik három mellett. De már az ősbe-
mutató és az azóta különböző nagy szín-
házakban történt előadások is azt bizo-
nyították, hogy a darab „nagyjelenete" az
övé. III. Richárd áldozatai nem voltak
jelen, amikor gazemberségét közölte, és
mi sem állt tőle távolabb, mint hogy óvja
önmagától leendő áldozatait. Jamie szá-
mára azonban az író olyan helyzetet te-
remt, amelyben az önelemzés és egyben
önleleplezés szélsőségeit szólaltathatja
meg. Es a jelenetben éppen az a borzasztó
(és egyben gyönyörködtető), hogy jamie
igazat mond: megtette mindazt, amivel

előadás élő organizmus, amely - bár
önmagával végső soron azonos marad -
alakul, formálódik, érlelődik. És ezt le-
hetett tapasztalni ezúttal is. Ami a főpróba
idején még tapogatózásként hatott, ami
akkor még, főként az első rész alatt,
egymásmellettiségben nyilatkozott meg és
érvényesült, az néhány hét múltán
egymáshoz csiszolódott, kiegészült. A
drámai sorsok egymásra vonatkoztatott-
sága a színpadi életek egymásra utaltságá-
vá, összefonódottságává változott át. A
kitűnő szólistaprodukciók kamara-
muzsikává lényegültek.

Ez az összehangoltság, a közös egyen-
súly biztos tudata most már a szélsőséges
kilengéseket is lehetségessé teszi. A ko-
mor történet mögül lépten-nyomon fel-
villannak azok a motívumok, amelyek
megakadályozzák egy morbid pesszimiz-
mus eluralkodását. Kísérteties bizton-
sággal enged szabadjára az előadás min-
den résztvevője egy-egy humoros hang-
súlyt, nevetésre ingerlő gesztust, mert
mindenki pontosan tudja, hogy hatalmá-
ban áll egyetlen pillanat alatt visszafor-
dítani a hullámzó hangulatot. És kétség-
telen, hogy a Tyrone családról felmutatott
kép, hogy az emberi együttlétről fel-
mutatott kép csak így lehet teljes, csak így
lehet hiteles. A mű és az előadás éppen
ezekkel a szélsőséges, könnyed, ironikus
elemekkel együtt lendül túl a hétköz-



vádolják és amit bevall, és - ez úgy lát-
szik, Tyrone-vonás - szeretetét bizonyítja
vele. Tordy Géza joggal kapta az el-múlt
néhány évben azokat a dicséreteket,
amelyek művészi fejlődését nyugtázták.
Ennek a szerepnek a megalkotása is
bizonyíték a dicséretek jogossága mellett.
A mesterségbeli tudás abszolút biztonsága
és - egyidejűleg - az emberi szenvedélyek
spontán hitelessége ötvöződik színészi
munkájában. Jamie sorsának lezártságát
úgy tudja ábrázolni, hogy színpadi
jelenlétében is szinte mind-végig távol van
mindenkitől. Ez a távolság nem
centiméterekkel mérhető. Ez inkább belső
elhatárolódás. Ő valóban túl van
mindenen, látni rajta, hogy ezt pontosan
tudja is, és nagy néha megengedi, hogy
mások is lássák. Ez Tordynál nehezen
meghatározható testtartásban, a többieket
felülről-kívülről nézésben nyilvánul meg.
És ha nem is érzi magát jól abban a
zsákutcában, amibe került, de - és ez is
látszik rajta - tudomásul vette, elfogadta,
átengedte magát. Az ő lazasága azé az
emberé, aki feladta a harcot. Derűje vonz,
létének lényege elfogadhatatlan.

A Tyrone család három tagja végér-
vényesen zsákutcába jutott. Morfium, ital
és reménytelenség uralkodik felettük. A
negyedik előtt azonban - és ez talán a
dráma önéletrajzi jellegéből következik -
nyitva áll egy lehetőség. Ő az egyet-len,
aki különböző kiutakat keres és talál.
Panteisztikus vágyódás ragadja a
nagyvilágba, a tengerekre Edmundot, a
természettel való azonosulás vágya. Azt
tapasztalta meg, hogy igazi létformája a
tudat nélküli, „szép" állati lét, a sirályé, a
halaké. De az ember túlnőtt az állati léten,
és bűnhődik az, aki visszafelé akar lépni az
általános fejlődés útján. Edmund
megbetegszik. Figyelmeztetést kap. És
tapogatózni kezd a másik úton: készülődni
kezd benne a költő. Az a fajta ember,
akinek alapvető problémája az élet értelme
és a halál valósága. Egyetlen állat sem
gondolkodik az életről és a halálról. A
költő - az emberiség nevében - e közé a két
pólus közé áll be és néz körül. Edmund ott
tart, hogy valószínűleg sikerül belépnie
ebbe az emberi körbe, a két nagy pólus
közé. Kétségtelen, hogy O'Neill a szerepen
belül nem ábrázolja ezt a folyamatot.
Kommentárok utalnak rá, a fiú apja és
bátyja emlegeti Edmund próbálkozásait. A
feladat itt tehát szinte teljesen a színészre
hárul: meg tud-e sejtetni valamit a kiút
lehetőségéből, a jövendő nagyság ígére-
téből. Tahi Tóth László nemcsak kor

rektül tolmácsolja az író szövegét,
eleveníti meg a megadott helyzeteket, de
hibátlanul illeszkedik az együttesbe is,
együtt tud „muzsikálni" a többiekkel. Azt
a többletet azonban, amely túlmutatna az
írói szövegen, talán önmagában sem
fogalmazta meg, s valószínűleg ezért
jelezni, felmutatni sem tudja. Lehet, hogy
jamie az életben és a színműben is
plasztikusabb egyéniség volt (az
előadásból jórészt kimaradtak azok a
Rosetti-, Swinburne-, Wilde-, Kipling-
versidézetek, amelyeket jamie szólaltat
meg, ezzel is igazolva, mennyire tőle
indult ki sok-sok kezdeményezés Edmund
irányába, így a költészet szeretetéé is). De
Edmund költő voltának felvillantása
nélkül szegényebb marad a család sors-
szövedékének ábrája. Tahi Tóth ezen
kívül mindent megold, és az előadás-
sorozat továbbfutásával talán ezt a kaput
is ki tudja majd nyitni. -- Jól illeszkedik
be, néha kényesen kiemelt színpadi kettő-
sökben, az előadásba Tóth Éva f. h., bár az
író elképzelését nem fedi teljesen.
Eljátssza a szerepet, jól és pontosan, és ez
sem kevés.

Hatalmas üvegablakos tolóajtók, majd
mélybarna, plafontól padlóig lógó és az
egész színpadot körülölelő bársonyfüg-
gönyök - az előadás vizuális oldala ter-
mészetesen nem változott a bemutató óta
eltelt idő alatt. Ha igaz, amit bevezetőben
a mű „természetességéről", nem
naturalista hitelességéről írtunk, akkor itt,
be kell vallanunk, vitatkoznunk kell a
rendezői és díszlettervezői (Fehér Mik-lós
munkája) alapelképzeléssel; nem a
színvonalával, kivitelezésével, a világítás
pontosan komponált, atmoszferikus ere-
jével. James Tyrone rettegett volna attól,
hogy ilyen veszélyes és drága lakásban
éljen, ahol egyetlen meggondolatlan ré-
szeg mozdulat - amiből elég van ebben a
családban - vagyonokba kerülő kárt
okozhat egy-egy üveg betörésével. A
bársony is idegen anyag ebben a környe-
zetben (egy 20. század eleji amerikai
kisváros külterületi házában), és olyan
szimbolisztikus művészi szerepet nyer,
amely inkább illenék egy kései Ibsen-
drámához, ahol is a naturalizmus valóban
a szimbolizmusba csapott át. O'Neill
drámájának legfeljebb a címe utal az
ilyenfajta általánosításra; maga a mű
azonban többrétű, gazdagabb, „realistább",
minthogysem egyetlen színpadi stilizációs
eszközzel jellemezni lehetne. A szerzői
instrukciókat tekintve pedig van egy
negatívuma is. Kénytelen ugyan-is
kiiktatni a színről azt a „sokat olvasott

könyvtárt", amelynek részletes, szinte
leltári leírásával O'Neill a drámát kezdi,
mintegy valódi képi keretét adva annak a
szellemi légkörnek, amelyben a Tyrone
család él, beleértve ebbe a „konstruktív"

Shakespeare-t, és a „destruktív" Baude-
laire-t. És talán éppen ez a színpadkép
kényszeríti az egyetlen nem természetes
reagálásra az apát, amikor - fiai destruktív
voltát félrészegen bizonyítani kívánván -
kénytelen kimenni a színpadról és az
előszobából behozni a „dekadens" írók
gyűjteményét. - Jánoskúti Márta, a
jelmezek tervezője nem esik bele ebbe a
csapdába; sikerül megőriznie a kor
hétköznapiságának pontos képét, anélkül,
hogy muzeális rekonstrukciót hajtana
végre.

Mi is a színház művészete? A mostani
előadás kapcsán próbáljuk néhány mon-
dattal megközelíteni. Pontosan ismerjük
azokat a művészeket, akik a darabot
játsszák. Ismerjük Ruttkai Évát, Várkonyi
Zoltánt, Tordy Gézát és Tahi Tóth
Lászlót. Sok-sok szerepben láttuk őket. És
most, ebben az érett előadásban, egy-szer
csak eltűnnek ismert vonásaik, anélkül,
hogy álarcot öltenének, anélkül, hogy
látszatra bármit is változtatnának „privát"

megjelenésükön. Talán csak a ruha
nyilvánvalóan nem az övék, nem az ő
mindennapi viseletük. De eltűnnek a jól
ismert vonások, és egy vadonatúj, eddig
ismeretlen koordináta-rendszer alakul ki
négy ember között. És ez az új rendszer,
amelyben James Tyrone és családja él,
mozog, szenved, gyűlöli és szereti
egymást, órákra leköti a figyelmünket. A
jó színházi előadás éppen azt cselekszi
meg, hogy teljes emberi hitelt ad egy-egy
ilyen új koordináta-rendszernek, amely
csak akkor és ott létezik.

A rendező Horvai Istvánnak ezzel az
együttessel sikerült létrehozni ezt az új,
önmagában teljesen zárt és hiteles koor-
dináta-rendszert. Erénye, hogy munkája
egyes pontjaira nem lehet ujjal rámutatni:
íme, a rendező. Az előadás egésze van jól
megalapozva, belső arányai vannak
elrendezve. És mert sikerült kialakítani
egy ilyen organikus rendszert, ezért válik
művészi élménnyé a színházi este, és
ezért tudjuk, hogy a szótári értelmen túl
mennyivel többet jelent az az egyszerű
mondat: „ ... egy ideig olyan boldog
voltam".


