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Jelenet az előadásból (Ilovszky Béla felvételei)

Az előadás leghatásosabb, maradéktalanul
megoldott része a bírósági tárgyalás. Mohácsi
kimerítő tanulmányt készített a hisztéria termé-
szetrajzáról. A jelenetet három csúcspont köré
szervezte: Elizabeth hamis tanúvallomása, a
korlát leszakadása, amikor a tömeg bezúdul a
tárgyalóterembe, és Mary Warren idegrohama,
amikor Proctorra vall. Danforth vezeti az ülést, de
az irányítás hamar kicsúszik a kezéből. Valójá-
ban az történik a teremben, amit Abigail akar;
bakfisokból álló kis szabadcsapatával könnyen
diadalmaskodik a tudós férfiakon, s még
könnyebben vonja hatása alá a bámészkodó
tömeget. Csapó Virág (Abigail) kihívóan
pimasz, hidegfejű, rámenős nőstényt játszik, aki
egykedvűen állja a firtató tekinteteket, s ha már
nagyon szorul a hurok, egyetlen pillantásával
segítségül hívja barátnőit, akik mindenben vakon
követik. A lányok (Megyes Melinda, Kovács
Zsuzsa, Ébl Helga) a veszélyes játék ízétől
megittasultan folytatják a monstre színjátékot:
rideg céltudatossággal, mindenki szeme láttára
kínozzák meg az „árulót", Mary Warrent (Fekete
Kata); tágra nyílt szemmel sikoltoznak, a földön
fetrengenek és azt kiáltják ki megrontójuknak,
akit Abigail ki-jelöl. A kis protestáns falu
jólnevelt szüzeiből szabadon tör elő a
letagadott, megregulázni kívánt ösztönlény.
Pogány rítust rendeznek a bírói pulpitus előtt:
bűnbakot szemeinek ki, és áldozatul ajánlják fel
a közösségnek. Mindenkit magával ragad
ennek a pogány szertartásnak az ideg-

őrlő monotóniája, az egyre fokozódó hangerővel
ismételt eksztatikus hangok és mozdulatok
szuggesztív ereje. Félelmetesen hatásos jele-
net.

Ezek után némiképp függelékként hat az utol-
só, negyedik felvonás. Ebben az előadásban
ugyanis nem különösebben hangsúlyos a Proc-
tor család története. Sorsuk csak reprezentál va-
lamit, de lényegében ugyanezeket tapasztal-
nánk, ha például Rebecca Nurse útját kísérnénk
végig. A második felvonás meghitt családi jele-
nete elengedhetetlen ahhoz, hogy tétje legyen a
bírósági színnek és az ítéletnek, de Proctor és Eli-
zabeth kapcsolatának alakulása, Proctor inga-
dozása, majd áldozatvállalása már nem tesz
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hozzá a lényeghez. Férj és feleség mohón és
egyre zavarodottabban keresi az utat egymás-
hoz, de bizonytalanságuk és bizalmatlanságuk
miatt sohasem tudnak feloldódni ebben a kap-
csolatban: Kelemen József (Proctor) és Márton
Eszter (Elizabeth) két szerető ember érzékeny,
ellentmondásos viszonyáról már mindezt el-
mondta az előzőekben. Proctor a halált választ-
ja, de döntése nem nőhet katartikus mozzanattá
- ebben az előadásban nem válhat hőssé senki.
A morális fölény sem magasztosíthatja fel az ér-
telmetlen halált. Rebecca Nurse (Molnár Piros-
ka) biztatón, vigasztalón öleli át Proctort, aztán
elindul a vesztőhely felé, miközben arra panasz-
kodik, hogy aznap még nem reggelizett. ő biztos
benne, hogy perceken belül az Úr lábainál fog ül-
dögélni, de akik maradnak, csak azt érzik, hogy
mindent betölt az égett hús szaga.

A bírósági tárgyalás végén Proctor így kiált fel
borzalmában és kétségbeesésében: „Meghalt
az Isten!" A gépírókisasszony a nagy felfordulás-
ban nem érti pontosan, és visszakérdez. Chee-
ver (Törköly Levente), a készséges törvényszol-
ga elismétli, érthetően, tagoltan, szenvtelen
hangon: „Meg-halt az Is-ten". Nietzsche óta
ennyit változott ez a mondat. Már felkiáltójel
sincs a végén.

Arthur Miller: Istenítélet (kaposvári Csíky Gergely
Színház)
Fordította: Máthé Elek. Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez:
Szűcs Edit m. v. Zene: Faragó Béla m. v. Világítás:
Bányai Tamás. Segédrendező: Tombor Zsuzsa.
Rendező: Mohácsi János.
Szereplők: Kelemen József, Márton Eszter, Csapó Vi-
rág, Csapó György, Kovács Zsolt m. v., Znamenák
István, Tóth Géza, Fekete Kata, Molnár Piroska,
Lugosi György, Tóth Béla, Bodor Erzsébet, Kovács
Zsuzsa, Tóth Eleonóra, Karácsony Tamás, Megyes
Melinda, Eb! Helga, Törköly Levente, Pál Tibor,
Adorjáni Zsuzsa.
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Elektra „...az utolsó két évtized legnagyobb drá-
mai alkotása... az ember csodálkozva látja, hogy
a nagy antiktéma milyen könnyen, milyen
természetesen engedi át magát az időszerű
feldolgozásnak... A végzetet a tudatalatti
helyettesíti; a drámának talán egyetlen
gyengéje, hogy
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hősei túlságosan is tisztában vannak Oidipus- és
egyéb komplexumaikkal." Kárpáti Aurél a trilógia
1937-es nemzeti színházi bemutatójáról viszont
így ír: „Azaz Amerikai Elektra, amely itt színre ke-
rült, csupán sűrített és összevont változata az
eredetinek... a látottak után ítélve az Amerikai
Elektra legfeljebb mutatós remekmű-hamisít-
vány, amely úgy viszonylik klasszikus elődeihez,
mint tégla a márványhoz, szódabikarbóna az at-
tikai sóhoz, a freudizmus a költészethez, az
örökléstan a végzet-tragédiához... O'Neill vérfa-
gyasztó történetét a költészet éltető sugara he-
lyett csupán a Nobel-díj dicsfénye aranyozza be.
Szörnyeteg mű ez." Robert Brustein szerint pe-
dig ,,...az Amerikai Elektra - az Oreszteiának ez a
sematikusan »puritán« környezetbe helyezett,
képújságszerű változata - nem egyéb, mint egy
hosszúra nyújtott, túlírt történet a szexuális félté-
kenységről, és a halálokért nem annyira az iste-
nek akarata vagy a családi átok felelős, mint in-
kább a romantikus szerelem. A drámában a vér-
fertőzés úgy burjánzik és olyan kiirthatatlan, mint
a gyom".

Ha ennyire problematikus ez a családregény-
szerű drámafolyam, miért próbálkoznak mégis
időről időre a mű színre állításával? A lehetséges
válaszok közül néhány: óriási szakmai kihívás
dramaturgnak és rendezőnek egyaránt, hogy
egy estényi időtartamra vonják össze, sűrítsék a
trilógia eseményeit; színészdarab, amelyben
nyolc remek szerep van; a krimiszerű cselek-
mény meg annak vulgárfreudista magyarázata
ma is közönségérdeklődésre tarthat számot... S
talán a legfontosabb: a nyugati színházkultúra
nehezen talál kulcsot a görög klasszikus
tragédiák korszerű interpretációjához, ezért
gyakorta kerülő utakon próbál eljutni a
probléma megoldásához. Az egyik megoldás
adaptációk, átiratok, parafrázisok készítése - az
Amerikai Elektra is ezek közé sorolható.

Amikor a debreceni színház e dráma bemuta-
tását tervezte, alighanem a fenti okok mindegyi-
ke szerepet játszhatott a választásban, akárcsak
Lengyel György személyes vonzódása a
pszichológiai realista alapú drámák iránt. (Erről a
vonzódásáról szépen vall az előadás műsorfü-
zetében.)

Az Amerikai Elektrát másodszor játsszák
Debrecenben. 1967-ben Ruszt József a radikáli-
san megkurtított trilógiát modern végzetdráma-
ként vitte színre. A főszerepeket Gerbár Tibor
(Ezra Mannon), Olsavszky Éva (Christine), Bű-
rös Gyöngyi (Lavinia), Dózsa László (Orin), Sá-
rosdy Rezső (Brant), Szakács Eszter (Hazel) és
Harkányi János (Peter) alakították.

Lengyel Györgyöt most, 1995-ben nem
annyi-ra az Amerikai Elektra végzetdráma-jellege
vagy

Varga Éva (Lavinia) és Bakota Árpád (Brant)

a trilógia és a görög sorstragédiák rokonsága ér-
dekelte, sokkal inkább a szorított helyzetekben
lévő személyek közötti kapcsolatok alakulása. E
koncepció szem előtt tartásával rendkívül érzé-
keny, körültekintő és következetes dramaturgiai
munkát végzett Duró Győző, amikor a rendező-
vel együtt a trilógia óriási szövegmennyiségéből
kialakította a debreceni előadás textusát.

Ma már egyszerűen szószátyárnak érezzük
O'Neillt, nemcsak ebben a darabjában, de ebben
különösen. Így elengedhetetlen a húzás. De nem
mindegy, mely részek kerülnek ki a dráma-
szövegből, s az sem mindegy, milyen elképze-
lés jegyében' történik a kihagyás. A trilógiát
gyakran úgy húzzák meg, hogy a darabokat kü-
lön egységként kezelik, ami azt eredményezi,
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hogy a motívumok, a sorsok megtörnek, az uta-
lások érthetetlenné válnak, a motivációk elsze-
gényednek stb. Duró Győző a drámafolyamot
egységes egésznek tekintve, koncepciózusan
sűrített. Elhagyott minden olyan részletet, amely
regényszerűen részletező leírásokat tartalmaz,
illetve melodramatikus túlzásokkal terhes vagy
túlpszichologizált. Természetesen figyelmen kí-
vül hagyta a tudálékosan bőbeszédű szerzői
instrukciókat, amelyek a darab szövegének mint-
egy harmadát adják. Kiiktatta azokat a szereplő-
ket, akik minden felvonás elején iskolás drama-
turgiai patronként elmondják a bekövetkezendő
események előzményeit. (A következetesség je-
gyében a második felvonásban felbukkanó és
valós dramaturgiai funkciót nélkülöző matróz fi-
guráját is ki kellett volna hagyni!) Az így kialakult
szövegtesten belül további finomítások segítsé-
gével teremtette meg annak a viszonyrendszer-
nek a szöveges alapját, amelyen belül minden
szereplő árnyalt, összetett és cselekvéseiben
motivált személyiség lett.

A szövegkezelés következetességével és
koncepciózusságával összhangban van a ren-
dezői munka. Dávid Attila kétszintes,
lépcsősorral, beugrókkal, kiszögellésekkel tagolt
(talán túl-ságosan is) monumentális díszletet
tervezett, amely egyként alkalmas a Mannon-
ház belsejének megjelenítésére, illetve -
el fordítva- Brant hajójának érzékeltetésére. A
díszletépítmény teljes beforgatásával
természetesen a Mannon-kúria egyszerű, de
elemeiben a görög építészet stílusjegyeit is
hordozó homlokzata látható,

nagyjából úgy, ahogy azt O'Neill is leírja.
Dombrády Csaba az épületbelsőt rafináltan, a
jelenetek atmoszféráját és/vagy a szereplők
lelkiállapotát kifejezve világította be. A bútorok
éppen úgy, mint Libor Katalin ruhái a darab korát,
a múlt század hatvanas éveinek ízlésvilágát
tükrözik.

A rendező nyilatkozatából tudhatjuk: régóta
foglalkozik e darab színrevitelével. Egyéb meg-
gondolások mellett nyilván azért épp most vállal-
kozott a megrendezésére, mert az adott lehető-
ségeken belül minden szerepet csaknem ideáli-
san lehetett kiosztani.

Miske László robusztus, kiismerhetetlennek
tűnő Ezra Mannont formái, akinek azonban
„gyenge" pillanatai is vannak, amikor már-már
elérzékenyül, amikor gyöngéd szeretne lenni, de
viselkedésének páncélja mindig erősebb érzel-
meinek őszinteségénél.

Szilágyi Enikő nem velejéig romlott asszony-
nak ábrázolja Christine-t, hanem hol esendő, hol
kemény nőnek, aki sem a férjével, sem a szere-
tőjével nem lehet boldog. Házassága tönkre-
ment, gyerekeinek nincs szükségük rá, de
Branttal folytatott kényszerűen titkolt viszonya
sem elégíti ki. Mégis a külvilág számára a
rendezett, harmonikus életet élő asszony
szerepét kell játszania. Ez a hazugság
determinálja minden cselekedetét. Varga Éva
kemény, kérlelhetetlen Laviniája csöppet sem
aszkétikus, mániákus hős-nő. Tud kedveskedni
(Peternek), tud szeretni (Orint és Brantot), de
tud gyűlölni is (Christine-t), és tud rajongani
(Ezráért). A trilógia harmadik darabjában, azaz
a harmadik felvonásban a színésznőt szinte
megoldhatatlan feladat elé állítja a vőlegényét,
Petert féltékennyé tevő história hitelesítése; ez a
mozzanat az eredeti szövegben is -
túlbeszéltsége ellenére - alulmotivált, a

debreceni változatban pedig túlságosan szűk-
szavú. Az alak végső magára maradása, bezár-
kózása viszont megrendítő.

Orint Szalma Tamás játssza. Kiválasztását el-
ső pillanatban szereposztási bakinak gondolhat-
nánk, hiszen Szalma kora, fizikai adottságai né-
mileg ellentmondanak a szerep jellemzőinek. A
színész azonban már megjelenésekor rácáfol
kétségeinkre: kisfiús és érett férfi, aki egyik
perc-ben érzelmeiben bizonytalan, tetteiben
határozatlan, a másikban felelősen cselekvő
ember. Az előadás egyik legszebb jelenete az,
amikor elbúcsúzik halott apjától. A díszlet felső
szintjén fekszik Ezra Mannon holtteste; ahhoz,
hogy Orin ide eljusson, fel kell mennie a lépcsőn,
majd végig-mennie a színpad teljes
szélességében húzódó folyosón. A színész e
hosszú út alatt igyekszik összeszedni minden
erejét, hogy szembenéz-zen a
megváltoztathatatlannal. Amikor megpillantja a
holttestet, négy nagy gyertyát gyújt,
mélységesen magányossá válik. Aztán utánaro-
han a nővére, Lavinia, s a halott apa ágyának
szélére ülve, illetve az ágy támlájához dőlve
meghitt, majd indulatos beszélgetésbe kezde-
nek: a lány ekkor és itt veszi rá fivérét a bosszúra.
Meghittség és borzalom kettőse e jelenet.

Az élőadás problematikus pontja Bakota Ár-
pád Brantja, a színész ugyanis ezúttal szürke, ér-
dektelen figurát formái; így érthetetlenné válik,
kiért harcol életre-halálra Christine és Lavinia, ki
az, aki közvetve vagy közvetlenül elindítja a csa-
lád széthullásának folyamatát.

Peter és Hazel hálátlan színészi feladatnak
látszik, de e két szerep nemcsak dramaturgiailag
fontos, hanem érzelmileg is, hiszen a Niles test-
vérpár a bizonyos értelemben terhelt Mannon
gyerekek ellenpontja, kiegészítője. Tóth Tamás
és Palásti Gabi pontosan azt a kispolgári korlá-
toltságot és nem kevésbé súlyos, de persze egé-
szen más jellegű abnormalitást testesíti meg e
szerepekben, ami mintegy kiegészíti a Mannon
testvérek jellemét. Kóti Árpád kertésze egysze-
mélyes kórus és az egyetlen reálisan gondolko-
dó lény ebben a furcsa világban.

A debreceni előadás nem igazolja Kárpáti Au-
rél sommás megállapítását, amelyet nem
csupán a Nemzeti Színház 1937-es
bemutatójára vonatkoztatott, hanem az
Amerikai Elektra minden színpadra
alkalmazására érvényesnek gondolt: „A kulturált
néző számára üres, műveletlenebb néző
számára homályos."

Eugene O'Neill: Amerikai Elektra (debreceni Csokonai
Színház)
Fordította: Ottlik Géza. Dramaturg: Duró Győző.
Díszlet: Dávid Attila. Jelmez: Libor Katalin.
Világítástervező: Dombrády Csaba. Zenei
szerkesztő: Herczeg László. Rendezte: Lengyel
György.
Szereplők: Miske László, Szilágyi Enikő, Varga Éva,
Szalma Tamás, Bakota Árpád, Tóth Tamás, Palásti
Gabi, Kóti Árpád, Vadász Dániel.

Varga Éva és Szilágyi Enikő (Christine)
(Máthé András felvételei)


