
SZAHÓ KURA  

O 'NEILL TRAGÉ~DIAFEi.F'OdAyA A KORTARáI ELMtL~.

~,

TEC TeICRÉ:x3.EN  

A témát adtat 	DIA. VAJDA GYÖRGY MIHJ►L Y  

egyetemi tanőr  

SZEGED  

1979  



...•..••••.••  

.• .. . .. .•....  
• 

......•...•..  

. . ...•••.. • ..  

TARTALOM  

2. 

 

Oldalse.  

fejezet:  O'Neill tragédiafelfogósának elemei 	 

1. A görög trap*édis hatása 	 

2. A mélylélektani koncepció hatása 	 

3. A  két elem szintézise O'Neill tragidit,  

felfogésánek lényege utjaiban: 	 

- .;orsl:once1aciá 	....•.......•...• 	 

Ilalr.lhos való  viszony  

Darabstrukture  

3zimbólumrendsaer  

Kórus alkalse$áeM  

II. fejezet:  O'Neill  tragidinfelfogéatinak e1eMi  í1~Lati- 

vének er;,res szakaszaiban  	.••••.•• 
1. Korai korszak. "Caira"-drama ••••••••  

Glencairn ciklus  	 . 

"Ann' Christie" 	•..••.•.••.•••.... 

"T131 n szemhat`ron" .................. 

"Sz8rüs majom"  

 

0.041000•000 	30  

 

2. A közvetlen hatds  drk'mLi 

"V6i~„̂ J a  szilfák alatt"  

"Különös közjáték"  

" Amerikai Elektro"  

szintézis-drámák 	........  

"Iiossmú at  as é  jesalc6ibe" •  

"Eljő a jeges" 	.......•........... 

4  

4  

6  

9  

9  

10  

12  

13  

14  

16  

17  

18  

24  

26  

.............  

..........•.. 

. .........i.•  

•  

•  

35  

35  

42  

49  

65  

66  

74  



III. fejezet: 0' eill tragédiafeltogása nes kort•'rsi 

elméletek ös3zefagnésében 	 ..• 81 

1. Lélektani irányzat. A Bárt lélektani 

drÉ:.ma. Az O'Neill—i életmű 	..••.•..• 	81 

2. nyitott szocialista dráma ......... 	si 

Jisnyevszki j: "Optimista tragédia" . 84 

3. A formai tragédia: a költői dráma .... 92 

	

T.S. Eliot: "Cealidi összejövetel".. 	94 

4. Tragikus tréfok: abszurd dr(imn 	 103 

Ionesco: "Ssékek~ 

IV.  fejezet: Js3zefoglaléa 

Felhasznált irodalom 	 

Megje _ysőoek 	  

   

119 

127 

   

   

....................... ..... 132 

109 



E L S 6 F E J R a E T 

QiN aiL W AVr,I}iÁF PJal'v0lfJk4i1K ELSA_ 



1. A (3Ü}tÖa  

Az Ar3erikni drLmatörténészek Lltnldban 1916—t6l spftjit—  
jék re 0n6116 r3r3erikai drE:amairodnlon létrejöttét, nttvl a nap-
tál, r,rikor raz as ►:kor még ismeretlen ::u ~ene 	;.3egjelent  
irovincetown k:svf:roo újornnnn megAlekult 3zintérsu1}+t6n6l  
/Provincetown Players/ egyfelvonEaoe derabjnival.  

Fk!:orra mór 0':. , eill előtt is egyre vilógosr:bban é1a,t a  
arénairói feladat: nz ember örök tragédiéjéndk berautatLaa.  

16r elad, kisforrétunu -1-rab,jf3iban 0':<eill ce:lul törte  
ki  male  elé egyrészt ^z nwerikni dróma felssfr'r.ór,tat636t n kor—  

:°zerü európni szinhr:zrttivé;;;zethes, s ulynnakkor fel ,1:arta oldani  
r•z atala oly r.ngynr3k tartott tx ,apikus életszemlélet lényege, és  ra • ,odern kor anjótséAai közötti ollentmonrlést, mollvel oly sok  
elődje — Ibsen, :Arindborg, Csehov — i:.. 4_i3érletezett.  

Bair mtiveit tér:réban, r;i3véazi rszkiisökben n ran `kiviili sok-
féleség  jelletasi, a felvetett kérdéoekre nc3ott vélra92.okat több  

alkAlommnl, s mindig mfs``éleképpon fonalmaztn meg egyes rnt4voiben,  
— mind életére, -;ind c:letntiv6re a lé$r3s t»tkerEs6e, a hLnystott—  
DF:.f§9 j er er^.stó — de n müvek, témt'.k, caüvés7i eszközök aokffileség6t  
P rForlern tr.egikua életé rods, Pint f3lrtpkoncepciG felé vr,l .á törek-
vés Pogjn tisizef};g,gó egységbe.  

A  traréc.ia, mint nCifaj nagvsLga, fennsége, értékrendje  r-ellett n következókép;,~ , ~n fogiolt 6ll6st eryik cikkébeans  
":.,z6roc+rn csak n trAg,ikumbnn van meg 	jelentős szépség, ernely  
ogyErtelmtl Az ispwsLgenl. 	n 	mindig az a legtra- 
gikusabb. A:i érvényesUl, s uténn non tör tovGbb még nagyobb sz<a—  
bF'sú célok felé, 	a szellemi küzénosztA-7hos Vertosik.....Aiti  
nz elérő:otőt korgeti, itGl jak nrr©, hogy hadd kapja mee t   hadd  
tartsra nog ...csok z eldrhe* otlenért ér -3emea élni, hpini, igye—  
kezni. 'ki renényteleniil is rer2wn ke6ik, •ess szelleli jutalmul a  
cril : ngok közelébe kern, 	s?ivrv 'ny la:beshos."  

1  yenedek Andr6ss O''.eill, úondolnt, Bp. 1964. 90. o.  



O'Neill vC:lnmcnye szerint ns irő do  a közönség tr9f=.ikus  
a^ecnliletének tolálkosésa a legcungas7bb frIkon A görög tragéc.i-  
cíkbsn vslósult meg. 'Togy ©göröa saellemiadg szerves részét, a  
tragikumot i''eltémecs:ssa, do nnjdtoe eszközökkel nnpjnink e1l Rnt-  
rryond4sos szinhása, közön3dre nrdmdre St€lhetővá tegye - est a  
célt teste ki  O'Neill nQge elő epées nikotói pályája folyamön.  

Es n jo1legrntessc4g, 2. .i 3..._1LtCn: ~AWí'elLAgdA-2..1AVQta  
voná9Aiok rQlélgsrt4214 n1k=11n9azás©  ielentiAl OONeill -i tra-
réc?iafelfag{s , eTyik pálu  ac1 .  

A klasszikus trngéc3ia ; nlenti 	szdnnz:re ng egyet- 

len igazi, értékea szinheimmat:  
"As elyetlen 'r!rsz s7inh6sra ;7ondolok, a répi korok <szinhésdre,  

a:* '3rt3gök és nz Frzeébet-kor 3zinh ~~zétra...Arre n 3zinbeisre gon-  

dolok, nri vi  - ,.zatért leg! ►ln,gnsnbbrenc3tl de etTyedill j„lent8s  
funkr,iójhos: Templom, moly n$ ‚let költői tolmdcaolását, és  

szimbolikus ünneplégót nyájtjn e minciann:apoa lélektor.,pitó hnrc-  

hnn lelkileg kiéhezett csebernek, ho ly létezzók." 1  
\z emberi trngédilác bemutRt 3adt n régi görögök egy  eE>y-  

oégee do áltnlénos érvényü jelkép, - do órtékréndaser :segiteé-  

gével tudtfk megoldani, mply éthidralta, s'elt87 tötte a ozinpnd  
do a nézőtér kf3eötti t'voledgot. rnnek helyén r+zonbnn modern  

korunkban  Ur t6tong.  
A XX. oz6zndban mór nem létezik o:- -atlen olyep  •allw, 

vay filozófia sem, amely elNértelmt3en képes lenne elttüt  

probl.ámaórzCrkrrs,y de problémame,wldó köaöecséfé -"ormLlsí as  
irót, a rendezőt, aszináazt Cs a köaönoé let.  

O'Neill egáas életszemléletét, trngédia^elf'or:söt,  3 

^aüv©íneb rilnph*sngját is es n mo<fbAározó élmény ndta: f+ !)it  

elvesztése. Oseill modern korunkban szakndékot érzett  ember  

és lét, ember ás t 'readelom között, svt ezt  as ellentétet !6p,  

:'elfokozzák .,z  ember belső vildgébnn pucjztitá konflitusok,  

1 A: szinF;r,s ma, t'ondol+st, Ap. l970. 40. 0.  



melyeket oly  szépen, össsefoglnlóan fejesett  ki a "Jragyzetek  

• ItasskokrÜl" em etlen Mondntébnn:  
• ...es embert ssgónyoe kUlsó dletébei a t3hbiok mnsskAei  

        

 k i - 
siljés belts('  wti~ ét pedig önnön a= ~ kjai , 1{#rzik ,:~ dulj k 

fol." 

 

E$ n ki6br=:nd3 lé® eredményezte, ho  y  r!inci e° -yéni életé-
ben, mind nf:veiben az 4 hitet, <az dj istent koresi, araely újra  
egységbe tömtirithetné ns embereket, 4rra bizton®*ot, megnyuP-  
véet ad1arltn.a n a2ilenkokrn zÚzott emberi.afan¢k, amelyben ada  
ns e.-,yéneket i3 tudAoc - tudrattalnn ellentmondésok hnnitjF::k  

ketté.  
As emberiség evolueiujn aas ó hitében  ellenkező elá,jelet  

• f:llnndó tsnnvnt16s, =7f7,1ynek hajdani ea úcan agörög tgrss-  
ciolom,  q  gt3rüg ku].tuty< volt, a jelenlegi mélypontja: modern  
korunk, iutento3 ensiriwl, testet, lelket :xiaztitá ellentmon-  
désez.vnl, Crtatelelesirh►el.  

2. A , :.L1LLt~~CTA23I KONCEPCIÓ HATÁSA  

G't;eillnél 	űai, egységes vilégké?et, filozófia nz  
emberi pszichikum atrl6 noa, v'agy  éltelfno,snak vélt t3rvény-  
<3aerloéei trolyettositi.k, melyeket nélylélektr3ni elrsíssel  
lehet a felozinre hozni.  
"Vajon regolcihAtó-e, hogy lillrktoni esslcösilkkie l kdzcilitaqüc meg  
ra '«é z©t fo7elmét a mini, istenekben  nem hivő kFazönság elótt? "2  

,-unknn.apló jébe O'Neill 1926 ! -w'*9zem.  
:  roJQrn pszichológia oegitsC:gftel O'Neill éthid ~:alni  

vélte ~  zt n nzAkndékot, amely e azinpsdon folt•ó esemén~. ek: ős  
a nézátóren kt plyet foglaló  nézők  k'rizött létezik.  

`<<ivel a mcPlern ^aólylllektnnnak ilyen nlarvetó, atogá  
szerepe van 0'leil:; ;:;rnnoturgiei rendszerében, ez 4 L=c:lvlélak-  
tLni 	 t4s eaci.ia 	.oil. ti' 	trnIédiQ€elí'er „8rinalc mé;aik  .ielentéa , 

^álu:;~t. .~._. 	,  

; zinhés rna, Gondolat, Bp. 1970. 47. o.  
2  

'3encadek Andrzxs: O'Neill, clondolrat, np. 1964. 91. 0.  



modern  lélektani nlapfogalmak, a tudat-latti, n  Y~t- 
léaok, elfojtott cSoztünök, komplexumok -x emberi e'-let neghaté-  
rosó 2énJegének, ö33SefonSdé múltjónizk, jelenének,  jövőjének  
hordozói, élet és haldl urnai  lesznek.  

As ősi Végzet uodorn t.egfeleliJje O'Neillna 4 tudetPlet-  

ti, Yz ösztönvilóg. Darabjaiban közissuégformwld mitosz ,:ént  ~z 
emberi rasiehikura éltsalé.noanrak kikiéltott törvényszerségeit  
heeznílta gel, ezek vették ót n régi istenek, n sors, a Végzet  
szerepét.  

T.innek 9 két pólusból ö zoPonádó treJrédiekoncepci6ngk a  
kinl©kitéeóban ;=ietssche,illetve n rélylt;lektnn megteremtői,  
Freud és vung h-t ett ek npry erével O'tteillre. TrAgédiakoncep-  
ciójtrt A Nietz.;ctaP-i falHpel, "A tragédia erodete", va11t3ooe-  
filosórifai nézeteit a  "Zarathustra"  befoly "aolték.  

?'ietz3ché-t uey•an tisennolc éves koréban i'et3este fel  
mAgónek el6azör, de jóval később, húsz év t'v1r.+téb31 is  ugy  
nyilntkozott "A tragédia eredeté-"ről, hogy "naryorb h  ntóet tett  
rém , Dint bérmelyik könyv, ;;wlyet eidig olveatam.' 1  

Nietzsche  es ±addigi norma s:enis voltrnF;k leleplezéséből  
indult ki fil:asc3fié jóban.  

Tézise szerint .,z  emberi asellembon két erő mérkőzik t^gy-  
-j`s.3Alt A dionü:;zoasi 	e$ apoll4i• A dionUtsa.nszi erő 	ösztö- 
nös, ne irrraciontilia, a primiitiv, mig as  •pollói erő >>v élet re-  
cionúlíe, gondolr.ti ;sík jét képviseli. Abhos, hopy as ember mél- 
táaór!,gnl :sa, ' mbe tudjon  nézni .ez élet tragikus ig:assúAdvral, a  
:3zenvociésee1, • haldllsal., e':'aes mindkét  ernek ep,•re®ü1niA  -ce11 
~az 

 
emberi szellemben.  

" ...uAyhog3r as epollái és dionUsrosr.i szellemek bonyolult vi-
.aronyőt a  trwg6cli€tarui i.  e.,zbn a két  istenség tentvc.riea ezövet-  
ségével kell jelképezni.  Dionüszosz Apolló n•7elvén hoszól,  
Apolló (.zonbari végü]. 1)ionUszos^én, nnivel a  tr,-*,ódia és a müvó-  
: , ?et eléri le,tn^IgAeebb ccíl jf;t." 2  

1  obert ruatPin: :'he ' . her,tre of evolt, ' tthuen •{nd o.  
1965. 32q. o.  

'no influenced me more then zany book I've ever reed."  

2 jidney "Finkelstein:  Rlideren ,  dée t:s eeziszte-;cinliz ►aus -!$  

saf7erikai irodalotnbr:n, i"o:;suth, lp. 1968. 76. o.  



l$ erheri szellemben viaskodó két erű, nz «raztönda,  

pri^ritiv,  illetve 	tuclnto® es ,''éra horoóvel .;1  etrtnche eér  
eliarevetitette Freud és Jung r'élyle3lektnmi konceaciój8t, map-
nek  hrténra ws O'NeiI.? -i tr:agédiafr,lffTée rr.éaoclik n61usét ndja.  

Jung azprint ra-ölefile e3rberi tudtattipua lE:tezik, a  
ennek eallentt'te?téppen tYyulcféle 4rcr.heri tudytt-7lun. } tudatoe  
én ne ember kLlg6 megjelenése, de ez csak élnrc, nrrolyet ra  
Y•ijlvilép :=rtnlcr.ni ellen hord . a^.. beled  vnlüség ra tude3ttelan.  

A  kölsé3 é3 n tudnt é3 tudattelep kőst3tt  
éll•rndá Al.letnte?o:nc3úe fe:az:al. A  eat n bQlaá valóség niegirtise,  
E'ol.:;zinrfl hosüea, rarely ozonbran egyúttal n hdm ral,k;erYllheteatlen  
bukést:at, !Al:aztuléeét oL-osme. t>$ a raélylélektnni roncención  Alra-  
puló c]rétaLk mechanigrw ►na.  . 

Jung fealfogéaf ban a tudnt ós személyes tucjattnlan  
nlratt elhelyezkedő kollektív tudettn2an a+Jriti mnRóben ns Fm-  
beriségre jelletnse, éltr,l .̀3no9 e4rvényt3 tt3rvóm,ei-:et,  ne emberiség  
eddigi aselleacai fejlődésének egóes drtikségát.  

A tuciatnlntti ueghntswrosc f ~•,?r•re3pének feltevésével Otneill  
ki nkarta kt$zi3bölni net a ktllőnbeéret, nmely e cir ,`mairó és  a  
kiisönraég régi, vnllémi t  filozófi ni,  eszmei egységén nlcanuló  
dréama, és a modern, n hitét vesztett embert, knotikue  vil::r}ot 
ébrrízolú rir4na kösött fenn613.  

Sgy istenek nélkflli vil°:nbF,n  in  - Og  :ei11 szerint - ily  
módon lehptcve5 vélik p tragikus óletaaecilélet, n trnr;ddier külső,  
de tnrtnlmf vonúarait rangén vi:aelQ dréAa kinlnkitGse, mivel  ne  
Ceiteill-i t_ -+gédinfelfogés ;  : ~sodik alkotóeleme, ra wélylélektr3ni  
turvénye3r szerint 9 tudrrtllratti impulzusok jurésst :iltnl6nos  
érvénv{9ek, s iciilt3nö3en ass(: véltr-rk _ n Jung•!'í:1e kolle±ktiv tuclrat-  
t nlran koncepciCS j ~:n3k hevpsetéscsvel.  

O'Neill  n tuc?atnlotti univerznlit afnrak ::3zorevéról vral-  
1At nézetét ::c3mcank s3ri=t:+éinnk szereplőire, hnnem a ezinhési  
néz6kt3zőnue:gre is  vorantkosntntta, 037tOniis megérzésüket fontőeabb-  
nnk tartva, taint n Ir?reabok intel.lektuéli3 megértését.  



:hnek alfapjdn O 'Neill trcagéciiei'elfogúaKban ugyanazok  
A tudr;tnlntti impulzusok tisztönsaik, moRr=;-atja as ervea sserep-  
liket, a a  nézőket  is, e(vetlen eszmei közöoséggó  ^orcnljly© 
úket. Ily módon nyerheti visssa 0 0 'Zeill trnlddiefelfogdsdbnn  

drúme 	közüssE pi funkcidjét.  

3. A 	-LA  :;7?IN?'P7T•.ip Q 'N1elLL TRACWDIAF`iaT.IOQf;INAR LLgJY  , ©fi3  
.k'ONTJ :aI9 .ANt jOits-K+ONCFá'C3Óe  üALAPOZ VALÓ MAZt?NY, :iZIimóLJ1i-  

DARAAELTaEtJXiURA, 10Ó1M3 ALKALMAZÁSA.  

0•I4ill tragódie.f elfogísdncak kdt oólusát n pörd g trupd-  

r3ie ki3zvetlen hetdoa, óo as ezt kivr ►6szitő mdlyldlektnni h ,Aúa  
nlkotja. 0 '11eil1. trnt7dciiafelfogúacsban A  két elem c:gynma:a ;3zin-  
tézi3óben, ogro[et kiegés$itvR t:alah<.t6 meg.  

két elem :avintési:ae nutnthntc> ki as o';,rAl7-i trnc:::in-  

fe11:'opda lényeges pontjninnk, ,iellegaetesAé .r*einek  

nz 0 0 "•.eill•i aord:;oncepciú, n hn161 szerepe, A darabok _,zrrke-  
zete, :azimbGltuurQnrlaQere, n modern kcíruo vizsgÚl!Inkor is.  

valamennyi kor trFa,S7édirafelforrt;a6bnn kOzponti helyet •oglel el  

n .;ore nro bl ém 6 j o.  
O'eill na Octet magút, mint no er+ber'}ez e1' ensó,e,A,  

elYrlepc►neclett viszonyt t'opjA fel, a jor3ot ka•Jiirtcalonnek  
tnrtva, nmely na nmber lótót, ®nheri mivoltút, 3 ® 3zervp3en  
hozzdtnrtozd reményeket, v ' gvekat fenyer►c3ti. z n 	vd-  
nárvonul enC:mz rsunkdeaiethran, na "Anna ':;hri:.tie"-t "1 ni9Ci:lsten  

a "tiooszti 	na d j:tznkdbe" Mary Tyrone-j6ia.  
*may: Egyikünk sem tehet nrrúl, Nm.it .,m ólettól kap.  
jult F~ rngunkót, ds róg meg sem drtjük, Go he egyezer megkaptuk,  
ettől ^or►va nod tudunk ugysnezok lenni, r3kik voltunk. Vc mLl1  



• 10 

minden elv ,`lnsst mür nttál, nhop,yan élni :ir.eretnénk, íe tinikre  
elvaf3ztettlk valódi önmagunkat." 1  

G'' eill sorskoncepCiójCbon az elCbb 1Ltott előre e1 ren-  
deltc*tCs e17 entétRc pólusa, n nznbad nkarat is ciegtralElható.  
".Fazarint NZ ember bizonyos fü=vetlnns6gge1, szebad nY.yrfattal  
rendelkező luny, aki nktiv előidézője, kivc:ltdja sorsénak, :aki  
tetteiért f e1e16saé;tpe1 tartozik.  

o.rna:once;aciój6►ban tohüt 0 0 2d0i11 j6rt:> : zt 	%1-assr,íkus  
rarber-ihten viszonyt teste3itette meg, mely az ellentétes kap-  
caol. , t ok eységén nlapult. Egyrészt az ember 3or3ra, a s7enve-  
,3Cye, a P.s31ü1 előre elrendeltetott, egy bizonyos transzcendens  
erő /Isten, I;:tent helyetteyit6 rend, vagy a modern ekvivnlenn,  
PS  úsztcina, tudAtnlntti stlférüja/ ir6nyitjra clett:nket, tet-
teinket. .4:arc'sat fz ember Qajót ::>ztabnd rakarattal, f. nle13s36g-  

éra.o*..Lel renIc>lkezL lény. 2  
n''jeill sor®i:oncepciója e ,,rés$t "a modern pszichológiai  

determinizmus, m63rá3st a klneszikus ősi, r=jr5g vigy ir fate-
lizmus keveréke." 3  

! a161Ug,E,.° 1,~i..,g.i34oay  

C' Nei13 szereplőinek a haalóltioz való viszonya is kE,tti:s a pri-  
nitiv t'Alfc>eehos haeonlóan, mnly szerint a ba1L1 cr,yben ellen-  

t6t6t, az ajjdezuletést is mc,^ba.n horrtozzn.  
O'"eill eilveiben a hcalól non úgy j lentkazik, mint n  

btinök móltf bf9ntPtC3e, r?z élet leaürüsa, htxnrm az ősi Pelfon  .s-  

hos hasonlóan összetettebb módon: s husi3k ca-•Iró:azt fdlnek a  

1 R .  O'Neill: 	' urópn, Bp. 1974. 	323. o.  

2  id. "Amerikai Z1.Aktra" nlrnzó3ónCl.  

3 Fgi1 -őrnquíst: 	Drama of ,..ouls, tlppsnla, 1969. 17. c.  

"...  n blend of modern psychological determinism and ancient  

popular Anli3m, -;reek or Irish."  



b ,161tói1, másrészt v6r,ják, a mint egy bison =ora egvatót  Ud- 
v~rlik. 

n c-otivum is végigvonul nz C'`+eill -i rnfivA?. en aa korni  
lencairn ciklus Yenk-étel egészen ns "F•ij6 e jeges" +^nnrchia-  

WAg, Larry ..AncI©--ig. t?s a jellegzetes he161l.onoepoié jut E`r-  
vsrnire a"Yí91t3nöe köx,jg::bték"-ben, nine vallontis6ban  

"' " ert t -  z életet dgy kellene látnunk, hegy ns a ve judd IeteftaAye  
G,ydtrelméban termett. Akor wsgtrtonénk, midrt t3röktSltük mi, as  
6•ycasmaakei, mindannyinn a kint, bi%zen tudntmk, hogy C-eletünk  

Atomism  e}eviitt ver nz 6 nagy sazivc:vel: nzt in nlzeretet de sszü-  
léa agóniéjaat Gyötri. 	dgy drpandnk, ;opy n tm161 	újra  

egyesülés ővele, visasc:olvacldö rix. 6 lénydbe, 	várunk ismét  
as 6 vére, békánk as 6 bdkó je leven!"  

Ka3e6bbi dr6116iiban, mcal (*hs3n u.,üvei;iek xxQndolnti-technikai  

w^intézisít mrdjm, trw.iku3 aorsú nzereplanek nem adja meg oxt a  

vágs6 jogot, est 	kiválte ~~got, ra hnlE:lb .nn wad re; ,kcinn;iehbülsr'3t,  
feloldádáet. ..)zGreplGit  orra kórhor,tntjo, hopy  tevdbb viseljók  
tragikus sorsukat, 6letük = t3trcS fea::t'sltst;!,oiben trl6djenQk to-  

vúbbra is. /Ephraiat Cabot, Lavinia '3'.annon, " ;, vrone conlaad/.  
A hnldl.hos veld  ►:Ptt.:a viazon;,t le ,,czebb megtQsteo(°lége  

nz 	' `lektraa" c. ?rúmaa trrapikue r3or3r. tcastvérpf,t 3a, Grin  
43 Lavinia Prannon. 'r,ikor f rinbaan -Qgfoggn 	3n °yilko3sr'tg gon-  
dol.3te, i7y ki61t fel:  
M~sr ®1 i>«assdgot 3zolgől tr3tnánk - most nnya helYett b , azóltál!  
Ö sent ?arldledt /Es a gondol.it-_:=net egyre jobbnn  r~o~biivöli./ 
Vgy vHnt Fs ns út vezet n bc:ke:aJérI';nz - űhoszá - ,yQ calaUllyedt  
•sid►eternbr.as.... A ha161 is aziget, n bCkeaoóg azipete - anya  

vdr majd ott 	2  
Az ellenkező r}dlust Lavinia Mrannon kénvi:a4li, nkinek  

O'Neill nem adja meg a ha3ldlbaan velő rnegbókólds, mer;tisstuláe  

jogát... 
It  

... Itt élek majd e<-•ye®ül a t'alottakknl, 6rs.öm tova'bb a tit- 

1  r. O'Neill: Drtámá+k, Európa, :?p. 1974. I. 145. o.  

2  r. O'Neill: I'rámák, :  .urcrH, 5p. 1974.11. 455. o.  
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ksaikrst, elviselem hnza  járó 	nmig meg nem fizetek -::in-  
denért, nrvii! el nem fogy az eAtok - ekkor nzt6n meghalhat  
az utols6 'Arsnnon-iv,Aeik!" 1  

Drt3eQinak 3truktur6jóval E;s eiutrAgédiéval való kvzö3aóp;et,  a 
tragikus totaliti,at, n Vdr. ►set kikerfllhf-tetlen5óaót ki vánt© ez  
ird kifejezni.  

j?Irabjnin',k Ún31,ewzetee szerkezete: nz  c3n®agdba vi3sz®-  
térC i>ör, 	ryöE.eroit nz C©trn ~'Cciia szf'.letóaénél kell  
yerr?rsr_.i. 

tregédia a tyrr,~észet iirők rfegújuldetSnok diadalát ; e-  
lentotte ne t3ai tc:roacialor!btan. A hall nom egyazerflen  vnlr3mi 
réginek, elavultnak, idejétmtultnrak a leg rlráfla, - hanem  as ój  
kezdete is volt egyuttal, e ez olyan termdszetes:3éggel követ-  , 
kezett be, mint nhogy tdl után t^vnss, éjszaka utén nappal jön.  

Az ESlet állnndó yiir?'oreebnn hnlad továbbs a haltl után  
,3j élet fnkrad, r:r:jd í2mét a halál jön, a ez rsz i^ étlődde alkotja  
a lét örökk6valuaf gát.  

Aa élet  de ! .eltíl, • kit ambivalens pólus öa:3gefonöriLsá-  
vAl nz emberi lét, a vilds 1td.s ellentétei, véi!letei is, szere-
lem to gyillblet, erű ás g3►engeaEQ, t'Cny és sötdtség 0;a3sekap-  
e3olódnnk Hs C'Neill-í drt':mák otrukturüjáuen.  

^  c?pra'oUk szerkezetét, ,a önmagába vía3za,tEri.4 kört ez  
ellentétek t3:3: ze z'onódáafn túl ra :32ereplCnek s aag ing k nz irá-  
nak e5zemdl;jea9 v6 ~7ye is irntoko3jn: skE?zcielthez, a rfgi, elve-
szett harmóniához, 6rtAticeneágtaos való vigozatdrtra vF=gya.  

O'Neill 'r ,  mrái maguk is egy kört s ~+rrInk be, hiszen nl-  
kotdjuk púlytíjES renlietN darabokkal indult, s a tartalmi, for-  
rr ni, technikai kisérletc►zG:aek korszaka után, renlistw dnrabok-  
kal i€s ztiráott he.  

1  .-br6pn, np. 1974. á I. 467. o.  



: jxi tohdlumr  n~~alg  

O ~ r<ef11 eqi:cz alkotói p€:lyt:jt:n 14-en pasdn,g, a komplex sQitabU-  
lumrQndszer von)l vépig, rn®l ,'ek a tra ,!ddiuk alnpjut képezG  
rmbivnlQns viszonyulr:eok r :eptostositGi.  

Fmk !is ismdt115dG leng- 	i'énvhntfsok n L  r-2et kikerül-  
tietQtlencdgét sugallva, lclae3zikus tr ~47dc:iúk jdcfigurbjdnnk  
elűrej alző szcreRpét i3 brAöltik.  
Flzhes a klesazikua tE,rtnk shoz -odern tartalom, n tudntralntti  
rrtotivurok "nit6rx`s®, fel.:zinrc `. c ?'.. a is knpcaoló]ik.  

A primitiv szinj6tszés"os h=a?orldnn O 'Neill i3 igen nagy  
j‘ lentőadret tulajdonit dar^bjnibat: az dgynnvesett "kellék"-ek-  

nek. Néscte szerint a jd clrúmeirdr.ak ki kell 1 ~aazndlnia nocsak  
sa eliaIdgusokat, rRonolóc;okrst, hnnom n sa.tineteket, a szinpadi  
csendet, s clioxlet, a j :-lmeet, r. szereplők külső vontssoi, 	,Ia-  
tartdBa, r.oflportocitésa kindltr ichetőeé.pekgt 	trapi-  
kus alAphnngul€1t .ot kell terer±ten.i.  

A  prisitiv néF?ek :azinLdtsQPeáhos hnaonldon as O'Paeill -i  
drair.aturFidban is fontos Tzerep jut cs jrlr±eseknek, a mos.c;úanaic,  
ttncnak, dnekraek, pt3ntoninr.rak.  

nIazkok, dlnsook haeZnólcata, vngy n funkeió jdbnn ennek  
f:a~= f~~Ea~ eiG .r9nczY,szerfi nrcok, b€'bszartlen ,so^,nd figurdk ~  :sgjeleni-  
tdaével O'Neill i -~rnát n két traróclinalkotd tőni ,ezőt, as ősi  
tragédia és a mélylélektan hntdaét horse egyensúlyba.  
"Bermes egyre czil$rclabb 12 a"?n!;>vdzfclée, - ir,ja Q''tei31 a  
"Jegyzitek a maszkokról" c. t anealnAnydban, - t tog►,;► vdgsd ;soron  
a r .aszkok haszna-telt tekint jak fsfajd a lerazabedabb rsQgolc3de-  
n ak a modern clrdmeirGn.ak abbnn a nrobldra6 j6h-m: Lo;;-; an fejes-
ho-ti ki A lehető 3.olnagyobb drtmsi tia2ta:adggsa1 ea t;nzdAadgoe  
n:azki3zt3kl.e1 s láleltnek azokat a mély, rP jtett konfliktusait,  
:s -olyakat aas alapos -a3taicshalágirsi utat ►'sok feltdrnait előttünk."  

1  A  axinhAs ma, `'on0ol=at, Bp. 1970. 45. 0.  
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LhAlis  alk nlT3l3154Q  

A .rOröp, trngódia Fs a r:ádlylélektf3n hetdednok 3zintc:zise va-

lósul meg a raésik, jellegz= lea 	vone:obfan, a kórus  

nikalmíasús 6abtan is.  
A  klrss~ zikuo trragddidk kóru9dt forr+.<:lis©n nem, de n  

":oldfény a Knurib ten7eren"-t61 kesdve, . funkcion6liaan :szinte  

valamennyi művében me;*valGeitja O'Neill.  
A  kórus n61a dltelób•41 killi3nböeG r3f3LQ.zetiaégü, kT3lc3nh6z6  

tó.rs+adalni osztdl,yokbál 6116 emberi közös3é6 /tPnnerCszek,  

szom9$ódok, vt;ro3lakdk kóruoe/, akik n klasszikus kórushoz  
sonlótan komment61 jdk, rnsgyArdzz6k ne eseményeket, fnlazinre  
hoszek rz esernE,nvek mozpatóruacSit, ?'olszinro kerül  n tudfatalet-  

ti tnrtnlocn. vsdltnl a kórus a ndzfk és n e7inpAd közötti ö;az-  

.s7ekötG knpocs3 funkciójút tölti be.  
Egyes O'Neill drfmdkben n kórus ; 2®p sem jelenik  a azin-  

F?ndon:  ra  kórus funkoíójs3t ® szereplők kimondott belső ; -,ondole-  

tei töltik  be,  amelyek hoecssúrA r.yúl.t monológok  for jdbön vas-  

ló sulnak rler.  
? ,zssel fa technikGor-:1 O'Neill  A kórus megjelonitGnének  

teljesen új lehetus8et teremtette  mpg n"Kil1llmöe kösjútók"  
es a "Pososú út aa éjoznks<ibo" c. derebokbnn.  

A  modern  kórus ; unkcíondldsdt, 1 :3rög trnr7c'sriita 6o  a 
,761ylólektani kj - t.  LÍo le ;rApessf3bb '"okú a^intézis6 t o kórus al-  
knlrnasdra6rinn -r. "7.1j8  n 1 2gefl" O. cl wrab na ja.  

O'Neill ipQn gnsdsag r+lkotói pf`ly:t tett Meg. ' 7eP,yven-  
4znt műve ma ►radt rank,  ezek közöl húrár, e!-yfelvonc.3os3, huszon-

hat  pedig hdro®, illntvo többfPl.vond^o3, egész eotCt bettf" tó  

d arrab.  
O'Neill valamennyi műve epy centr+;lis nrobléAfa, a$  

ember 6s vilds kapceolntónfak nl©pvető problécai jö köré 0p01  
fel, IpAarr.nnnyi esetben új Es} új estközökkel új 63 új felele-  

teket ad a központi kérdésre.  



— ~5 —  

~ tekcat aa ~ ir=`tiLk t :.::or.ban nz egy®égee tregddislkoncep—  

csiú, ., >+nrr:.k Iányegeo e1®rei e,,,-7ség.,es életmtSvé~ teszik.  
 tr•i , •éclief %n1f =r,ds ki -lnkulbea, fejlúAé3e szeraX3ontj€.—  

b,31 	c;letmiive 	azaakas$bt3 sorolhatd. A legjobbnnk,  

.~ le .~;telje4ebbnek késdi dr,:méit tartja /"lajei n jr=gea",  

"'Wised üt as djszaktűbrr"/. '.taek a dri.mt;k :jlkotjük müveinek,  
tr:iédiafelfopdedna2k 7onc3ol.éti—taclanikaai ®zintc:¢isét.  

4  mésodik korsuaklloz tartozv drmék f'`.'elqy ai szilfa  

+ylett", "t;iiltint3a k`tisj4ték", "Amr- ,rikai .`lektr®"/ ne ugynen►e—  

tett t:Ozvnt1Qn ',ntés .jre.méi, amelyekben a kft tvigédimalkotó  

faktor, a görös tragédia, ís a maylélektIni Koncepcid aaatt::ae  
a legcösvPtlorzebbí'1, a íogrtyilvwnvalóbh :nn c:awí nyats jut.  

Korai c^av<-►inek i sc ,orete sem :.~rdokteltin esáaunkms  
mintegy eltStanulmt'.nyok ezek, pir3e1yek epbrionélie d11a; otbnn  

magukban hordja k nz e:rett, kiteljesedett 	s tinte v,la—  

raennyí elemét, s terts,lmi, technikai, essu,7ns Ls ütilu ,b©li  
vatosaatoaegukkcal 	iró késCbbi kitPl je®edett:sé géraey hor—  

('oZói voltak.  



A New (arksi ;J:,ovineetow;, Playhouse 1.1zőtere /1916/ 
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A trngddisfelfogis ssompontjibil jelentős O'Neill-1 
nftek hőros csoportba sorolhet6k, esserint, hogy milyen nr6ny-
ban, ill. mill= milységben viselik magukon a ozerzdi tr ,!?ddia-
koncepció QUALM legfontosabbnak  tartott  két fő .1kotdelemének, 
- a p'-3röis tromOdidnak, ill. a freud-i , young-4 - dlylélektnni 
koncepciimmit • a hatdsit. 

1. MBA' KeNSZAK. eCEDZA-r114rgAC"; 
GLWWAIEN CIKIUS, ANNA HT TIE TUL 4 :AZEUHATI;AN, 
,AROS ?WON 

Korai mCvei e-y elsC, kezdeti at ,'diunot képviselnek 
trniddiefelfogés killakultAn s7nnpontjAb61: &J011o ,,zoteren 
O'rei11•1 vontiaoket, n 	trngédis is a élylélekt-ni f:on- 
0900/6 közvetlen hltdstit mér nem mutatjdk, mint W-(11)14 'Tlvei, 
pl. q "Vigy n azilfek mlett", Is "Anerikat Elektro", vagy n 

eKU16n5s kössj6ték", de csirtljgban, o elsősortmin a dn.nbok nisp-
hnnpulnt4ban nnrukbnn hordoseik nzoknt nz el rokot, nnelyek 
kds6bbi drettebb, letiaztult-bb trn-ddinfer'er'sban tnlélhntdk 

rnresnbb fo;-ot képviselve. "zdrt nrvezhetjUk első korssa-
kénok 	"c:irn"-dr4rannk. 

A trc/76disfelfoes e 'pozit j bá1 vizsp4lt első korsza-
kénnk t4rlyalua6n41 q  következő larsboknt nlemeztem: ndgy 
etwfelvondiaosból 6116 lencnirn ciklus, le "Anna christie", a 
"Tal 	szenhnti ,ron", nnjd a ".-)zdrös 	c. drilrúk. 

evfnlvondisonokbnn felvt-.zolt trqgédia-nlapkoncepció, 
s n -egjelenitdshez relhosznil% mavészi eszközök elad koratnk6n 
1)(1ö1 is tov6bbfejlednek,  i ndr  •miss estdt betöltő "Anna hriatie 
ea n "Td1 n szerahron" C. darabokb n. 

tz 0166 korazak visit, n lélekt-ni elem belépését ns 
O'Nei11-1 1-‘sgédiakoncepcidbn, s evuttn1 a formai (Atkoresős 
kezdetét j(1z1 n "JsCrös rnjo C. darnb, arely nzonbnn -lap-
mondolata, e -ységes nlnphanguletn, s bizonyos formni jellelse-
tessigsi nlapjén még nz ls6, n i(orni korszak mOvei közé sorol-
hatd. 
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(11., ".TIC AI RN 	IiCIIJ.S 

A  aencsirn—ciklus d ,4robjait, mint as O'dteill~i Zseni—  
.iiHfelfog .ö kinlekulu€sén»k kezdeti f ezisát, igy je11eiel  

Joseph O'Neill c3,?y=j.k tanulm(.ny ~.ban=  
"r.orni nslveibQn, el©ósorbran a (lenc ,, írn—ciklusban O'Neill egy  
eyetlen, tropikus a1aphanp~ulstot szándékozott megteremteni  
é3 fenntortrr.i." 1  

A ciklushoz tartozó négy rilvet alaphangulatéban a ten—
ear, mint jelkép fogja 8-7sze. 4 tenger itt mdly, ozimbolikua  
értelme z40t nyer, akór A görög ; onclevilú'han, magéhoz cs:alja,  

s ,' ztán nem ereszti, elpusztitja ;. dez tiit• ! ze1 az iró izt  
lonc olatot sugallja, !rogy  a  modern végzet 4pp olyan vek és  

k ryetlen, mint as ókori hősük vd sete volt, csak éppen ninó-
;:d  céhen vUtozott, degrad616dotts ott fennséi ee, isteni ere-
detű, most öröklőtt bünök, betegségek, ital, :;a_envedély a neve.  

A  :3or3 ezekben a b:i11nQragzcsrg ► •f)vekben, a pörög tragé-
diához hasonlóan, mint  központi motivurn jelenik meg, s a  
':4pzet elkeriflhatetlen.aépét }`brósolvn Q' " eill itt először él  
. z {3tmoozférA—tRrerntéo ol,;an eszközeivel, rarnRl_yek majd n r.+óso—  
(?ik do vdntll n  harmadik neriálusóban toZ,je3erinek ki innRán.  
/:apeciélis szirr.hólur.xends$er, 'tong 6s .F6n7hat6eok, a ezer plk  
k01e6—bt31®cl  vonásainak j -lentéetartelma, ezek vr ltozzsni  

Onrnbols folyamén, A szereplők csoporto i*.a9c:a, e  tl,y3zin, .~ z 
idő és tér 4bróaolL.oa./  

A  klesszikus tr{+ ,!tadita unitir+erselitds4t e kern!  , .vc5k'aon  

1  Joseph F. O'Neil): ". he '" regic heory of F.  O'Neill. Univ. of  
Texas 401. o. 	1963.  

!pis early works, especially the •jlenoairn plays, O'Neill  
primerily eeeko to cre-,te (11d sustain a sin-le tragic mood."  



is többféle e3zkőzzel prób-'lja meg elérni ne irós egyrés$t ra 
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jellemző speciéli3 dréoaszerkozettel, n körformé•vnl sugallja 
te ellentétes pólusok, élet és hala, új;6saü3etés 63  elmuleie, 
eves és bcánet fl r ymésbafonddés`'t, az, örök körforgóst, rafísrdast 
we egyes motivurok ismétlésével, párhuzamos 3eitu4oiák cis pór- 
huswmoa jellemek alk ylmazésóvn? őri  el u jynnezt ra b.stést. 

A ciklus mntrózcsi csr•►knea valamennyien különböző neanze- 
tiségeket képvieelnekt Driscoll  ir, ::mitty .angol , : ` aY, Olson 
svédek, Paul  norvég, IváA orosz szdrmaz6sá. 

A különb -z6 nemsetiségti, de közös életben, közös tragi-
kus sorsban o?z -_ozó sQer plfikkQl b';'oill cél ja kcstt :s: e ,,yréost 
as uníverzrslitúe é,-zé3ót ou .p,sllja, r_;`srészt !'nrnbjAi jellegzete-

sen arr!erikaipk, amerikai trnpédiék is lnsznek: a killönbtis ►ó nem- 

zeti:yEr'ekkel ne amerikai  civilizéció nngy olvasztókohóját is 
jelzi. 

A oikluo ogyes dearebjai: "Utban Cardiff fold", /Bound  
feat for Cardiff"/, "Vowed  az út hesaéig", /""le3 Long Voyage  
HOM"/, •Vesxólye3tis övezet", /"In the Zone"/, 3 ., 3orozrst utol- 
jlra irt, b'" r coelek*aénJe nlnpjén elsó darabja, e "I'olclfén,y a 
Karib-ten?eren", / "``-'he ;soon of the ( arribbene"/. 

MAX  CAMMIFF FrLIr /1914/ 

Az "Utban Cardiff felés" 	darabban két «lnpvetó emberi  vi- 
rzonyt úbr'sol az  iró: rsnk, a haldokló nntrds vi 3 zcmy rét .'z 
élethez Écs e halélhos, lét ambivalens, de a tr- ,  éeliafolfoí úa-
ban a7orosan összefonódó páluseihos. 

A  tragikus sorsú Y1ank halála előtti utolsó pillnnratnih n 
sokkal letisztultabban, intennlvebben érez és gondolkodik, , og-
rngndja a lét, s "ae áletentuli nvomanntd, kifrlrkész ' etetlen 
erők" lán-eedt, igy a  darab tragikus totslitést nyer. l  

1 
Cole, Toby: Playwrights on Playrvriting, The Meaning and Making 

of Modern Drama from Ibsen to Ionesco. Hill and Wang, New York, 
1960. 234. o. 

... the impelling, inscrutable forces behind life..." 
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Yank wsristljs Magát :aorat4ink, elf' ,adja A halat, 3 •zt,  
kint ^ogvi:ltaet, megn,vuPvé®t v  rjo. °.zze1 elL;revotit oly  

srerti, kásc;btii trAN i kue 	mint ,obert nyo,  
('rin Marmon, Edmond Tyrone.  
"Lpp Arra  gQndoltnu, Logy nem  is olvnn rossz, mint ahor,•, s z  

emberek gondolják - meghalni..." - yell  n halálról Yank.l  
A z élet tral-ikumca tehát feloldja  e halél szörnytia4rodt,  

két ellentétes pólust a klfa;3:3v.ikus t .ragédi9 mopköv'tRlte  
etwensúlybp hosza. E3 yaannkicor a hpalúl is  raeg:széi>iti, negner:+esiti  
nz i:letEit, a heldeklcj mntrós le gszebb, 1 , 3dernbcaribb tulajdonsá-
gait hozza felezifnre: bútorsdgdt, n tartAlmes emberi kepaaolzatok,  
aa igea2i bnrát:s6g utz:ni vógyát.  

A tra4;ikua l.taphzangulnt mefatcrromté,aát és fonntart :ágtit  
r:ét jellegzetesen 	azimbúluu segiti elő gibbon r3 radiben:  
A köd  áa ra$ ' 3r3t4tlődü hrangh9té+sok, :arnelyek a modern v'é 7et kike-  
rülhet®tlonoógot jolentik.  

A köd tübbj leritósü, rosplex szimbólum. 91unkció ja, a .aors  
elkertlhetWtlensége s_3trao.°zi'6rLj6nak mo ,~terer:ité:sén kivi3l: 	vi1Gg--  
x,oz vai8 nnbivsglerav vis:;o yul6s rogtest'°a•-:xtóz3e. Ugpriszat: bizony-  
tal^nnú, Crzókelhetetl.r,nni, olidoger.ecietté toszi 9 világot, el-  
fedi, eltsakmrje a vi lág, :s iin::~-.~gunk, as  embe r bel3Pj ében, Mil;,-é-  
ben szunnyadó 4c£nyeget. Vbbfil n ilinisei dbúl kövPtkezi,csn, mint egy  
U+arc, 	nitgávje an emherAst a hozzájuk ellenségesen vi-  
azvn51u16 Urnyezettől. Ebbil kzivetkesfk 	v:::3ik funkciója,  
Pxaz, e ► it.lti7. ki3zoledtát ,jcyleeve, a  halálban való ri3cgn,„vugvzsat,  
regbékóléat sugailja. 2  i'=:nnEk koneepciünt,k n kitel jcsswié:aét  
harmadik koraseLúban, u "Fossza út nL éjszakába" c. dn.rtbban 4bp-  
juk majd  látni./ 

Az "Utbxzn Cardiff felé" ciirii ktidben indul, 3 conk s Ynnit  
h®141a előtti pillenntbnn oszlik el a köd, N haldokló msegbiki•  
limit, belenyu , ..~vámit jelezve. Ye.nk utclgó, 	lútor:elara,  
*solv e  gyAazsruhás Mg ►" .;  ezt a U3len . u rs'v{!3t fe jezi ki. rca-  

1  
O'Neill: The Long Voyage Home. Seven Plays of the Sea. Random 

House, New York, 1946.í48.o. "I was just thinkin' it ain't as 
bad as people think -  dyin'." 

2  
ld. "Hosszú út az éjszakába" elemzésénél. 

3  
O'Neill: The Long Voyage Home. Seven Plays of the Sea. Random  
House, New York, 1946. 54. o. "a pretty lady dressed in hl nol- n 
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litAe áik jÉ.n ez nem  mils, mint  >a ca illagfónyee é  j nz Akai égbolt.  
Iy 

 

fonódik ősise ra clrarabbsn nQppnl 6s éj3$aka silQ11  
48 rewlit6a, élet ós hal41, elar.ulás 68 rnegnyugv6s, a  k1Qw-sikue  
tregídiák t.~l tAl követelt elyenscSlyt t  ernmtve.  

A trngiku® nlgnhrangulatot teremtő és fenntartó  mtsik té- 
nyeed, o ;;ors kilu,rülheteticn:a6p:ét sugalld i - rnétlődfi t ► nng, ill.  

fényeffektusok. Rzek n hnté3ok qz tatno®tl'fratorecutéaben ,itszett  
a7F°raptikön t úl el8revatitik, mintegy  megjósoljGk n hóo vc:72otét,  

trr+gikus sors .at, 7 lynek be kell teljP:aectnie. Ily módon ezek a  

tns•►chn.nikurs, audi.tiv, illetőleg vizudlia h• ►tésok veszik át O'Neill-  
nél 12 ókori tregádirákbran hasonló előrejelző funkciót "aett3 tG  
jósfig,urn aj2caropét. xok a hatósok nz egyes darabokban kUlönbr3só  
fornóban ,j ,:Iennek 	Il:ft3n  hats  pél(Yul n hajáfütty, a köd-  
kört, éneklé3, rituólis dobolés, vngy jclrn caaAtben, °as 'RJtbnn  
ardiPt' fold"  c .  darabban n hnjóh!arnng meg.konduléae.  

Amikor Yank köselgá Fieléléról bessél, de nem meri kimon-

dani n "hn1G1" szót, barátja, nrincoll, bór fí range  sem hiszi,  

de ifresst^liáaképpQn ilyen  kijelentést teas:  
*Ne is gondolj  ilyen dols!okra, - /A hAj6hnreas n Toleszor rteeon-  

dul./1  Ily módon, A haajóhrarrang, e lélekharnng 61l1ndó meg#ondu-  
léséval fejezi  ki as iró a darab telyamén fit  helil 611  ~ndá 1-len-
létét, P véRxet kiker(Ilhetetlensélít•  

NOEiSZU AZ U  A2I, IQ /1917/  

P "t?ocszú az út hazaija" hőse, Olson, két ellentét-s eleii  
erő vonzós'3nRk f esztlitsógében éli ezek e tenger és A szárnzfbld,  
nmolveknek ellentéte a későbbi c'a+rnbokban is raegjolenik. /"'Aul a  
szemhit .:ion", "Anna  Christie"/.  

tt'n'er 68 s3 or6raettild ellentéte ra valamennyi O'Neill  
dernbban jelenlgvó nnbivalens ölet 6s hal61 viszonynak felel  

meg. Biz előbbi d rrabbjan jelenlevő ködnek, nmely A halél előfu-
téra, u n  vnlón4g elől velő menekülésnek e jelképe volt, itt  

1  
O'Neill: The Long Voyage Home. Seven Plays of the Sea. Random 

House, New York, 1946. 43. o. 
"Don't be thinkin' such things! /The ship's bell is heard 

heavily tolling eight times./" 
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yz 	okozta rnámor, , .z  e:Yiheri szellem "e1k3dlsitage"  
felel meg.  

A ciklus ridgy darabja küaül Nz ,ss eivetlen, pvelyben  

a tvIgikus irónie doginál,  s igy tulaú ~_'onképpen a ans: zilaas  
Qör+ig trilógia melletti  oz-tirj6tékok unkciójánnk fe,lRlhpt  
neg. - °6nak Olsoni*tr3k .,z  utolsó 37avai is, c^ir•lat norr!életét  

vNsxitAné, "ha$aTf, rvek"s , irúnil:us.ak, n trr-:Wikusran ldtnoki^k  

is e4vszer^e, hiszen a":aasat€res" vú6;s6 ,;( , lentí:se • w he161.  
:.z as irnin carak f'c;knzt:dik, ariikor tudornárst .3zPr4iink Olson  

tov%bhi  era  =rd1, nrról, hogy ns Aeindrdra vitetik, 41ol egy-  

azer ne-r 	lp?rosszabb hejd, ai : ily vnlAhs is jdrt  

a ten ••eren." 2  
Az e3erén• ok i:.métaltetésével ez iró :, bqviie kört, a  

'•Jégzetet CrzEkel .teti, amelyben n sR?replc,~k élnek,  a nrselybűl  

nem tudnak kitörni.  
" inden utnn végén hnzn szeretnék venni. De tahoPy partra :.zvl-  

lok, iszom  egyet, nztqa soknt, részeg leszek, elköltöm  ni PJ3z-  

szes pén$enet, d® ismét tenoerre kcrll €3zéllnoaa." • igy tesz  

va11o®ést Qleon. 3  
A tr!a;-ikus irónira, e e Végzet kíkcr{ I1hQtetlenségét jel-

ző is ;étlSdáoek t et::pont jra n darab befejezése, nmikor Olson  

Eylbukt:,an utdn n r:+ntrSst6rank isnét via.azntérnek aKocamdba, a  

Driscoll ismét ir • fiiskyt r ,nr3e1, ugyranugy, mint regérkezésük-

kor, a dnrab elejCn. 	-s is étlddés:ael a kör bezárul, A  

trngikus végzet betel jr-sedik.  

1  
O'Neill: The Long Voyage Home. Seven Plays of the Sea. Random  

House, New York, 1946. 79. o. "I go home."  
2  

Uo. 79. o. "I know dat damn ship - worst ship dat sail to  
sail to sea."  

3  
Uo. 77. o. "I mean  all time to go back home at end of voyage.  

But I come ashore 
 

I take one drink, I take many drinks, I  
get dank, I spend  all money, I have to ship away for other  
voyage."  
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fíOLsi  N Y A 	AEPJ /1917/  

A "Noldz ény Ksarib tPwmren" c. cirrnb nn i3 jelen  win  n$ ólet  
é;3 hsalsSl ellentéte, a est n  hajó és n ss3vrgsfőld ellentétével  
érzékelteti s  irás e feWs;lzPten t;lénk és  bongos  élettevékeny-  
sis folyik, cs part  ugynnHkkor kihnit é s csendes. szőrnzföld  
hangja  cank fé jdnlr3=js énekként szűrődik be a hajórn. .1 sra  j  fel-  
eróe ~ldik, r*jjc3 lecsendesedik, 	nz eszközzel ns +sr:beri ér- 
zések felkravrarorl:a':mk, mnjci r:eg.n :vugvüssinnk, n felssinea, snjos  
Élet,  a nz élet  mélyebb jelentése, ns életet Kévetó végső meg-
nyugvós, e hralél rítasusc:t érzékelteti O'Neill.  

Imek a dsrsbnnk új 1'ormni ,;ellegx -tesAge +* kórusjele-
netek alksalmasóea.  

A kórus 	tr-~ -édifkbnn `'untos :,zerenAt jét-  
szott. Fg/ val? . 6ssi-Qszmei közösséget képviselt, 9 n traryédia-  

ird részóról a kórus s?knlrtnzt:ran ^ sxinpad és néetér közötti  
Z:npcyoLnt s2orosnbbrn ft!zés3ének eszköze volt.  

A klns3sikuss treöé:iébnn alapvető fonto3s3+:gu kdrua  
O'Neill sok d*arnbjdbsan megtelélhAtó. A metrózok e darabban is  
A klass:,zikun  funkciónak  ssse6fpla16en egy egységes közös;3élet n1-  
kotnak, rely As nlott kérdésekben egvsége9 véleménnyel bir. A  

kórun vesntaje - nz Pldánekee -  : ~riscoll. 
qrziko= Paddy  felveti n tisztAS3sép*Alen ötletet, hogy  

minden  fizetség nélkül vegyék el •as asszonyoktól as itfalt - 4  

tRnperérszkcyrus e  ' .c`rtelmtlen elitéli at* "A tömegs Mocskos  tol-
vaj! 	ven!"1  

if =}aik, ehhez  hAsonló kórusjelenet, .sraikor Driscoll,  a 
kórus vesetője elmngyarú$zn s,  fizetés bonyolult módjót. r:bt•el  

n .:.zítudcióhnn is e ; ;yöntett9en l asazol, nyilvs:nit véleményt a  
kórus.  

Vilóp,os, mint  n nnp. ~  t endben Driac. , tendben . " a  

1  
O'Neill: The Long Voyage Home. Seven Plays of the Sea. Random 

House, New York, 1946. 14. o. "The Crowd: Dirty thief! Dot's 
right!" 

2  
Uo. 16. o. "All: Yes — Clear as day — Aw right, Drisc, — 
Righto." 
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A  kf:irus.j"1Pnetrrk ^1ke1MSéisépéil ez n dnrnb c : r ,k -=z elsC  
lépc ~~.~ okot jelenti. r►rrjelenik zKis s modern kórus 	késeibbi  

dnrnbo+cbnn iry, fontos .:zerApet jótssitt e *SzCriS:: TIrc„or"-"nn,  
jelon lesz n "Váp,y n ;,zil"fk nlntte■baR, •as "!t©erikni :::lektrc'"-  
ann o  végül  se "El jö s jege "-ben teljesedik ki igas t:n.  

ANNA CHIiISTIT► /1920 /  

Erek ai egytelvcn ::aos, tengerről, ten 'erésrekr?1 1261ó  

`'orskYizpontú, és A tragikumot ele63orben ~lt;ntianpu? ntukbnn hor-  
r'ostC dr4nat mintegy előr=-nkorletck volt-k t,nsonlá elnpkoncep-  
eió ja, de n:ér espies  estét bettSltő " nnn Christie"-hel+., és w  

"7,11 n ::zenhatéron"-hoz.  

'.x "Ilea Christie" erM4e séges nlophanf•,ulratt,bnn, szer  t,1Ci-  
nek hnsonló oorsszv-=1 is nnpyPokú rokonságot eutnt » C31encnirn  
ciklus darebj nivel, ki3lönduen a"Hopaed nz út hazúig" ci,advrrl .  

Ennek heaéhes, n svéd ©lsonhoz i.n.sonlően ' hrie hri.o-  

tophersnn is mindent megtesz, hoey el tudjon szaknzlni n tenper-
től, nmely Lrsii9cus Jérzetét jelenti.  

két főszereplő képviseli 	c.arsbokhoz ti  ,,sonlc;  

, ét ellentétes konoepci(Lt: Anne életét n lét {yrxyik pólusit  
lentó szfrrast81r3 tette tdnkre; ott vették el 6rtntl in.s.4ét,  
:,zenr= fezték be testét-lelkét. A$ 	s24metre e lét e'sik, ellen- 

kező pólusra r3 teriner, 02 nz e  re  szert3, de prir^itiv :
, é eO hen  

élet, -rely va3l5gtágos purgntóriur: megtiertitjn, !'elolc:o7ara t;t  
biineitúl.  

Chris, „z t; r'rg tengeréss Qe6mdra e pólusok lcserálÚd-  
ne.k : ns emberi c:let elrontója, e könyörtelen Véezet uegtestegi-
tGje e tenger, "ez  e vén Ord öpel , mir Clsonf.or '-nonlóan, n  
sz€.rerPöldi c`let, -int eeg•ráltós irént v " •rnkoTik.  

qsonlá , +n '1 ent€:tes Anna Ca , . hris viszony n  m~sik, 
jE,11eg^ete3en Cl'ellj . -1 -.otirumhos, n ktidh8z 1s.  

1 Benedek  Aaariis: 	Bp. 1964. 45.0.  
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"Köd, köd, köd - r:ondja ::brio krapit,•ny - "'•tkor.ott ide. Nem 1 'to:,  

mer^e rép,y, nerc tudod.... isnk ez s,  vén ördög, ez n 	ez  

tud jH.  "1  Anna viszonya ködhöz éppen el tantétes, szereti a ködöt,  

mert ursy érzi, rnegtínstitjA, megvgltja 6t.  
Látar:álng n dnrc3b tregikumC:nak s►ond ellent as  A  tiny,  hoey  

C' Neill-t P d nreb bemut- tua n ut6n sokan vgdolt  ,lic wsz  a1, hogy  n  
drrátitH taerejeaéee, Chris bclee  -yesíse Mat ís Anna `: . ":zns..3+•r.,a:hfa n  

trnc*ádiukrA sohasem ,ialleMső tcomprocniessuc:ot, happyen=9ct jelenti.  
G':+eill esonbwn itt  sem ir happyrnaet: drémdjn tr.wfkus  

befejezést nyer. A hefejASéahen aominttló tregilcumngk két 5izonyi-  

tékn  

rtz  élet  **tells*, vagy értelmetlensége, net,  v`yFy  halél, 
trapikum vog,y h-3ppynnd kérdésében nz els6 bizon , iták  
-^Ivekben ,'lecyvert; 4`ontoaqá,gú köd-ssir^b:ílu*n. .z 	r, inrnb  
kör-strukturdját, a tre4didkreu jellemsá wllentétea pólusok ö,;:ze-  

`oncíd1.sét, egyena.11,ydt is  biztositja.  
4 dprnb erősen ködön idővel indul, s a hnrmnciik felvonás  

opy rövid, n4ps4té3sa periódusa után i  srreét st4r0 köd ereszkedik  
v7 folynat gttétnleaen Gags np Clot teljessé ,-e: n rövid  

rn,ryogés, boldogs -` , hearmúnin után a Köd megjelenése ..,z  elrrrul68,  
e healcSl közeledtének telel  meg. Konkrét  nn, e dar' ob atruictur6 jLt  
tekintve  in,  és éttételesen is ^g :-jrn leereszkedú köddel n kör  

bp7r4:rul: eo nlbd tragikus vugzQte is éticidik r:aeg 4rn Anna 3or-  

3 ,:hran is.  
A  dnrnb trn^ik ►sr*dnn- rrésik biionyitáka, hor7y nx ",nnA  

Chri.stie"- ben .jelenik  meg U'tTeill.-n41 e2úaztSr n könyörtelen  

vő vet a:ltsal. Faajtott caaalaíd motivume, e.. el,yet aazután n"`r r:gy a  

szil°S:zk nlntt", "'tmerikai Plektra"  Ó. ea "iioasnú at  qx ájsIak`íbe"  
c. cinrabokban bont n.ajcl ki ez iró n maga  teljes tragikus natiysf-  
gdben.  

:hrietepherson canl:Jdrn trngikua Végzet nehezedik.  

1  i3enedek Aldréss O'Neill, 4. 1964. 45. o.  
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.,orsuk n klnss?ikus tropikus htCsök 	h:+3onlünn  A••éni 
és atrllemos von `soket is hordoz.  

"... n svéd pertokon, fnlunkt?nn vni ,rr+eenryi férfi tenRerre 1z611.  

MGst nem is tehetnek. ,ipém . =z Indini-ócQ6non, eey  hajó  fe 'élze- 
ten hat  meg. tr-n -crrbe vetettók. rtérorr idősebb A.vérem is  
hejórs szdl?t. AWn 	is, enyém teljesen egyedü2 2•1rnrlt. And-  
snn,yinn ::tori voltunk, p,R.ikor meghalt. /..zom or... sry{`netet trt/.  
Két fivéremnek nyoma veszett egy helésshnjn. ;, te két testvéred  
is vizbe Fulladt...."1  • vall Chris csnlédjuk sorn ról.  

A tenger = vépznt r;orsc:rapésninek ezen ismétlődésével n  
Ohristopherson cseládbAn z irá 4 Végzet süjtottra crrmléd Fogal-  
ma:t, a  Végzet kikerülhetetlenségét sup.,nlljA. Anna 3z6rnérn aem  
less tehót kegyeIent ő ia A Christophersonok tropikus életét  
fopjA élni, eke+resok spin, enyja, testvérei.  

Ti'L ~ , '' .- ~ d' ' 2;'ROR /1918/  , 	. ,, ~ .., ~ ::,  

As "Anne ..t:ri:?tie"-hes h^sonléx;n, -, lét két ellentétes  
polusa, tenger és szérr,zfiólci vor.zLin, tágabb 8rtele:n*)en Llor;r  
és velőség, élet és hnl61 reszdiltségP tn16lhat6 meg n ""ul a  
szemhxatriron" tr^A.ku:3 testvérpérjéban, !U'ujrev és Robert , ~nyo  

Figuréjáben is.  
A tlnreb n "oldí'én,v 9 Knríb tenserRn"-hes 17nsonlónn ely  

sej6tos ritrr.ikni ki::érletgrés. 	is P aencrirn ciklus  
dnrnbjaihos kerifl közel.  

As irói az6ndék egy, .,z  "Anericnn ..nezine"-'»!n megjelent  
interjuból vaik  vil' ?onsH. 

Doris  V. Fnik: :u •enc: C'';oi12 nnd the rngic lensioo, imtgers  
Univ. Press, e=:v runswick, t;e,8° R' er:;ey, M,;  I. 40. O.  

..If ell r»en in our vilinge on conot ..:v-eden go to sen. ain't  
nutting else for den to do. y fn'der die on board ship in Xn:lien  

ocean. i e's berried nt des... •* n ti  tree bro'der, older'n me,  

dey go on ships. Len Ay go, too. IJen Z ^,o' der, She' a left 4ll 9i ne  
J e vras ell ravn j► on voyage when he die. / , 'e pnuscs sndly./ Two my  

bro'der dey rest lost on fishing bort :3 , 77e like your bro'<3ere vas  

droned."  



"A Tul nszemhratóron-bnn húrom felvonós  van, mindey' k km:t-  
két szinből 611. asa ervik sssin kiv{il, a szabadban j6ta7Gdik,  
es es ember va_gvnit, 	3zimbolizólja, mzíaik jelenet  
belgl, n hósban jdtszódik: a horizont eltInt, s ez eat 3zím-  
bolízól ja, ami  as ember 6s 61mFai kdss6 Ckel6dik. Ezzel 'I6d-  
ezer.el ritmunt szerettem volna teremteni: a v6gynkozr:á3, t:9  
a vt;gyek elvesztésének ritmu:a%t. " 1  

z1r1 :3 módszerrel C'k'oill r• 	trgmédii:.hos  
k6ssoliti milvét. A ritnus, sannr,k a nézcre q- , nkorolt haat63e, :a  
qz elúzfS dnr-abokhos h+•3onló m a 3sritett, tm , i~.-ue atmoszféra  
ric► c;terf9tastfaével as irá ca ja as volt, hogy nézőjét -n kl ryas-  

arikus tr©gódiAirók oélkittlsaéséhes hasonlóan - n c3Areb rm:3sévé  
tegye, érzelmeit in.tanQivv6 tegye, telknverja, mnejd :3et*,nyugtae-  
se a traari3:us egyQnsml].y h-lvrQéllit4sév91.  

A  darab tÉmójfvatl is as addig visagélt rsüvrkhos kiitóc3ik:  
flnk':o8, Olsonhos, hrishcz 63 Ann6hos hasonlóan, c?letFt mind-  

h ú rom "C;mzer pló il apvcatCen Qlhibcísate.  
:iuth holdogtnlan 'a ^s►orol ,, mben, Andrew i3, : tiobert is  

.Aaapv-t6a±n rosszul vólnsst.3nak, amikor egóesa élritük lefoly63n  
véPsű izintere felöl kell ddnteniflk. Andrew is érvQnye3q168-  

f rt ^rlytratott h:aro6ban el.a{:i je "lelkét", sast 61saodosó Robert  
is 61at6bAn 	csak ht#laíln ut6n tudja elérni alapvető cólj€t:  
rQgtuűni a létes3éa nrf;y titkait, tdljutni 	sssesahrat'ron.  
".1z 6n  életem egy tAd,y tévedés, ftuth élete aszintón.......De a  
tied a lcsgnnngyobb tévQdóe. Andrew, hórmunk kriz0l.........Tarem-  

t 	tnid szeretted R farmot. Te é^ nz e:lAt 'j - rnoniku3  

Doris -'. Falk: I .igeno O'Neill and the ragío 'pension. ,ut,.ers  
Univ. Press, Now Brunswick, New jersey, 1958• (5. o.  
"Beyond the Horizon hoe threo rots, `.mach consisting of t-o  
scenes. One scene is out of doors, ahok:ing the horizon,  
suv,ge3tíng ma's desire and dream. The other is incisors,  

the horizon is 'one, :.u ' sting what a no cone bet4een himh  
and his drams. In that wily I tired to r.,et rhythm, the -1-
ternaation of lonrins nd loss."  



2  

k ,-;pcsol tban voltatok 	most --- milyei távol ke-  
rtílta 9Z i!;13zs ~ '.rt6- 1... `~zórt bi.nhóc2nöci kell... Gsapnvedti  
fQgsz... "1  

.robert sztim4ra nmta~n-rugvGat, a r~egoldaist, nktlrcntak  a 
"nrcliil'f-ban a haldokló Xank ssémdrra, hala jelenti. A klraaz-  
szikue tragidiat+rlfoeshos  hasonlóan lz élet igy fonódik  

a halóllpl, faz alws.lés  as iljjász±llt=tésoel.  
Robert tzrrlíal xbran magaastosul rel.  

"Nem szabod sajnanotok angel... elindulok =loot t4voli rd::;zek-  
re... szabadon... szabadon... ne,frr,znbadulvsa n farmtól..... : ^*~-  
hadon bolyonghatok t3rókrOn iirökkó... : , 67 dtek! Hét nee gyönyóra  
ott, tiíl a hefpreken? Hallom ra ró^i hon okot, ismét hivnalc... IS  
nerc  a vég... 10 a k.owciet - oz utaz6a kezdete... a saemhatáeee  
tálra... "  2  

A  kör;atruktur®, as 0*1ftill darabok jellegzetes ozerke-  
zAe, a kc►zdet óe A vie  egsskApcso16ciGse a "Tall a s?emhetétron"-  
ra is jellorssds Oobert Un.yo urjanolyen "1,rocios6ként fogadja a  
he181t, mint eailycnnok a darab elején i . martilk nog  8t.  

1 	

- 

 zu, ;ene G`' a ill: ^oyonű the : ri zon, London, 1960. 162. o.  
"I'm f.nilure, and i'uth's •Rnother...{3ut you're the deepest-
dyed l'nilure or the three.... .1ndy...You used to be a creator  
when l ou loved the farm. You anl life were in parr onious  
partnership... And now... hear tar astray you've gotten from  

• the truth. So you'll be punished. You'll have to su ^fer."  

one a'I°eilla " ey nd the Horizon, London, 1960. 173. o.  

"Text mustn't fre  1. sorry for -^e... 1'1/1 making a start to tLe  
trr—orr lrces - s''ree! -- free! • freed from the Carr. - 'ree  

to wonder on and on - tarrirallyt... f.1 ok! Isn't it beautiful  
beyond the hills? 1 can hPnr the old voices cr i1ing ma to  

come... It isn't the end... It's , free beginning - the start  
of my vo4 age ! ... beyond the h on v on....  
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A kezdős d.3 e boffa jezés 8zono3st.:g6t a'iel-rszinek  

,azonossLgvfal i s alr;húszrz PS ir6. 	befejezés trap,ikumót is  

szonossdgon 	eltdrdoael jelzi: nz egykori vir4gzó gas- 

dae ,f,ot roaber:Clt kcritds, düleciezú h•us, cilettelen, elpusztult  

nlmafn vZtj3 fel.  
,zt ns iróryt, a hxildlhos va31b közeledést jelzi m sze-

replők - re jobban dlAttflennd váló tekintetével, r ,épies  ~os-  
dulAniv a :is. a'P'pill-ndl 	Pro, A open, 9 asasf3ul:tok tiresJó,  

álettelenné válása mintegy előre vetiti e vnlcSdi k;aldl bnkSvet-  
kő a.dsét. F:obort, Ruth, Andrew gipiee •ozduletai, kifejezéstelen  

nrcn - nlGfuteltni a későbbi darabok nutonfytrzként nozgó, r+nask-  

ezerC Ircú, ,Tegy  ténylcgesen is maszkot viieel8 fig;urúinnk.  
1':'r,Cras Tejon", "Különös  k8sjtitók*, 	rikai Slektra3" ,"Hoass;S  
ut t3z d jazakábn"i.  

trp -ikus kör bcz¢Srót?6sit nerr~esnk a ti.elvszin, hanem a  
c:.elekmétLy nzonosságe is „elsi. Amikor n haldloá3an beteg ifobort  
testvárét, rr.r3re°-:-t kári meg, viaclje gondját r.e C heláln utón  
Puth-nak, t.ulejdonké,apen ns eredeti u7itudció 611 >>i esse, hiszen  
adnrnb indulásakor Nuth még Andrew menyasszonya volt. „, mint  
nhogy€en s helysain nzonoaiöága is csalt létsset-  gyesés volt, ez ,  

megoldás  is cask ldtasst•hnrm3nidt eredsdyrsss at egykori lendü-  
letet, tiszta, int4nziv érzán ,,ket caostenra sAr :filth részéről ke-  
asrü nOtia, Andrew ránzfr61 vádaekodra, gyö1ö1At v ~ ltjra fal.  

nn  iCtt'nca2., 	nepsznknvik, .3őt caég ra húmérnc:klet-  
nPk is l2iatho:.i.kus j ~lent..sdgn van ebben 	erősen koncentraált  
rtlbAnt a darab i;jóben tavasztól t;eaaig, s nepn,rugt6tól nnpkeltóig  
halad. A  Qósodi.k felvonós alejón, tz intonzio árzó:aek. a remények  
idás4skfbran ' r>:a. Atkins, buth óciosnn ,-jai arról Tym:.asslseak, hogy  
rajd megfó a hciséRtól, riig utolsó .rwlvoné:3beli utanvaaí  s "Isten  
nzerelnóért tegyól egy kis í'a't n tf!zre, n:njc] .,,, . ^n.!,yok"1 , ro6r  

nlúl, n holé1 hic3egdnek közi'lc3c3&ft jelzik cadre.  

1 :;:u.•DPne 	(rionc] tr e crizon, London, 1964-. 145. 0.  
" For Roodnes=a' Enka Alt some v,oed on that -ire. I'tx most  
F'rQc37in"  



Az dvszqkb,nn bc3kt3v ,  t:cezett vatoséa /tovasl---4áotd/  
irnye nz í4lettu"1 a halálig, n 1, ,het6taégAktci1, rendrw ^kt61  
a -)usztulvsig, re-nénytolen.id ; =ig ivQl. A nop9art3.h ►3n bor.t}vet-  
kPzatt v':1tozds /n:tptyuttn----* nnPkelte/ pontoson .3z ellen-
tétes iri911vt fejezi ki.  

z-~e1 lz olientétrse irrinL,vd mosaásssl az ir6 4= y •,re`,aet  
egy kdsabbi, jc l l.®gzoteson 0 0!'Aiil.-i teohtiiltdt 	Lldro,  
a.°3t3ly maid p"Toessú út nz é4 r?zoO:tib©" c. dnrrrbra less n  lAg- 
jellemsább, nz.ne oz iddben szimultdn clűre ts h ~:~tre tiirtén6  
halec:4at, mQsrésst n treK8di8ra jellemző ellQntétc:~a polusok,  
/rnrdny, mely eg;quttal rerténvtelensőg, ousztulQs, mely c3~►„̂~►ut-
tnl <<jjelsZiiletéa, ho1e1, ncly egyuttal diet/ 8:~:,zek.npc3oló-  
dúse4t drzékPlteti.  

;:zlJiilla !WWI  /79''1/  

Az elientétes pólusok ősesskrtpcsoláddse, s as ; cl6ban  
:3zimultzan s18re de hdtrA ttírt6nó rnoegds e jc311etss6 p trrjr ►édie-  
rolfogde szempont jóból vizagólt ti-Kvr -.tltssó jelentős O 'Neill de-  
rabra, n ":;$artin mnjom"-r^ is.  

Az 1921-b  •n irúdott "SsQltfs esejos" c. c:arpb 'Azonyoe  
:o7,pont5,51 rrsr 	flz QDlttill■i trngddiafelfo.g6e olsó,  

kedeti korsaRkőbn sorolt raRlvolten. tlg,yennkkor r.sonbrin olapvetó,  
,iellegieetea3tf,ei nlnojun aft es dletsttfl ele:3 2zxakROZ'3hos,  

csire-darr3bolttloe lehet sorolni, 'trnennti ,jellege Allend ^Q i:3.  
A rinncnirn teherhajó mcatrázni, Ynnk, Olson, I;riscol'.,  

.jtztitty, nnjd n késóhbi dnrnbokb+3n 	christie, s n : ^yo-toct-  
vérek is valamennyien a ldto+eós kiseb *~-n^nybbb titknit, sotrt  
helytfket, elvesztett hnrmc3ni6jukat krve.3ik ,z Livrt ki3r+°lvevő  
ellertsó,goe, vagy közömbds vilK@bnn.  

A hbsöhnek ehi!ez 1 vonulntdhos tnrtc►tik o16ez8r Ynnk  
lts3ez':nY. irtd í®, n":i:r8ri3s mnjos" certrúlin f'iurdje. Kezdetben  
harmonikus k1+pcnolntbon van As 6t körtilvov5 	hiss  
ere,idben, tontoseegében; 6 n$ era, n dinnmierr+ue, -z " ,,cdl",  

moa' -Ajn n haját, P víl úgot.  
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)be :a drarabb® kapeooladik be alzszOr a r3úsoc3ik O''ieill-i 
trragddiranikot ő tén7ps,3, nTél,let+ektnni vondaok, n tudatclel,ti 
aserapdnsic  hnr.gs62y o r. G a e. 

Amikor Mildred, a gRZdrg r,illiomoaltny "lrns4111" © kasisi- 
i', lt;"k vilóeba, s*~r:rretten tn ca, -"azt`rds mmajom"-tdl, - Alap-
vető vt`ltoi4$ PJ5cetkezik be Ynrtk - orw. Ában .. azaz nrj-'t beleő vi- 
ldg'ban. "-*o^lol^t, hogy a Sora tulajdonkippen n hős belső vi- 
légdLwn, •  tu-iratalatti ezféróhan telélhAtd - rsár vflsik trF.and- 
Qimr+lkotd !Actor, as, eartönvildg mAgnatfrozd uRerepcnek ki honta- 
kos6Qist, n freudi h•tds szerepének jelentóséaét jelsi as O': oill -i 
r:.üvekbeis. 

"A SzCrrtSs majom z  emb t r szimbóluma.... A téma itt ugyan-
ez rap t:ri tOme, rmely mindig e dreams e ' .r, tla*1 témdjs volt tt3 
lesz i s, aaZ ember do as ember hArca snjdt ;.aorsdvAl. A harcot 
régebben istenekkel vivtúk, most saját mF..gdroal, multjdvel, n 
valahova tertorde végyz:val hercol a hde."1  - vall  O'Neill irúi 
szóndékárd1 a=7yík cikkében. 

A h6a n t^rr>e szrt tel , a uiRyenakkor enmaglhal kezdetben 
rég megléve har©ónidj6t elveszti, s új kaPe.Jolat, dj harmónia 
utón kutat. 	e4t az dj ' • Aoceoletet new tnlálja, ne időben 
előrehaladni nem tud - igy viaesaefel.d próbdlkosilt. Erre n dareb- 

re is jellMtsó tfhdt as időben szimultdn el6re de h6tra t3rténd 
roz0O. 

Az  időben hétrs tárténó haladást szimbolizelja n Poril - 
, i`vAl vela késfogda. Ynnk trieréttidje, h4y  nz nrange eaiult4.jva1 
,•alb találkozAa is kudarcot 17 ,41:  r.>  gorilla sea ér. ti meg át, 

raoRdli, desseroppnntja n gerincét. S es a hRld1 - a h,alól pil- 
lnneatéban as azt`nosuly képee3Age .. hoses mpg Yank nEúmúra is, 
I obert Mayahoz, e 	"IitbAn c erdiff felé" Ynnkéhos hnsonld- ►n, 

P megolá t4et, • aNebfkél éat. 
"*,ec$úasik a padlóra, s maghal. n  rnpjnok nvdszt3r8gni kezdenek. 

f9 ekkor n szórós majom már hoarzi,juk tertoziac." 2  

1 
"► .ened®k i1.i  O'Neill, =iondolnt, Bp. 1964. 6C. o. 

2 Plays by 	w': sill. . en ,uin  or ka Ltd. Fiarmondsworth, 1963. 
189. o. "He slipa in a heap on the floor rind dies. The on&eys 
set up a chattering, whimpering wail. And, pert' 1ps, the Ilniry 
Ape At lest belongs. 



Moil"!  irái ozúndike es volt, hogy Q darf:b hősét, mint  
na ember szimbóluma nagyfokú univerzelitáa jelleseozte, nmelyet  

iró n P,yekorlratb9n e  legkülönbözőbb emberi 3orsokbsn meglévő  
pr,írhusamokkral, nzono3 .,ágokkal !'e,jez ki.  

Yank arca a széntől, keromtbl nettyes, nkdre9ek egy  
leopó.rdé. r:orúbbi t‘armóni6jA ns cslet ,  1 ,,móvcal, 	noéllAl, n  
dinnryizmu3s•al mep.,fagakaci, s megén,yosní:, g,yökártcalanné vdlik.  

ilc3reciet, n milliomoslán•:.t i s  egy  leopdrdhos h43on3itjn  
az iró, aki elker;Slt ^s 61-telem4t rAr.+rseentóló helyről, e  
dzsun ,,elbcil, s ezzel 5 in  1• ►ökértelennd Witt  YAnkhAs h®sonló , an  
ó 30a+ tartozik senkihez ós or*m►iha$ sera.  

4;s a k37ög :izí mbö1 um jelzi a  kőt °li en+tst©s ^+ólura, ank  
Os  Niildred oor3fnsx ke3zö3s6r!6t, azt  as úitalónoann emheri trat,i-  
kuo dilemmdt, amelyet a terr.632ettG1, a tanrmóníét8l veló  el:at3e- 
ktidres jelsnt. Fs a közös 9zir bólum egyuttAl net a képtelens&;et  
is  jelzi, iao1,,y o  hősök ehelyett  ne elveszett hrermónic ► helyett  
u j rat t r ,rec+t;:3 ~.~nek.  

:indketten, i ildred is, Yank is , ds3nt6 16né;3re :1Q::nják el  
r:aguksat, ^orouk közös3óg6nek megfelelően, s n  megoldósban i3 ha-  
sonló elv vezérli ökEatt "ilc3red "sldazG116sA a pokolba", a 'Nit8k  
~ élig emberi, r'dlig viló,gábe - tulajdonképpen Yankntak, as  
+allenpcSiu3nak as Glltatvilógbra való lestillyec!badvel, a -3ri.l7.óval  
-aló azono_sulrjabval ng,rezi .k meg.  

A  -.,zürös me  jom"-bran is ne egyetlen centrals Ulna körüli  
több ellentétes ir4Anyú mosgds tnlá►lhntó mos, m lyek e-ytfttes he-  
t :-an  his ositj© mvjd e tregikue egyensúly létre  jöttét.  

Yank fel  i .aaeréoca, tuc3 ,,tra ébredése,  ez  ia ogvik irÓnyban  
történd rroz 48. z 	helnd egy  ASOn0n irányú  ^olya-  
~^ettral, €a ma  központi :azsabóluménelc, n ketrec-ozimbuZ . catti* ►ek e  
fokoz ,Itoa ankretizí►ltd4s6 ►sl• Bezel a kit Orhuz-mos ir "ncayn1.  
ellentbto3en haladó 'olyamat a Yank kőrnyrzetét .épviaoló ksi-  
z.Pmek, '3 tL:.roeyk ,.deCSt33ését tepre:+ont6l6 károsnak A '"rskoznt03  

t f!.VOlOd::eFa, Perre K13vdsbó N,alORhatósdeAt ez  tU1RjdOnkéjaren ^z  

elidegened63 folyA©ratta•  



A darabtan pVtó fő vonalak tehót e tudntlanadgtc51  g 

konkrét felismerésig, mé®ré::st viszont R!-^rsóríétdi es el-
idegenedésig futnak. Es a kettór34F as idő szintjén a 3siTMultén  

előre, É s  hátra ttirtén6  haladnak felel meg.  
A  bYisdrtsewg 6rzé®ét  keltd ketrec as elide  ~~enedé• ssim-

bólume.~ként végigvonul as eaész darabon. Aist elején még cnf•k  
áttételesen j  1ertiie sees e asin as n;;clpáAtakknl, is nlacocmy  
mnnn,Yag+attol - mely arra Anyssoriti z ebben a kdrny retbQn  
416 embereket, hogy n nvrandQrr8lsyi ősember hajlott te®ttr3r-  

ts:s6t vegyék  tel - uo!y nés k i:, mint egy tptrec  s  raaly borrt:rja,  

3 f,c:rr ere3zti 3zabadrns fof!lygit• A börtdneella, melybe Yank q  

a3areb 6. ti. lenotébc3n katKll, ennél már konkrétabb megfognlmnsus,,  

mig a  O. jel=,nAtbeAn arm a teljesen konkrét, as állatkerti vadól-  

141t ketrecesbe lép  Yank.  
\zze1 a ktankletisálöcidssel ndrhuzesmos 	Yank felintrrerécé -  

nek, tudatra c:bredésének a folyemetos teia es 1. jelenetben oaak  

h alvinvsn, minden tudat ct:sadg nélkül érsi A s3íssharmc4nigt, a bör-  
tönjelenElban Kescl r' jiinni errs, hogy crsiR 6  addig ats e. eSvel,  

o0é11®1 r7ono;;f.totta aSnawadrt, Ps a  viszony vralójQban  

vi3zcn.y-, nz noéi fop®dge..A dergb veére Yank o teljes, a tu;1 1-  

toa 3i®z hnrmániárig jut el.  
voltq© as acél, é3 enyém  volt a viléFt ''oat me;r ner -,P-olk  

acdl, és én lettem  a  világ tula►ja3ona! "1  
A  darab ttrarmoaiik ..*tí vcanule a Yank társaink k:izöa:aéraét  

reprert.entóld kórusnak o 'cxtaz-toa távolod,vsa. ~, :`arab elején  

a kASc;nf'üt3k kc5ruse még kcankrd :, emberi k:§zaig, qz  

szinte=3larr+r 8nnyi t±ajét, widows  r.c-mzetiségét kéovi^ ,13.. í-nk é3  

a tarrsAk kórusa onyma3aaal harmonikus kapcsolatban lin`?k. :z a  

kórus A darab folyamán elássór ktiztirnbdaaé /Fifth Avenue jelenet  
néwn k6rusA/, mo jet e;wme:aen wllen3wí,7e;aA 	A bdrtt3nj ,  le-  

net, r`.-,j1 a  Nunkáseservesrtet kd: viselő kórus/. rs a "kdrua" as  

i 
Pl ayú by k7. O'Neill. Penguin  Bookn Ltd. 13.nrmonrisworth,l46=:3.I84.a  
n: teal wvae re.  And I Owned de woiact. ,ow I lin't cteel and de   

owns n®."  
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utolsó jelenetben 	nem is  enberí kórus, hanem ez állatkerti 
4:etrecekbe zrt najr'ok ricsajozbee, hangsavr3re, "kórusa". 

A "I'zdrö© r::n jot " etrukturá ja is az önmagéba visszatárd 
körrel lejezhetd ki: a darab kórusjelenettel indul, a u renuty 
kórusjelenttel, a majmok "kóruséval" zárul. 

Az  ellentéteket, az ellentétek egységét, A dominéló tra-
gikus alaphangulat rlegteremtésát de  fenntertáa6t itt is Szin, 
és fényhatósokkal fokozza az irá. 

darab legfeszültebb jelen'Aében, a 3. azinben a hófehér.. 
be  ö1. tOzött Mildred s a ezénre ete fűtök, szennyes, sötét kör-
n ,-ezet ellentéte ciorminrl. 

2. jelenetben, a sét©fedólzeten a f'ri©s levegő, a ra-
gyogó n ,±psütós raé ; ez előző állapotot, a har óniónt ké . viselik. 
re  a ' err azetea rapyogt a később mesterséges, sivár fónnyé ala-
kul tt: e'vetlen piszkos villanykörte bocs't ki magából némi 
fc:nyt .a  knzánhesbnn, majd :.élőbb a bőrtöncelláb*n, mig végül 
Yank azéra minden *sutétté, ideenné vélik: 
"Nem latok. 'inden sötét, érted? : inden rossz."1  

A "Szőrös majom" 0'"eill első, részben expreaazionista 
darabja. /Különösen expreaezioniuta jellegfa aS 1. ég a 4. jele-
net./ Az expresszionista darabokra ,;nliemző túlzottan f talíinos, 
elvont :szereplőkkel, nehézkes, gépies jellatéval, a-elvesetével, 
C'` eill nem tudtn eredeti célját, a tragikus nngysa, ot, emelke-
dettsér;et elerni. agy néhány, részben expresszionista prábélko-
zóa utcln /"Jones c:°uszcár", "esten szárnyas gyernekei"/, ezzel 
z iránnyal felhagy, s a görög trra .gédia vontunit, valamint a  

":',Jzdsö3 r:ajo©"-r:aal :;azdőd' mélylélektani tdrvényszerUségeket 
közvetlonUl is érvónyesiti élettnUvének trarédinfelfogds :szerint 
vizsgált mésodik 3znka;azában, műveinek következő cuoportjéban. 

1  plays by F. O'"eili, Penguin Book;; Ltd. :'.rarmondsworth, 1968. 
184. o. 

"I can't sees - it's all dark, ,let rye? It's all wrong." 
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2 . A KC,ZV YI'LFd+T  

VAGY A 5ZZLFÁK ALATT, KÜLONW KOW,'^':.:K, . WMCOLAI áfiKTRA  

As O'Neill-i 	trng6diafRlfop►ós szecnpontjtaból  
vi xn 	Wsodik c3znknezóbe oly jelentős dr4múk aorolhnták,  

,lint n"'JtSpy n ep ilft.k alatt", n "Mli3ni3s köz j úták" , s Sis  
"Amerikai ? lnktra".  

Ebben n saraisrasabnn n rintnkánt vett «:3rög trrag6dic5nak  

nrr✓!csnk o.yes elemei hr3tnak, -int - ° zt , ►z előbb vizagólt da- 

rabokban ittuk,  hanem nnnak Qgészát, 1;:5zv , >tleni3l ú;s konkrétan  
is >e n,; 0leniti, kifejezősre juttnt ja , z irú ;1;:ve ibQn.  

?nben n horsxrnkb®trt cutnthntá ki legtQl jeseiaiaen n menik  
0'?4PY11-i tragt;ditsnlrmtórée3s, n mélylélektnní t3rván,yozerrinápek  
közvetlen hr-ttásra is.  

Az ebbe n?.orszAkbn sorolható három dráma kösf9l ns elaC  

kót c3ernb l:ögveylenill mut . ntjr:,, konkrétnn kife,.iexáare juttntja  
A szerzői trgrédiakoncer'oiú e° .~1-epy Qlemáts n "Vgy fa szilf45k  
nlatt" 9 görög trnAdia közvetlen !intdeAt, •ig n "ri{llönös köe-  

j éték" a mólylélektAn ta  ösvetlen t.ra tdedt suttat  j  ra.  
A kétá'ále Alkotóelem t3s3._:zefonódt'sát, zsz O'Fdeí11•i tra-  

gédiefelfogbe e4yik legkomplerobb legjelendsi rorméjdt as  
"AmPrik©i Elektra" c. darrsb Adjn.  

VÁGY A :iZILFAK ALATT /1924/  

A  "VOy ra szilf'Uk nlntt" cinü dar9bban O'Neill n görög  

trT-ádie pontos Ld;aót nc3ja, 	°'ereusz-Pyppolitoss-Phno t`rg  

mondát dolgostn fel. A sAnt n._ QrfLAí környezetbe, nz 1850-ea  

ávekbe helyezte  ryt. 
Ebben H trnrádibban, el.óresnk ?•ésóbb raz "Amerikai  

Flektrá"-bran, cgyensúlyt tudott teremteni: rilyensúlyt n végle- 
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tea :.:'envedélyek, '1s 6ltalénoo ős e /edi von Dok, szerelem Zs  
yiilöl .et, élet és hnlél között.  

A  szereplők a klasszikus tragédia c3ltal is regkövetelt  

nnpy formátumú, szenve'élyes hősök, akik az 'mukre as események  
logikus ren'! jéből n& d6 nzituéoióban nem tudnak élni - esse bizo-
nyos, Mayohoz, Ynnkhoz hasonló belső kényszer, tudatnletti vó-
gyak habsara. T)F'yanekkor r ., °yediaégük mellett mindezek A figurák  
dltelénosak is..~zenvedélyeik, tragikus sorsuk últalónos emberi  
értelmet kap. ibben A műben 0' eill nem veszti el a tragikus  
nnpyedgot sem fir-urék aematizélúoúvi i, =gint 	expresszionista  
jFllegt3 korábbi dnr *bjaiban.  

A szereplők hús-vér figurák, annak ellenére, hogy ugyan-
akkor tipikusak is. A "Vúgy n szilfék alatt"-tál kezdve, vnlm-
rnennyi O'Neill rniüt,en s tipikus Apa - Anya - ALI  alakok ősének  
. phraim, Abbie é® Eben tekinthetők.  

:phraim c ebot a tipikus puriténszellemti ups, aki kőkecaény-
lelkü, zsarnok, ős önző személyiség. As  ó figurójót a ruben a  k6, 
a szikla, mint ssír3bdlum jelképezik. A lélek elvesztésinek taph-
raim-i folynrrntét, a egyúttal as ape életavar léletének lényegét  

a következőképpen fejezi ki Ebent 
"Meg fölért rakni - egyik követ a tv'sik hegyibe falakat hazni,  
hogy a végin mér n sajót azived is csak kő mér, fogod, fölemeled,  
elrakod az élet dtjőbtil t:o noleópited a falba, befalazod r3 tu-
lajdon azivedet."1  

A tipikus Anya - (Abot első felesége. '.:ben anyja a mésodik,  

majd Abbie, a harmadik feleség, vary az ülektréúban Christine  
onnon, - j e' lemilket tekintve éppen ellenpólusai as  ape  - fi.`!u-

r•`knakt °'vengább de  gyengédebb, őrző ős érzékenylelkű, szeretetet 
add,ú ; aze-otetre vágyó nl4kok. Az asszonyok jelképe ebben a  

1 u .F°ene 0'I=eillt Drámők, Európa, trip. 1974. 1. kötQt,  G•i.n. 
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darabban a h>4rn boruló két szilfe, -  ,lveket O'Neill  igy ir  
les  
"A hás két végénél két `!ntnlmas 	T nlógó égaikcat  e 
tetőre terpAsztik. intha védelc+®snók, le í'o jtogntnék is a  
hdsat. Akét fn lűtvúnyúbrxn van 	anyai vonda, vN ■  

iatr! 8sazerop- antr-=,ni-kész féltékeny tap:*acits.... Aiyomrras'  ó ko-  
ttlorsnígaal tT;nbhasztnnfak a h,g s'i3lött. Akár két kimnrült aaozonf,  

,Akik kerjukrt, hnjukat vs lacaüngó keblüket n tetőre t(msztjék,  
9.'3mikor esik nz eső, Minrlyeik egyhangúan potyognnk le n zsin-  
d el vre. .. . "1  

AbbiQ a d• . rab oc)róán oaet k/bsó!► nzonosul n ozilfókkral.  
~zt az azonosuldst jelenti, amikor 9 mó3odik rész elad jelene-  
tében  bon a sajdt ws.e; ,  Imi vígvét a szill'rS3.hcx hneonlitjat  
° A  tarmérzet - attul nő, nnmvobbodik minden - bnitilról is hogy  
éget - oz erber is nőni nknrna -dt nlaki:lni - cq,p,yév;`lni - dsz-  
sxeolvPdni valamivel - de as is Aar tégedet - kisajdtit - nzt::n  
elkezdoo$ tact  nőni, mindig nagyobb leszel, - nkér a to - mint  

nzolt a azilf6k, ni...  "2  
'zr.el a hnsonlrttal, s a ténnyel, howy azorelzatik végiili3  

Fben halott anyjtmak szobájában teljesedik  be, Rbbie Hnr*ngát  
öntudatlanul is n halott as3zonyok örökébe h -lyezi, s  itr,r a 
Sors {őrforg'sénak, pits era megújulr_`snsak jelképévé wait.  

két ellentétes, polarizált apai és anyai tipt,tafinure  
mellett a két véglet, az apai és nn:rei 3rőkoég fonódik és csap  

essze .1ben alakjóban. 6 mega halott a*r,yjéhox vonzódik teljes  
szivével, a>~ oz hrysonlónak tartj-n mldát r!ondol-tbnn, dn  
ben, 3Zav(iltnn is.  
"!k z nm ='zzcra fltöt .tezr. - minden csepp v(! rem as  övé i" ` 

Apjéhot, 	viszonyul.  

1 r,ugAM G' ► . eil1; or'mA, -urópra, E3p. 1974. I. F6. o.  

2.  Uo. "  "  "  43. o.  

3.  Uo. " " " 47. . o.  
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': estvérei viozbnt, Amnon  és ter éopen n 
 rokonítják Fben jellemét. Es  A tény is mutntjra ben  

elakj rínnk ö2p zete tts6Ic;t.  
"Amon:  ikben után nésve/ 	n77tott nZ 1p j®.  
Péter: 	Kiköpött né®n!  "1  

A  trAtTikuo otrjossférn koncentr!ltsdelt, A "eszültség  
f'er..ntr3rt  '©lit H mér viseFélt ellentétes jellemek, ellentétes  
orenvedélyek, fütött indulntok fos$öJlC.=én t n.  fasS njellegze-
tesen O'Neill-i  technikai fogóz biztosit,;e, hogy A darab  
• n "CYCrös !^ejom"-hoz hesonlónn - oryygtlen központi motivuts  
köré 401 : e1  t es  rj motivum Lta7a n hést, E n hóz  környéke, a  
t  ranya.  

a7,8 n szinhelry, n Cobot-hés, amelynek "f nlni pisakoe-  
se3rkék, n zsnluk z01#3 jg frkó, s n nAppnl:. ,,zoba, = Helynek  
"redónye 611 nnd óon le van h  úzvn"41  igen :3ok 11 A1,onl ',.x ax{ot rsutst  
As Amerikai 3lektre helysz;nével, A Vr3nnan-húz7n1, nmel,,v ehhez  
hnsonlónn rsúlvoa tnrtalnsAt, R csnléd vézetét, tr ,,7ikus sorsét  
hordozzA.  

O'Neill  e196 korszRk6bAn fontos :-zerer;et játszó modern  
kórus ohben trma6diéban is riedelenik.  

A kórus elknlmnzésénAk kétféle mcd jn fig7elhetó meg eb- 
en n dnrnbbens ns et'yik, n klasszikua ~52115g trggédiét követő  
kórus, mely n hnrmndik rész  első jelenetében, n kisfir5 n?.üle-  
téot3t követő, ritudlis e1 ,  rekkel telitett  711lnts  "AbAn jelenik  
tDeQ. A azoraas[idok, ismerősök scnjoe, vidém kóruvn e yz antik k6-  
rushos t,noonlónn n közhnnf!ulntot, n kLixvélemknyt tolmécso1; e.   
kórusvezető n eaipGenyelvű, hórihorgas hAgediie, Aki n send-

hen  is,  de n csipkelCr9ésben is vezeti e többieket.  

Jellegzetes módon az öreg  ° nbot "%ecakenyá jnAk" nevezi  
n vendégsereget. /4 trn ryédia sző eredeti  jelentéses kocoke-  
r: ok/.  

1 Al -- ne G  lni11; Jrémzjk, -ur,5pn, rap. 1974. I. 	47. o.  
2~ . • 	• 	" 	" 	37.o.  E_a 4? 
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A kórus músik, újazorLbb hn©gn;jlntA A  Onrnb utolsó je-

lenetében tolálhrtó, melyben n megérkező seriff ~ •redül tölti  

be n txE37deék kárusónf►k funkci6jéts n közönség szemóra vále-  
rn6n°°t mond, t3a azegts. "C suda®gép tanya, nem mondom. nlfogn{]nóm!  "1  

A srinre ár!cező oQekkel n stavnkknl fronikuonn ös:szefog-  

lfilja, hogy n  Tanya volt végső Boron a Cabot c3nlód trat;ikua  
Végzete, tetteik, btineik mosf!at6, és hnjtóereje. 3 ironikus  
Ephrsim b;tntetéaa in - a tanyén, földjéhez kötve kell mnrac]nie.  

Az nindolnt, hogy ez a föld lese a bf3nt.etáae, n börtöne,  
w^ely edt' ig életeleme, éltet y  j e volt - a"3sórde mn,jocn" v4naleit  
követi. 7rhreim!los hasonlóan "r+nk (`1totóje Os Alvnsttője is,  
ughy.-nnaz A ciolor volts ott nz ncálbnn, as Acélketrechen, itt a  
Tsanyóben megteatasUlt Végzet.  

Az "Amerikai Rlektre" elfirut :.ra,  n pörög tragédia  !Mee-
tője nz  n kettősség, amply a  darab be.fe;cazőaé.nél figyelhető  
meAs rz ef ►.yss ^zer•epláknek A hsalGlhos, sorsuk tralíkuzedhos veld  

viszonya.  
»ben f'elelóonrk órzi magét tettt'.kdrt, onr.rk -11enQre,  

hogy L;;zvatlenül nem 8 okozta A csecaem8 he147.6t.  
Az lőre elrencjeltetéa és A szern6l.yee felelősség e ket--  

t:"s Ii :azonya n1nrnret5 reotivuma as tragéAiafelfogás-  
nsk, a végigvonul A knr^1 mE3vnktől, n"Tul a sremhatóron"-tr'1  
egé9gen as utolsó, órett művekig. /"Hosasú út re éj3lak óba"/.  
"^ b`,i e/regrdssa fejét/ S1 köll 3 zenvedni a b{lntet éalmet - reg  

köll ^izetn'. A bfSnöreért.  
bent  Akkor én fa róos,t kórok  hnl..le. 

Abbies Te nem tettél sPrsrat....  
Fbens VAgyok annyira bünös, cint te! , kicni a kettőnk btini-  
b61 spsületett.  "2  

1  ;.;uaetsi U'Nsill s Drina. Eurdpa, Bp. 197-. I. 1C)5. o.  

2  UO• 	 • 	•w 	w 	1 .02. o.  
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Abbie da Om vezekelnek binilkért. :phrnim c ahotnaak 
viszont nem adja Ma O'Neill ,ezt a jogot, hogy hnleillal, vagy 
börtönnel vesaksljsn 'z elkövetett hfnökért. Az "Amerikai 
Elektra" LevinidjelhOS h ssonlüaan r•?"rncjnia kell, magdnyosan, ra 
1ér•zetet 'fentő Tanyán, a { nbot-h(zben. 
"Az Isten kemdny dm, nem puhány... Hallom is ra haan, jdt, nszon!?yaa, 
legyek kemény, ,^nrad jak a taanytn... Érzem én, hogy a tenvorin 
tart engemet, oast az ujaivnl igeiset. /Seünet, majd ,zotsorúnn 
rnotvogjaa/ '.4-pg a rvőbb leszek rostan, mint voltam vnlahn is... 
/Kihüsta mlai6t, az arca kőkemény. Komoran az ist l ú f'eló lép-

ked."2  
A  darab a klasszikus tra$diékhos, s O'Neill korébbi 

drf maaihos hasonldaan ra totelátde kifojezdsdre törekszik: a  tote-
litdst a siiritett ntmossférán túl technikai foga sokkal is kife-
.1r zdsre juttatja az iró. Jellegzetes fogta a  r ke„zes azinpaad. 

O'Neill  a teljes hós diazletét r:egtertje ra darab folynmdn, 
de  ars egyes jelenetek hol ra hér előtt, hol egyik vary  cedaik he-
lyiségében jz:tszádnnk. Arrn is mód nyilik, ho , v emyszerre több 
szinhelyen több czerepldt is nyomon köve Llen a néző, es :ital 
teljesebb vilalrképet kapjon, ra trn.rédia - r z eaer.ények, szerep-
lők totülisnbb megiomrréoe, 'iegértóse knpcsdn - jobban ki tudjon 
bontakozni. 

A mc`,r emlitett tlnnepi lakoma jelenetben pl. egyidőben 
látjuk a tüncolü, a rrauletos6, a pletykérn ör3;azpontoait6 kórust, 
g vendégeket, a felső ®lobében a kisgyermek hölcsije fölé hnj16 
Abbiet és 1 bent, az ud ,aron, ra k ►apuben éppen valami renokivűlit, 
r zokr tlnnt, A Végzet h-atelrneit érző T phrnim C ebotot. 
” . aabot /e knpunél, zfavaarodottnn:/ "ér' a muzsika se birja elhes-
seletni - ' zt a  valamit. Az potyog r, szilfdkrul, m.'szaskó1 ra te-
tőn, becoaszik a kürtőn, les'.7el a3 sarkokba! 1 incaen béke as hd- 

1  Aisrone O' =ei11: I:r4m6k, F,uróps,  Bp. 1974. 104. o. 
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znknc3l, nincs nvug,te nnnak, raki mfsok ::a1 él. Valrami ©de mindig  

ott van! "1  
A mdsodik rc:sz nr4;odik jelenetének pnntominet idéző né-  

oejétéknkor og,y©zcarre látjuk, halljuk  as dreg Cabot szerelmi  

vallomását, 3 ta fr1 tulesS oldale:ín ruon ős Abbie szerelmi  

déieát.  
Ephrraim de  Abbie, beir a h'arastdr9i ágyb©n közel vonnak  

egymáehos, de a v,jlbegban e1t',y lc'thrat•atlen, d-zcaltni "na" yd.  

1:asstjA el őkc►t egynustól. Mig Abbie és eben kiSztitt valódi fnl  

marrad, érrelailog iron  közel vannsk ( ~*~ytn:3ehos, h i  zen tudntuk  

mélyén lútjdk, őrzik n náeik jelenlétét.  
Ezz 1 az eszközzel r1 vrela®cannyi emberben kt3aös tudntnlnt-  

ti, kimondntlnn vegyek pontos szerepét rakarjra bizonyitnni n$  irG,  

;; ez a tótel razutétn későbbi dArebjAibran még hnngsuZyozottrabb  

raaeropet hnpv /"KUlönös körsjdték", "Amerikai Elektra"/.  
A dyrFab egységét, totelitésr4t strukturt5je, n rsúr regismert  

körfortsn i:t biztoesitja: a mil  185C kora nvnrán, nnpnAugtrakor indul,  
3 jelletazG mOclon tnva3sznl, r. megdjúlds fv;azakébnn, nap'íPltekor  
°'ejozcidik be, '3z év3zn ►.kal és n napszekkAl is az uj.j'l3ztiletés  
-tnr*_irus -ondol.atjt sugallva.  

A c2 ,1rnb kt3rformdját Eben szavai teszik teljessé, nki  
ur  b=  Anugy, mint a  darab elején, az utolsó jolenratben is a nap  

szépségében gyónvörk3dik.  
I.  rész, I. jelenet: "",ben Cabot... ceaipőre tett kézzel fölnés  
rz 4gre. Döbbent meaghntottt3éggal fölsóhajt, r•+rjd okedosvn kitör  

belőle az ^1rAgAdtAt!' p  
Eben: .\z isteniti Le  szép!  "2  

III. rc::az, 4. jnlAnet: "`ben itt r ~ o,r► 111, a qil::w.tnt n vilu ro9orlá  

113urrt;no 	Jrfmf,,k, ''urópn, rin. 1 74. 	o.  

Uo.  " 39.0.  
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6p,ret  
Kél n nap. 'áp, iAns?  
Abbi.et  

Egy pillnn+atig mindketten  elrapedtAtvra, különös tartóskodóssel  
és rnjonp,68sA1, bdmulva dllnrak. "1  

KGiLÖriW KöZJÁs*: /1925 - 1927/  

A tudntalatti ©zf6ránek, nz OidiFuoz- komplexumnak, ps  
e/fojtott vE+Qynknak, fi nemiségnek a  roc,laijelenitéséve.l rarr  o 
s73rög trngédie formLj :t felöltő "V6gy e  szilfék nlett"-ben is  
tnlólke$tunk.  

H. 1:i39önr-ép és n szinpnd '-özöni hidnt, nr±elyet a klasszi-  
kus trenddióban R mitosa, a legenda, ^ trnpikua hdor3k Plysa6rre  
képviselt, új, r:.fi,QV ~~ltozntt. korszú>fhen O 'Neill  no ember lélek  
mélyónek i'elesinrehoz{fl4ve1, n lél.ektnni éltnl{nos, dB  vLlemé-  
nye czeriat velnr+.Ernnyi ember  esetében azonos törvó,n=;:!Qertiaógpk  
elknlos~s:imével ozt'ndékozott egyre erőteljesebb mórtőkben rerte-  

remteni.  
A  kilenc ?'nl.vor. nos "Különös köz jrték" epikus jellege,  

bizonyos dekoncentra`ltra 'ge mellett  is n szinped és k3zön:xf.r; kö-
zötti hid  f'unlceidjót betöltő milylélektani vongokat ns ö33z©s  
(Meill drarnb közöl I.crgnyiltnbbran, lenhtrnbban, 3 1 1eenngyobia  
tsrtékben  t ~ {krt3zi. 

A &w eb a technikai tnegoldQs szemraont  jóból leginkább  
James Joyce Ulyaraee-óvel rokonithntó, hiszen a drémr±i r:riivc:kben  
s2oki,.:ma ciifalóp ►asokon, a szereplék r+.onolópjnin ki.vül legbelsőbb  
;ondolntnikat is drsmatí$éljfa, s$inpadra óllitjA ez iró.  

nór ras eddigi dnrnb,°niban konkrótúan, közvfitlenfsl c.̀-o c'rzé-  
; 1etően jt>len volt a  kórus /o tilenenirn-ciklusban a tengeré- 

1  
::ur:.ene 0'° eillt I>ró.mék; i.;urópa, Bp. 1974 . 	105. o.  
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szek, n ":,zűrös rajom"-bnn n knzénfütők, a "Végy a ©zilfék alatt ".  
ban n szomszédok kórusra/, itt nem j 'lenik meg, a hntnlmna torje-
delm€l" T'C1re,nzóldsok" /aside/ egyutta1 n trngddiúk kórus(nnk  
alapvető funkai6jét is betöltik. Ahhoz hnsonlóan, a tón.,szerü  
közlésen túlmenően, a tettek, jell.= mek kibontakozds4nak, ^l: ku-
16s:'nek moshotórug6it, r.:otivumnit i» eznek negvilégit: ni,  a 
közönség,gel rély©bb knpo .olatot teremteni.  

A klrasszikun trngddiak fontos szablya volt, hogy bizonyos  
szempontból, a jellembeli monursentnlitún szempont  jtb61 a trngikua  
hős a hétköznapi emherek, n nézők f. előtt 611, ugyanakkor a tragi-
kus vétség, a néző többlettur3 'an eg7 enaúl-'ba `:ooze a T érleget a  
másik oldalon is.  

A "Különös közjúték" a. darnbbnn, a főszereplőnő, Nina  
Leeds neetében is ez a tragikus e -'yeneuly 	fenn.  

Mina étséf;kiviil hatbrozott, erős egyéniség, aki egéss  
kijrnynzetét dominel  ja, kézben tart jet.  

Nfnn tragikus vétsége az önzé Apitól örökölt önző, min-
dent birtokolni v'pyá természete, s 	nagy mulneztrisa,  
gas, hogy elszalasztotta életérek, női rnivoWnak bnteljerseddedt  
jelentd pillanatot, amikor még egyetlen férfiban, Gordon Jhaw-
ban megtalfílhntott volna mindent, amire A harmdnie nlérésdhes  
szfikaége volt.  

A későbbiekben azt ráz elveszett hrirmónibt rnrir aemrsi  ^éle  
vezessléael, léleksanvnrnat! as l nem tudja megtelilni, set ez-
ut6n n teljességet már crank né " férfi egyfittesen j"lentheti  
Nina számára. .am, n `'érj az an inr•i biztons4got, Charlie, az  
•inni jóbrrAt az ntyai r'ondeskodint és védelmet, Ned, n szerető  
P szexuális tirönöt, s Gordon a fitt agyermeki szeretetet  kép-
viseli !ina ozésórs.  

Nina fipuréja , .indentak©rds val, tr1 jesaér ►re ttirrkvd lével  
egymagában is a tra -.ikue totnlitf st képvir'eli. FIaért  illeti  
rage]. Edwin egy tnnulménv elban Nina f i  cure j út az  "Ever-morran"  

lPc"vel.i  

1  ~'ngel . ;dwins The Haunted ''eroer3 of ' . O 'Neill,  Harvard, Univ.  
Pres3, Cambridge,  ;snoanchusetts, 1953. 200.  0.  
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Ezt r3 totnlit4'.at jól Grz6keltotik Nina iznv-ai is:  

", ►s dn hrom emberem... drsrs show ben ,en F-«ülik tSs3se a  
vegyuk... egviltt nikot 4l hérosz egy teljes .Urf ivvgynt, e n$t  
iszom  en nAp,ambe... sort 6n önéll ó egcez vn?,yok.... ák fölolvAd-  
nak bennem, ns ő életük ez én álete~.n... i.k hr:rann együtt tet-  
tek 9nyévét... n 	f'  szerető... '?lz epF.i! ... és n negyedik  

férfi... n kis férfi... n kis Gordon! ... ó  id  .ls enyém!  ... 
ett<W 1 lesz kerek eg4Ssss minden! "a  

A Lre'éc3it:krn jollemsb Altnlénoa érvényüs6ppt, as dri3k  

rRogújúlAat, ez örök kárrorgéet ab'sen 43 Oprnbbnn is A pérhusnmos  
események ds n p°: rhuznmos jellemek képviselik.  

1st az örök =cörfor,sléet, r3 kezdet és vág, filet ős hnlúl  
öe=.,ze.*ondds3sét jelzi s jellemek, raz e:yQa szer-nl"k külső-Ae?sc;  

vdltoz-~eA, nit ősökre vnl© vi;a.asr:eiltám , ~rotivuma.  
i.ina véltomaen kdtic•:'nyú: önző az;3l6i rn.•ra;azkod43®ébnn  

gyrészt nnySarSrn, z're. Ev4nsnearn, mésaréssat viszont spjtlre hr4onlit,  
ahhoz hasonlóan nem v "lop!fstéo nz eszközökben, hop.,e ctsljr;t, - grer-  

®ekének r.teetrart4setit - elérje.  
Be olve ,zi < ~st a nőt, akkor engem el fog felejteni! Glynn töké-  

~  

l . ete:~`.:n, Aho~r Sss' felejtette el as an,vjé+t! "` ~  

"'dért no berazéljrk vvele?... uint bam anyjn dnvolem.... á:z else-  
bnjrsl! ... c3 ugvi3 azt hiszi, hogy Gordon Sam fia.... /'Dindnle-o,  
ürdcigi moaoll;r  4"a3/. Ds Azte:n a költői ig4asss9égszolg4íltetéa! ... ez  
mindent medold ! "3  

":ordon, a fis:, egyre inkébb ass eesményitett fbrli, Gordon  

.haw :bpmísét veszi fel; ugir3nolyatn alkat, ugyenolyan céltudatos,  
sik` res egyéniség. As ő párhusamooÜr"ouknt n nEvnzonoesgon túl  
puz4tuza:_oe események is hangaúlyossssék: na egyik ilyen pontos ttteA;-  
fel ,lé3 n vi.torldsvereek", melyen akkor  is, 'eost is, ni'  ~julésig 
kimerült :fiordon nyert.  A sauaik " e<7fo? Qléa n ropiilágip-motivum,  

1  ,ur'ene O'Neill: Dr6ntQt, Burópa, f3p. 1974. I.  224. 0.  
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hiszen A régi Cordon, hősi hel'le előtt Dinét pilótaként, re-

pülőgépen hagyta el, s n Pipi-Gordon is repülőgépen tr vosik 

hósss3égkötése e16tt, mely rés nnyjóval való knpcsolnt meg-

szef;ndt's't jelenti. 
A Nina életében oly fontos kie,észitő funkciót het61tő 

nr ik két férfi, Fvnne ás Dnrrell is n dnrnb végére eredeti, 
kezdeti 411npotíhoz tár viasza. 
"Zvnns egyszer{len rvs_ans, tiz év szüntelen nnysgi sikere de  

növekvő gesdngsápe tormészete3en orme,lt ugynn rn jta, le meg- 
t nrndt ugprenolven .;oviaisnek, erys'erünek ás szeretetre riéltá-

nnk, mint  volt ...."1  
A dnrnb trngirus befej esée'nek kulcs}=t : nr3den, ns nn: i 

jóbarát figurdjr ► nd jn, nkinok Nine np, v' tarténő v 'ltos6sjvnl 
az eredeti helyzet npn-le jny viszonya rekonstruálódik. 

fip n "Vdpy A ssilfbk alatt"-ban O 03ri11 tsz anya-fiú vi-

szonyt ,jellemeste, 'azt tartotta elsődleges r'ontoas4gúnnk, itt 
hasonló funkciót ns epe-lo ►;ny knposolnt tölt be. 

Az apa _izerope ring életében kettős: e, yrészt e ?yerrnek-
kor melegét, kányelmát,biztonsdedt jelenti, mCisréaztö ó n tekin-
tély, A rideg, bi:nte?éat osztó hntalo®, e hs141 hidege. Az apa 
fi nirájbnnk n hal611r1 túrt& nó +zonojulk,sét ns J. felvoneabnn 
lÉthntjuk, amikor  in  C:.: nrrell szorultai h^rrnániájéba belép 
r3 rR szruhtSs Mnrsden - ns Ape. 
" inn: /bnbonLís rémill ,gittel/ ?ekrteaég... mikor g legboldogabb 
áriirn élem... jön a rrkotocég... n 1ln161... ^s savon.... ide top-
pan közém és n boldogság kasé!" 

A darab véri 46 °ondolnt'iivol i3mát l'nrsdennek ,, hnléllel 
való nronoiuldaót fejezte ki C': rill. in(nnk végső soron `fnra-

denhez kötődésével •ezt supplljn az  iró, hogy a harróníét, 

n békességet Ninn is - m s trnpikus C' :eill-i hősökhös hasonló-
an - e hnlúlben fonjn r jd megtnlálni: 

1  k:. O''tPill: nr6m6k. I. Pur6pa, 1 974. Flp. 245.  0.  
2 

UO. 	
" 	 " 	 „ 	 192 . O. 
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" ignsztnló less znjutni - öre.len végre megint otthon lenni -
«pyütt szeretni n békét - szeretni e'ymés békességét - békén  
aludni együtt... Per;csákolje M,aredent, esten e negszolgat  
f érndtség mély 3' U) j 'vrl hunyjn le A szemét/... békén halni ! " 1  

A gyermekkori idealis 41lnpothoz, a lénysughos velő  

visszntérés, mikor még egyetlen férfi - ns apa jelentette rt  

t úoik nem ir4nti e yértelmű vonznlrnn,t, s még nem ismerte fa  
szerelem pvötrelmeit, n nőisépet, - es e vinesntérés 'inry  

~yrone-e ,l, a "Noossú út az éj3zakób9 hőenújével rokonitje  

Nina Leeds-et,  s elyíkévé teszi a legszebb Oet eill-i hősnőknek.  
"Mike! ... i'en ... én ©var cs' k arra vágyom ... mar el se tu-
rjom kémelni a boldopségot ... rhnrlie megbékélt... ü pyLngéd  

less... mint =apóm lt nykorocibnn... mikor még el tudtam képzelni  
n  boldogságot ..."2  

A IX. s'e1vonés mintegy e' ild-ueként, hnrm6niét,  békét 
adó megoldésként kapcsolódik • ,z előző felvoncasokhos, melyek  
önmea!ukben is egy-egy kis zí.rt, hnrr^onikue egységet képvisel-
neks O'Neill ,jet legz'tes, leszültséget teremtő - mn jd békés  
megoldMat nyújtó technik'jéval valamennyi felvonást e •ységeasé,  

lezórtt teszi, s ennek es e3 . lentótnek 611end6 újr& eSZ 1lóeó-

ből, r -jd a jr nr. :noldAs'bdl a cinrabnak enj r'.tos ritmust ka31es8-
nós. A "Túl s3 s yemhratéron", n "vsór8s mnjom" c. darabokban mér  

erelótt is hnsonl6 ritmikai kieórletet végzett as iró.  

A görl»  trnp.édiéban nlnpvetó gyors-kdzpontúsóg, melyet  
jól negfi yelhettUnk As  első O'i.eill-i korszak műveiben, vala-

mint mar  rq`sodik korszakéban, a "Végy n szilfák alatt"-ban is,  
a ciélylélekt_ ,ni koncepció elsődleges hntfisét nsglIn viselő  
"Kt Ibinbs kül jétéit"-bsn nem mint elődleges .+1 npriotivum, hanem  

d koncentréaltsn, elemeire bontva fordul e1G.  
A  more e1kert]1hetetlenségét supnlló kurstrukture, a  

1 	O'Neill: jrémék, ',,turápa,  B.  1074. I. 245.  0.  

2 Uo. 
	

" 	 151. o.  
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pdrhussamoe jellemek,  események oor4n 	os Yvnnv-heiss rut3é-  

góvAl, hnl tt9{géivAl, hn c©nk evetlen felvontSebnn i s, de n  
jellegzetesen 0 0 7eill-i .Jors-ntmosrférót teremti meg.  
"Almon ez n héss, >>ed. ':alomi bnj won  A lelkével, hratr'rozottnn  

érzem... ?'e'r.tidtetr ébren, ol;rean nrhessen lélex-;eztem, minthn itt  
rd.Yesrég kiszippentottnk volna n levegőbn  minden életet, hop,y  

ely kicoit ho:asznbbrra mrujt.a.sk  n s nldokl6st Tele. Nehé>a elk6p-  

selni, ogat itt 	dive  az:ilcatett. "1  
Ps  uttrn a h:,ljé3 elűreielz€© 	boalik ki n végset a  

rflngn teljes nrar.yerg{bnn, tre édi Ajébnns 92 fivnn9-csnlód  Vég- 
mete,  n *2hms3eüt kről - nemzedékre clröklőd5 elmebej, nolynek él-  
tRl6nOS őrvénvüné ;ét, kiKertilhetetlenségét sere. fivens igy fog-  
lAa.jlj O3e2e=  
"Nekem is est rr:ondtók! Jam édeaApja :nondta, sast urr3m! r..s én is  
ugynnezt mondtam, r;ct,eamruak! ... '6d i ® es  vér. 	o anm-sra is  

ugyaana$, mint nsa nn j6re.  "2  
As O'Neill-i trnqédiafelf'ogés nlrapvet3 elemének na e16-  

re elrendeltrtds és A szabad nka3rtat viszonyn tekinthető. I:bben  
n daarsabiaen is . - 0,,,,oldósként n  személyes felelősség ős ast előre  
elrencleltrtéo eryensülyet adja nz iró A=.?é:ldéhos, e klnsszikus  

tragédiához hnsonlónn. Fz ras egyensúlyi viszon -  volt jr11en$ő  

ra  "Végy A szilf • rk rintt"-ra is.  
"Darrell:  ... . iért nem ass elején 	miért :um nond el min- 

dent?  Fe3.előt,nek  érzem  mg~éért rnegtam.  
'.inns /vndul/ AZ  is! /Asrtén fg.rndtaanl 3pg  nem is. :onki sem Ps.

'gaga se  tudhntta.  senki sem tuslh ntta." 
A  minden  emberre eE„*yformtfin vonf3tkozó ..ors, mint  trngé-  

rlisanlap, A jelen, nult do  jövő, .,z Mriikl8tt bi3nGk, nss elköve-

tett hibőlt Ussze:Conódésf,nek, n tragikum t"ol:rtonosa4génsak  1eg-  
s9,ebb póldéjGt  ins VIII. felvonósbeli ~nonolSgje fonlnlja tisc- s,ea  

1
~ uoene O'Neill:  Drésna, Eurápn, Bp. 1974. 

? Uo. 	" 	" 	"  

3  Uo. 	» 	» 	» 
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"... szerelem, szenvedály, ek3sstazi3... milyen távoli, n3s3zi  
életben volt mindest eleven... n7 élet c3Ak n  n:ultbon as a jeSvG-  

bon clet... 	j 'len coak közjáték... 'különös .1. 6zjúták, mel -ben  

zazért idóss►ük n rnultnt as n ~.jövőt, hogy biston7itaukt élünk, vn-  

I„unkt hl  

A "Különös köz  j ték" több szegpontból is mar ns  O'Neill-i 
tre ,,édiakoncepció c'j yik legteljesebb, a3t e^,yes szerzők véleménye  
:szerint e legteljesebb jesebb kifejeződésének, ns "Amerikai Elektrú"- 

nk az előfut•'ri.  
Nine, '.nr3clen, Darrell, Jan de Gordon, a nély férfi  h-ül-

ae,jének, jellemének vissznv{'ltoséee Már ns "knerikai r`lektrn"  

crinj Inak ds Lnviniája►nek saját apjukká, env,jukkí1 vc l6s't vetiti  

Műre.  
.►z " norikni Elektrá"-rn }•eaonlit3 helvsssin a cnbaodík fel-

vonás 1. szinóben Leeds professzor háláezobájA, valamint a  mar  

emlitett, ' : OzettGl terhes PvAne-hús. Vim]  apjának clolgossóazo-  
b4ját O'Neill uvw irjn 1e, mint egy élettől távoli helyiséget,  

ahol n"radGnyt leengedték, ettől nz  nbinkok élettelen, hunyt  

szemnek h n tnAk. "2  
O'Neill yzamGrn A  ^$erepldk lelki-pszichikai holaln min-

dig  fi  ténvlARea halal előtt  jar. Erre példdt mar a "Tú1 a szem-  
hat'- ron" c. darrabjabon is láttunk. A  halúl k(Slóelecitét -,z "arc"  
hralálq, 	mosaduletok helólA 	merev, gépies rnos4esok, n r1n,.,zk- 

nzeril, larva.3zeri! nrcok jelsik. Es a X'olunmat r3Ajd as  "Amerikni  
A.ektrá"-ban kulminúl. A  "Különöe kösjaték"-ban is  több pGlda  

talúlhotó a ranszkozeria -ac, a pépiee r,ozdulatok, ka halál köze-  
ledténeY illu astral. áAdrnt  
"Siins lEas3ú lépte?:r, el bejön... Area sópndt, kifcjAzéstr-slen mszk i  

elparolgott róla minden emberhez . npcaolódó drzelem... " 1  

"Jzomo Andig szomorú, trngikue, ettől olyan kemény éa úlarc-  

sstArti nz  ercA."4  

1  Fur*ene  Mein: DrÚmf,ic, I.  Európa, : 3a. 1974.   251. o.  
2  Uo. 	" 	"  "  129. o.  
3  Uo. 	• 

 142. 0.  
4 Uo. 	" 	" "  ?.?6. 	o .  
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AMIKAI AMcTxA /1928 - 19''1/  

A "Vép-r ra szilfák .,lett" nQ  G'i ni11-i c;letrt0ben n 20-ras  

évek, ns "Amprikei r1 ,ktra" n ?O-ras é:vek icagjelontvsebb dyrab-  

jr3 volt. Ez utóbbi mti O'Neill trnaédinfelfog68Qnnk csácsót je-

lenti, hiszen ebben sikertil neki a kőt fő trA .gddia-alkotó elem,  
n rldl°l61ektnni hatások, és a g8rdg tra ~ddie vonóaAinek hnrmo-  
nikus összeronódásót me.Qtnremteni.  

j  b')en ra miiben  as alnnkoncopcic3, a tematika vonntkostísé-  

bnn a klra©szikua pörög trne4dia mósé,t teremti me,?, ugyrareakkor  
t anonbnn éppen a ptSrt3g trr'p,édiától veld eltérősek viit:gitr3nnic ró  

0'Noili modern trrapCdia°elfoeednrak lónyepóre, s e.yben  p,yringe  
pont jnirp is.  

As "Aunox ikai rl©ktrá"-ban O'Neill srintésrist toremtett:  
as 6si, Sore-központú, ellentétes szenvetaélvnktál, von_.sortc5l  

teli, 	pl;;re calrendcsltrté® ős a 3zs..abad niserat o=rensúlvát  
képviseld t ~ürög trrapédie, valamint A modern pszicholáfTiai drGmf:k  

etyen3úlyéf.  
t.k}irosrak r,annsak idején n ndrdg clr(mrairók, 0'Deill is ra  

kiízüna6R G1tA1 már jól ismert témát, jól ismert csolekményvo-  
nralnt vélasztott keretül a tragédia kibontáaéihos.  

Az  ősi Atr. cuss-hls Aisakhille3e ős Euripidész óltnl is  
fe1F;olgozott ma.raFY jn raE>mc:3rak a cozl.ek  ,ményt, hn.npro a darabot 6t-  
fogó erynt;gcaa n.anguletot, tragikus 011Qntétaket, ez előre elren- deltetés é°• 

 szabad rakr3rat, n::}zeruplGk végzete ős személyes fe- 
lelőssége kiisi4tti egyensúlyt is rtlrarábnn foglalta.  

O'Neill is f:tiveti nfivdben ezt a vonulat, de sa -t3röp, jore-  
koncetaciót P nAi, iatenekben nom hied korban, napjaink közt3nsóge  

erórnóra is kézzel forhntővá akartra tenni - a ezt a célt szolgál-
ták r,z eredeti trrv*Edir'atól veld eltc.réoek, ra r.3a1.0 dt, ős é+t-  
szüvése VX. :aaésadi ^aélyldlektani -,' = - rsAkfrel /ape, ős anya-
komplexumok, vérf'ert6só azerelem rotivumA, as r,lektre-Lnvinif-  

rra tfSrténG irói ,,enesóly ,'t elyozóa/.  
A  darab  rime  ra görög tri16 ia r -yes részeinek r^egfAlelé;en,  

hC.rona réazba 4111 kirasAtGrée, /lloaecoding/, A hajasa /The Hunted/  

f!:-azF3jdró lelkek /'The Haunted/.  
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A  derib tuln jdonkdppeni csúcapont jnit ,; f lentG h,]rom  
Hl©pvetd rontosoagú tett ur;venolynn sorrendben  következik  

egym6a ut6n, mint oz eredeti trngédióbrjn  s nz első, - Abe nnnon  
büntette, mollyel kiU$te n c3nli+di h6sból testvérét, David-et,  
a® mindkettójtüe zltre1 szeretett bronzvdrt3o ;,ajd  Marie  Brantc.. :e-  
ot, h6su znt leromboltnttn, s e helyett _,yt91ö etbQl gaéaikAt ópit—  
tetett, - még n ciArnb kegkesdése előtt történik. A mdaoclik tet-  

tel 7'rul s3s első ráes, hrintine TeA;.  ,yilkolje Nrját, Fzre  
' nnnont. .A hnrmndik W Inte ttel vdpeódik n trildpie rr. ;odik rduzes  
c:rin "megöli" nny j6t,  

Az  Ősi  nondn néhAny el . fi re la.onbnn Vvol 611 n mo embere-
nek i ,ontiolkod6o6tó1, Crzelmeítől.  

O'Neill korszQr`.ltrt, n na náz6je szé.:nn6rn QtélhetGhbc teszi  
n tr^i ►Cdiat, t? j-AngliGba, 1865-be hel . vezve H szint. °'b`len a vo-  
nr3tkozd®ban, ©s új-nnglini puritün azellemiaég r+egj-lenit6sábc±n  
nu "`Ilektr©", n "Vdf*y A szilf'k nlatt" nvo -lftövetúje lesz.  

Ebben a d.erAbben is t:ót nllentdtes 361uo t'eszültsc:góról,  

kUscielnár61 vnn szó. A h6ttár, nz Gsi biinük szövevénye, raz eae-  
r'Eyn:lek, 	egyéni sorsok isradtic5déoe nz eredeti trngédie r:treu3e-  
TMicsztCug ollentdtáre  vezethet vissze, rhlyet itt A neg3rspe,  
Abe :. nron, to fivEre, :' nvid :nnnon c'llentáte képvisel. Frznek  n 
hbtteret szolgatetG nl]entétnek e kinlekulfen, mint  erről ®dr  
3s6 volt, n klne3zikus trnnédie sznbélyeihos hhsonldnn r_^,6g a  

dnrnb me.F,ke$ddse el(7tt tOrtónt, s a dssrAb folyamón c3nk fokozo-  
tosen lepleződik le.  

Abe Ca Dnvid :pnnon között nz ellentdt ,lnpjs nz volt,  
r~ind cetten e,,.,y nlncsonyrengú €4 lenCzett, do F?';Önyörü %s  

úlntvidam .anndni dnjlEdt, n bronsvc3rt7a rinjú : nrie i3rontome-ot  
:tzerették.  

''z n késóbb fokos:3tosen 1nl eplezi3d ~ n17 Qntdt egyr6azt n  
er..nonok predetermindlt sorsát, szerelemre  velő  kéntelen3égdt ,  
n hn1611n1 vn1ó ös3zeknpc3olúc?6oé:t, mLarészt n m63ik pólus,  
~'olesé> ~oik, Christine, Ecterie 61Ati3rfJmét, szerelni szenvedólyét  
-1npoz7s meg.  

Mfr n dnrab eleji kőt  jelkót_es dnl is  jelzi  eat n kettős- 
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sógets a.,henandoah rz élet folyója, g nz ezzel ősszefti r~6  
kvelit6sokFat is jelképezi:  
"Á, -;hennnrloah, brr tZpllrané,lnk,  
folyóm, te zuFvR Mrgd!  

6, OhenAndonh, de r.,essse j órok,  

tőled de rseMMe j(4rok,  
túl a nagy ' :is3ourin. "1  

A adsik dal, nrso1yet Q;:s ^z 0ls6 .?qlenetben ':nllunk, s  

"John Brown's 3ody" 2  nz ellentétes pólust, n azigorue,got,  ® 

kRtonds jellernGI a ;3zer .lr:mre képtAlen Mnnnon-férfiakat  L=elké- 
pest.  

1 két ellentétes j illeg 1, s tnrtnlmd dal, ra 3l yhes  
II. rész IV. felvonéséb°in még n részeg r trón ry'aszoe ntsty ja,  
A Bakó Jani is kapcsolódik, 3  -iz eddig  megismert  ©'Neill-i  nh-
hatsr3oknt k er,ős,itve s Jere  kikertilhetatleneégét előrejelző  
funkciót is betö' tik. Ugyanakkor jelzik n trn ddis ellentétes  

erőit, élet c s 114141, háború és béke, szerelem és syttlö et fe-

sztlltoégét is.  
.;úrceak A  "VT/ n ezilf<k alatt" c. darabban, e bizonyos  

vonntkoz abnn a "KUlönö3 kőzj6ték"-bnn is, a könyörtelen sore a  

rannon-házban testesül ateg. A mé+r megismert Cabot-hdsznl sok  
hasonlásilgot tnldlunk, de  elentdotartalms ennél sokkal konoent-

ríltabb. z  egyetlen kikötő-jolonrten kivfll, melyben Adam Brant  
hgjóskenitctny .1cm rilkol6sennk lesztink tani, rnindhdrom rész  
velem 'nnyi jelenete a A•)nnon-hds valamelyik szobéjábsn, vagy  
közvetlenül a hf z előtt j Aszódik le.  

Wr O'Neill itt nem alknlmnzzn a "Vágy a szilfék alatt"  
esetében idtott rekesses szinpndot, o 3zimult6a nem ldtunk több  
helyi i't et, de helyezin-teohnikí,júval mintegy szobfaról-nzobírü  
kőrb'j41rja a Vdgzettől terhes rir tinon-h6zat, - (dolgozószoba,  
16ssoba, fogadószoba, n'+ppnliszoba, - a nézők figyelmét hol ki- 

ll:ugeno O'Neill: DrEím(a, WrópA, Bp. 1974. I. 291. o.  

2I10. "  "  " 296. o.  

3Uo. " " 99  594. 0.  
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vülre, hol belülre, de mindenképpen n csralód ':égcetét magában 

hordd húsra ÖsJzponto ait ja. Eszel az eszközzel 0'P;eiil na ed-
digiekben már regismert ritmuaterentő technik j .:t niknlmazza; 

a Végzetet megtestesítő húzat vnlnmennyi oldalról, sok szem-

szögből végigjórve totnlitdst teremt. 

A  görög trngédiók z okvónyos nzintere a teraplem előtti 

tár volt. Ennek megfelelően as Í1ektra is a hós el(at, a tra-

-édin kibontr=sdhos kellő Onnepélveaséget, méltóságot 2ugrrsó 
pdrögds oszloncanrnok előtt kezdődik, s er*vuttel ez less e be-
fejezd Szin ie, Biz 	jnllegz tee köretrukturónak ryeg- 
'eleluen. 

r ;t;r  ra dnreb elején '1:_41 jós í+rzeln''ket kelt n kIrnyezet; 
az  alkony, as oszlopcsarnok fehérsége 413 a hós komor 	rke :é ^e, 
e sértődötten csillogó nh1 fiktebl ák. 
"A  pörög oszlopca,rnok most olyan, mintha egy ode nem illő 
fehér lerv!t illesztettek volna a ház arca .16, hogy eltakar-
ják vele komor, caur szilrk_esé;ét." 1  

2Jemcsnk a orsot reprezentriló hds visel ilyen lfjrvnnrcot, 
hanem a benne lakd emberek is, s eszel n holt lárvearccnl is e 
. ore kikeriilhetetleneógi t, e halál közeledi:=rét fejezi  ki  as  iró. 
"... Mintha lórvdt viselne. A Mannon-canlfd area  es. "Mind ilye-
nek. Mg a feleségük is hnsonlóvte. válik hozzájuk. Seth-nek is 
il-'en mór as area, nen vettétek é. sre? "ert itt él velük örök-
től fogva...." 

!Vzat, a Sors szimbólumét, Christine ra darab elején is 
mór sirboltnak őrzi, a ezt  a  komorsdgót próbálja meg, akárcsak 
A lénye, s darab hefrjezésekor - es Eletet ssimbolisóló virégok-
kal anyhiteni. 
"Erre p mi kripttInkra r: fér cr;y kis élénkség, ugy érzem... Va- 
lahdnyszor 11-3zajövők valahonnét egyre jobban hasonlit egy sir- 

1 
-u,,Tene O'fdeill s Drámák, T'urópa, 3p. 1S74. I. ?Ql. O. 

2 
Uo. " " 	 " 295. 0. 
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- bolttiosl... 	ceuf puritón szürk©e6p'.es `IzséGsnpve 1Grvekdnt  
H popí.ny templomtiomlokset! Tökéletesen jcl"LecaBG qz dreg be  
, annonre ez n azürnym$iilemény, nmit é, ittetett - ra  ;iilölet 
templomének.  "1  

;, hc;s bHljúe, komor hr3n~,~ulat4t, n; ara kiméletlen::;énét  
cjrnysz erf' ember, 4ki 	kórus vE-z t ~je¢.ént e;vuttal a  

kösvéler;ún _yt is képviseli, kirejezi n dsarAb vc:gén. Az elvont  
bAlne; tc=lern 	konkrétnbbw  vV1ik. 
"... 1 ,  hot r•ozi:;ta 4zellemo n Lósnak. 1.s ezt én is érestem, fé-
nyes na3pOei1, L?oikor odnbent jdrtna+ ut'nondsni ennek-annak - mint-
ha bes"rsln2ve rothndna, ot3sals3closnn ott vnlatttit... '`:tok és gono4a-  
a4g lakik ebben a hó.zbnn, nttc51 ra nApt61 fofTva, hogy felépült  
Py0181AtbG1 - 6e asótn is esek 0;;yre szaporodik, nem fogy - bi-  
zonystg ré mindss, ami n 'nisi  között történt. " 2  

As O'sveill-i dsrnbbnn n :;ors n °:irög trngéciiúhos xiAaon-  
lósn - erdeen konoentelt, egy-e; y központi kép, ‘z Atreuss,  

e fy3nnnon-hés V`rzetét t.brf solvn ra mü a trn { ►ikua totalitt+s  

é:3 univers3nlitéo erzéaét kelti.  
h hesonlúagok mol.lett eltérések i3 vannak a két tragé-  

cife között, m• ,lvek epyuttel a Két tr„ ,cdinfeltor+é® közötti kü-
lönbséget is jelzik.  

As nisskhülossi tragéditbnn n központi figure Gre:sx t  áss  
nlakja volt, akinél :► trragiku3 c,;yensulyt as, ird ns ' .rtatlans=:g  
és btin, ns, e1Gre elrendeltetés ős n személyes felelősség eryen-  
sulyévnl teremti meg.  

Crret;7t(.:sz a-őrön erköl csi felfogás szerint blnós, hi-

szen kioltotta +nyje életét, ugyanakkor .c)aonbran nem Mint's, hi-  
n•ren tettét isteni pnraRcsrn követte el.  

O'Neill n modern ss:inhds azGmérn n "minden istenek nnyj®,  

tudAtal ntti „3  segitaégével próbsílte ezt o kl©a:;zikus even- 

1  
TJaffene O'Neill: Isre=taék, rurdpa, Bp. 1974. I. 302. o.  

2 Uo. 	• 	" 	" 	424. o.  

3  Joseph. G' E:eill: The "rngic Theory of F. O'Neill, niv. of  

Texr+e, 1963. 419. o.  
"We jIave the subcon . -;cioua, the rother of r,11 rode 	 
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súlyt re(*teremteni, s elsűJorbran es a pssioholó •iAk:özlaontu:aóg,  

melynek %rökere n t•'r9adaloaban, n kulturdban, az emberek Ktll-  

au-Iaela6 vil6g6nan bekövet ezett v:ltoadeokban keresendő, in-  
dokolja a klAsazikus tragédidtál való eltérC3eket.  

As ereEaeti drarab C.resztdszót tilciőz6 i'uriúknak itt  
pszichológiai furir3k - Orin bi!nös lelkiismerete felel meg.  

Orin !rözvetlentil nam e  csak  közvetve okozza anyja  halt~lót, 
hiszen a szeretG, Ad at Brant mcar,gyilkolda} val Anyját  as öngyil-  
kose,gba kereti.  

iizr-el a megolc3d3ea1 O'Nei1l  az eredeti tragddia f^lelC s-  
sCg da elGre-r.l.rndeltaóg közötti a ,venaúlv hom, a klaa:.,zikus  
Sora-Izoncepciut.os k cri:l közel. Grosztésshez hasonlóan Crin is  
biiniSe éa necnbilnfie wryszee:wlyben. Anyja taralélGnnk közvetve oko-
zója, a falelősnek is irzi magtA őrte.  

As Crint '11dözG furiúk: F ~~I.xyrésst 3njt lelkiismerete,
+  ` ~id3l°d3st tAstvdre, Lr.vinia, akiben az élő lelkiismeret testeal1  
meg.  

AFurid►k - og,j= lenitdsc:n kivid a ntlaik jelentáe, de indo-
kolt eltárós r-z eredeti trragcdiótól, es irói hAnge+Ily óthplye-  
r:ae Ore:aztóaz - Orin  figurdjdr6l Vl .ektra-Lavinia ralAkjire a  
triló is 3. réoz6ben.  

LFavinica igazi tragikus hőshöz méltóan - erényeiben,  
FAb,ibcan is kÖvetkA?,e.te®, rll .Pntétes vEglete :rat L'épviseló,  
n©r,es, mdltcía4 gtaljoe figura, Lavinia mintegy ellensúlyozza  
Orin fizikai /a hdborúban Jzerzett fejsértllésébGl soha nem  
gyógyul fel teljesen/ ds pezicholópirai vengesdlgét o  Lavinia  
egéasen A darab v6gicifejletéig valamennyi t . ett+lket i,-., z3F:kg-  
ezolgéltat='snak tortja, Críntól eltérc:en szeradlyes relel6asd Tet  
nrr dres.  
"Lavinia: iió►sass' fitörC, céda asszony volt ds gyilkos, igas, vagy  

nom?  
r'rin: I=.as.  
Lavinia: HA mi  betartottuk volna tórvdnyes kötAleseégünitet,  

akkor felrakaezt  j4k, 	vagy nem?  
Crin:  

Lavinia: De megoltalmaztuk. a4xetett volna tov úbb, ugy-e?  6  
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m Egie inkgbb megölte nnpít,  hogy bünhődjön n vétkeiért  

- sAjét azrabed nkarntr:ból! Es conk ignzségtétel volt! Neked  

ebben semi  részed ninc3en! "1  
Orin e trn,gikua :=rryensúly né3ik pálus':t képviseli:  

1 Aje felelősségüket, n VérTet k:ikPrUlhetetlemégéta  
"... Ampróbéltnm nvomon követni ns életünket ^utó >>onooz  
végzet titkos utjnit n c:anl'dunk r.lultjt"sben! ' .'ert hn vz nmu7t  
vile.;;o9Bá vélik elEtte n, . ,nr.c3oltnm, :akkor tnlan képen leszek  
r;r. jd r?enjóeolni belőle n jtivet - hogy milyen sore vis,r r'nk.  

- Gtnbir oat ajcíslntot non *!ortem kinondoni - nr,yen-  

1Gre nég - nohn sejtem... J$vt arésgt rand :azGl, nnit irtram!  ... 
Upy vnttem észre, bogy tr vagy A le gérderAeoebb böncSzü vnlnc ►ennyi.  
ünk közül!... .Annyi rejtett i'uresnseig eg,yesa benned, nr'i n cs©-  
lóá nuultjúban is ott buikat mar!... "!  

Az enbrr tQhét e kéttipusu viszonynak, nngatrrrt.'onek  

r::egfelelően )  nk ,-res=nk n klasszikus tr.. ~,  •édífbnn, teljesen rrz='3bnd  
r3krarcattal som rendelkezik, de saran sem tol jesen <'eternin::lt.  
A Végset ős A személyes felelősség elyensdlvbia vnnnnk, ns  
O'Neill-i trn U7i6br+n is.  

A  Mrannon csalód nultjabnn bujk616 yét ,z©t, nnnl,yról grin  
is bnszglt, tulnjdonképpen pszichológiai eredetüs n :'nnnonok  
tuclntnlntti sz; releme:hsége, a  ugyanakkor ozerelecnre vnlc5  kép-  
tolenaége roprezenta  j o.  

:zt nn olnpvetS pszichológiai vonést hérom szimbólum  
; elzi rs, dnrnb 4'olynm}Sns a Dél•tengeri szigetek, amelynek  pri- 

t ieztns ='gat, frtAtlnn®égót, nyugalmét vnlomennyi Pnannon  
í.hitjn, n mé3odík .3zimb6lue A F:z ►annonOk ie3.1©gzetes nóidelj€a,  

bronzvörös hn  jú, l.calönl gee szc; mágU nők azerAloérs v•,16  
vég7Aíd6s /Marie iZrrantone, ;  ,hristine, 3 ilyenné waik 	nru jo  
helyét elfoglcrló 1.avinin i3 ,, dnrnb vé.^ére/, n hnrrnndik szim- 

1  
°ugene O'Neill: Prúcra, Turópe, Bp. 1974. I. 43C-431.  O .  

2  
Uo. 	 „ 

	

442. 	0.  
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b6lum periig A dnrnbbnn sokszor mepánekelt .:henf.nrionh, -s 
élet folyója, melyet osak A ! iBsouri, rs hnl'l folyó jénnk 
étlépése utén érnek el A Mnrnon-hősök. 

ami az első szimbólumot, n Dá1-tengeri szigetekre 
vnld végyódée! illeti, es a motivum vá.gigvonul is egész 
dnrobon, valamennyi ssereplőt mr-''vnl ragadja, s igy tra-
gikus ;torsuk közössagét is jelzi. 
"Adom Rr. qnt: Ur y élnek ott jóformán, mint a peredicsomkert-
ben, a bf.in felf er''azése előtt! !!a valaki nem lőtte, el síim 
képzelheti, hogy milyen szápck ezek a zöld szi; "Qtek! Körü-
löttük r  kék tenger - " plbCk ölnek a  be yesticsokon - n nap-
fány az ember vérében bizsereg, án szál Az örökös légy al-
tetódel, n parti vizek felől: a homokzátonyokon rr.Agtörd hul-
lémok durusoolősát A Boldogsúg-szigetek: u, y hivtam őket! " 1  

:zre g`nnnon is, miután vilagossó vált számérn n helől-
hos való köttlttaége, menekülni akar, s buvóhelyUl egy nyugodt 
kis szigetet kiv€,n maguknak: 
"Ungyjuk itt n gyerekeket, és utnzzunk el ketten - n világ 
m sik végébe - s keressfink magunknak egy kis szigetet ... 

^orkig vagyok ra halőllnl! 	kell nekem! " 2  
Orin :Annnon szt tatéra a szi let, az nnya, a nyugalom rés béke 
szinonim fe :la.nk: 
"... vag l m r esnek n nzigetek jelentettek nekem mindent - min, 
dent, r+tni nem hőború, mindent, nmi béke, napfény c s biztonság... 
Ott éreztelek mindig magam tat sneliett. A hul l ámtörbs zsong6s8 a 
te hangod volt. Az ég oly-m kők volt, mint a te szemed. A part 
releg homokja olyan volt, mind a bőröd. Te voltől az egész 
sziget... anya... " 3  

Lnvini , Fannon is ezeken n szigeteken keresi a mnegválta:st, 
.i megnyugvőet. 
"z:zer•ettem nzoket e szigeteket. Ott szab©dultmn fel végleg. 

1 
Eugene  O 'Neill: Dreimők, I. rur6pA, Bp. 1974.  308-309.  0.  

2 
Uo. • • • 341. 	0.  

3 
Uo. • • • 378. 	0. 
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Valami gyönyörű és titokzatos - jó s7ellen ''radt a földba  

meg a tengerből, - n szeretet, :3 szerelem jó szelleme. i éled-
tetni tudta v  ,lem a hnlúlt."1  

L-zt az éhitott nyugalmat - boldogségot H :'pannonok  
egyike sem éri el, - csak a halállal való talúlkozés utr n.  
Ezra k6®8n ébred rú marra, 'logy b']neit jóvúí kell tenni - meg- 
ölik. Christine-t öngyilkoasúgba kergeti gyemekeinek "i, as3: -
tc'tele", Orin snjút 1elkiiszn'rete elől m mekül a 'alálbe, e  
Lavinia is vépiil felismeri 3ors•'nnk kike-UlhetetlPnaógótt ön-
ként vúllel ja 	élű halott azel•epét.  
"ha  vag',ok ^z utolsó !tanon. Magomnak kell kiszabnom magamra a  
büntetőst! 	a bUrtönriél 113 a haldlndl is kegyetlenebb igaseg-  
ozol ltnt"s, hogy itt kell{ élnem veciql a halottakkal! Soha  
nem fogok elvenni sehová, és non fogadok senkit! az ablaktéb-
lúknt beszii eztetern, hogy napfény soha be ne hatolhnseon a hés-
be. itt élek r a jd egyedUl ra halottakkal, érzöm tovr bb a titka-
iknt, elviselem haznjúró lelkilket, romig meg nem fizetek min-
denért, nmig el nem fogy az tok - akkor r'zten meghalhat majd  

nz utolad Uannon-ivr3dék!  „2  
A Sors valamennyi azerepldre o yyforr it'n vonatkozó közös-

ségén tél O'Neill-nél is, frkdreaak a klasszikus  tr ~ ~édié+ban, 
valamennyi szereplőnél megjelenik t)11enp6luskánt a személyes  
feleléoség motívuma is.  

-zra annak idején megta ,radta segitaégét 	!3rantome- 
túl, nki igy nyomorban küszködve halt meg, e Pia, Adnm Brant  
bogszút e$küddtt a Mannonok ellen.  
"t3rant: Aztjsn raeítudtam, ho ry amikor ,'min:a esett, s csér eol-
gozni nem volt kipa . , se oz én ciranet nem tudta, a b{lszkesége  
utolsó marndvnyét is félrelökte, cos irt a maga apjának kölcsön-
kérő levelet. Az apja nem is v'llszolt rá.  in  pedig későn  érkez-
tem. A karjaim között 11'1lt neg. ÖPr3szú'lló indulattal/. Ezra  

1  
Eugene O'Neill* Drómé.k. I.  ' urúpa. Bp. 1974. 435-436. o.  

2  
Uo.  " N 	 " 467. 	o.  



tjennon megmenthette volna -(:s szf'ntsz,:ndékkRl hagyta őt c+eg- 
hnlnít hsre t<í>annon gyilkos3úgot követett el, és ugyanolyan  Wi-
nds, mint  nkármelyik azok közül, Akiket bird korában Aa nkaegtó- 
T "rA ktildött ! "1  

('hriatine és Grin Tzrn, illetve  Brant  megftyilkolé►sében 
brinös 3k. 

: tz "ig-z ,'gszolp+yltntés" ds "bi9nönnég" kulcsfigur6jn 
rzonban Lnvinie Marmon. Lavinia  a dArnb sorén na ignzségazol- 
r+'1tntr:A védribetstydjét Epitette r-ngs köré, mnnsSt - s Orint is 
'rtatlannak tnrtvA. 

Ezra, Orin, I3rnnt, e az  összes Mnnnon irdnti tudAtolntti 
szerelme, az rulye 	nflicyrt Christine raindhdrora férfi 
véf;yét, ^zerelraét mngénnk szerezte mag, ezek nz indulatok Lnvinin 
totteinek éppugy inditékai voltak, mint az "i-nzsétgtcvEs". Amikor 
oz n védőbéstvn Grin hraléln ut4n mér ingr3dozni kezd, Lnvinin 
utolsó lehetőségként Peter-E,ez menekül, i3nkivrSletétzen :1drmt-nnk 

sx.ólitja ct. ezzel n Freud-i n,yelvhotldsanl az trrtatlr3nez illu - 
zid je végképp semmivé foszlik, s Lavinia P-egnd ja rangét sorenAk . 

A következő motivum, amely n V,,r.nonok halálhos vn16 kötő-

dését, trnr,ikus sorsét, és n Sore köa.ös : 4gét, élt®1Gnos árvényüeé- 
Jét jelzi - A jhennnc3orah kozdnV'. dAl. 

Ez a motivum iirszesen hnt 	bukknn elt'J n<lnrnb- 

ben, a epyuttnl terRntikue3 ,jelleg{.l is. A Shenandoah az élet  folyója  
mig a  Missouri  n hslúlt jclenti. Ennek bizonyitéka ( hristine ön- 
,=y3lkossÁYi jelenete. ikor .,eth, e kórusvezető és előénekes odn- 
ér A dalban,  hogy:  "... 6, Shennndoeh, de messze jdrok, 
tőled de messze jérok, 
t ul , túl n nagy..." 2  

A "Missouri" szót r3 dnlben éles pisztolylövés holyettesiti. De 
P hnlél 3zörrRAségét feloldandó, ,,eth, a i:Srusv-zetC egy új 

nnrrAl folytntjn tovébb: 

1 
Tlap;ene O'Neill: Drémék, Eurdpn, I3p. 1974. I. 	311. 0. 

2 
Uo. 	" 	" 	" 	411. 0.  
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A lí:nv  o  nagy folyón hajózik...", a ezzel a sorrel azt sugallja, 
hogy Christine tulajdonképpen megbékélte halálban, megtalálta 

a$ elveszett harmóniát, e csakugy, mint korábbi darabjaiban 
/"U!ban t:ardiff felé", "Szőrös majom","Túl a szemhatáron", 
"Vágy e szilfék alatt", "Különös közjáték"! O'Neill  a halál  Í".

l el netesaégét, rutságát onyhiti, a végső ne"nyugvást jelzi. As 
élet örökös körforgására, újjászületés ős Qlmulás váltakozáséra 

utalva nézőjéből katartikus őrzést vált ki. 
;•iemc3nk Christine, egyetlen Mannon sem képes az ölet ós 

;szerelem folyójához, aj szép Shenandoah-hoz közel kerülni, nig át 
nem i lte a A.asourit - azas nem találkozott aa haal'llal. /Ezra,  

Grin/. 
,R. harmadik motivum, ta Mannonok boldogságkeresésének ki-

fejeződése rz általuk szeretett asszonyok külad-b =alsó kvalitá-

aAiban is megf'ig:lelhető. 
Ezek sas asszonyok álétre, szerelemre vágynak, szerelmet 

Adnak, bizonyos állatias árzékíság j roll emzi ket. Christine-it 

péld4u1 i, ► jellemzi ez iró: 
"Christine magas, szembetnóen szép, negyvenévessszony, koré-
nál sokkal fiatalabbnak látszik. Gyönyörü nlnkjaa van, núiesen 
izgató, a mozgása pedig sima, lágy, a az állatok kecsességére 

emlékeztet."1  
A jellegzetes asszonyi tulajdonságok szimbóluma a bronz-

vards haj lens, mely a.többi motivumhoz hasonlóan szintén vdjig-
vonul az egész darabon. 

'nnek a kvalitásnak n2 óatipusn Marie rantome volt, aki-

ről fie, Adam Brant kapitány igy veil: 

"r eek egyetlenegy easzonyrál tudok, akinek még ilyen haja volt. 
Leg  fog lepődni, he megmondom, ki volt a az. Az anyám... Igen, 
olyan győnyörü haja volt, mint a maga édesanyjának, s honszil, 

leomlott a  térdéig, a szeme pedig, a nagy, ClT; , szomorú szeme 
olyan kék volt, mint a Karib-tenger1" 2  

1 
r,u:-ene 	 Drámák,  Európa, i3p. 1974. I. 294. o. 

2 
Uo . 

" 307.  0.  
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Nemcsak 3rantot, A Hazatérd Ezra  pannont is regbabondzzn  
Christine hosszú, bronzvörös, az életet, a szerelmet jelentó  

haja:  
" /Az nsszcny fald fordul, 3 e hnngjdban vdgy remeg 43 áhítat,  
zevaroa érzések - ,:gyefo. jott a kezdi simogatni Christine  

haját:/ Te gyönyörU! "1  
Orinnak is jellegzetes vonása e hajimádat:  

"Még most is olyan pyönyöra a Ia jsd, Anya. Es nem változott.  

/Felnyal és megeirogetja az asszony hajat./" 2  
A tregikus kör bezárulását, a  Sors küzöss4gét jelzi 4  

tény, hogy  Orinra anyja halála után ugyanolyan hatáss'l lesz  
Lavinia bronsvöröe haja, mint amilyen hatésenl volt larie  

Brnntome Ess Christine is a Mannon-férfiakra.  
"Orin: Néha mr nem is érezlek testvéremnek, se anyámnak, ha-
nem egy idegyen lánynak - akinek ugyanolyan gyönyörű haja van...  
/cirdentni kezdi Lavinia haját/. Talán Marie Brantome vagy,  
mi?"3  

A Sors is dtlódését, as O'Neill-i jellegzetes kör bes6-
rulásdt n "$tllönös közjáték"-ból "ár ismert módon, a szereplők  
fátváltoztstásévnl, pórhuzamokkal ér:;ékelteti as idó.  

A legfontosabb p4.rhuzsnok a következők:  

- a mr ernlitett hajsimogató jelenet  
- Christine és Lavinia virágszedési jelenete  
- Ezra Mannon, majd Orin htborúból való visszatérósónek jele-

nete  
- elsősorban Orinnak apjdhos, Laviniúnnk anyjáhos velő hneon-

lóvé va6aa.  
O'Neill igy  jellemzi Lnviniút a trilógia harmadik rész-

ben, a "Hezejáró lelkek"-*yen:  

1  

~ 
G 

3  

Lugene O'Neill: .3rúmúk, ilurópa, Bp. 1974. I. 

111  Uo.  

10  Uo.  

337.  

378 • 

454. 

0.  

0.  

0.  
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"Lavinía... nagy változáson ':ent át. -i8 -alakja, mely azelőtt  
vékony volt ós fejletlen, most megtelt. :ozdul+atai elvesztet-

ték régi azö 'leses noreveégiiket. o3t mór minden tekintetben  

feltűnően haoonlit ; fz nny júra, rág a ruhája i3 zöld, a éppen  

as nnz árnyalat, amelyet Christine kedvelt. " 1  

"Vörüs-arany haját ugy fésüli most,  ahogy nny ja visolte. Zöld  
ruhája Christine A hezatőrde elsó falvonásbeli ruhájának osa-

r  
kr' ztott  

Orin viszont erre n,yilvónvnlóbban apja külső-belső jel-

leruvonásnit veszi fel.  
"Orin... deszkamereven kihazza magát, peckes, katonás lett a  
tortása. ozdulatai lost olyan szoborszerűek, amilyenek az  

apja rsozdulatci voltak. PPrfjuszt visel és rövidre nvirt kis  
szakrfllt, ami nyomntéakossó teszi, hogy mennyire hnsenlit a  

biró nrckápére." 3  
tváltozáaukat Grin a következC módon önti szavakbat  

"Hit nem látod, hogy most ón `"oplalt'm el  zupa lyét, te pedig  
anyáét. .:z a multból kisirtó gonosz végzet, amit nem mertem  
megjövendölni i I'n vagyok az a . annon, akihez téged odalrncoltak! "'  

pórhuzamos jellernnkkel és kopcsolntokkal / arie  
13rnntome--- Abe : . nnnon, r hri;;tine --- ` =zre Mannon, ._ zvinia --- 
Orin Mannon/ Levíniának és Orinnek c hristinné, ill. ,.zrávú  

válós"val O'IJeill a körstrukturn beteljesedősét fejesi ki. Az  
Q kepcnolstuk a többi O'Neill-i mühöz hasonlóan y?ü1 a :zem-
het ron", ":>zőröe majom", "Különös köz j á=ték"/, véged soron  r~ 

darab eleji Szituációt állítja helyre, de az nlapvet6 kapcaolat-
nak a terméketlenségét, a  !annonok boldogsógárt, életőrt vnld  
küsdelzeének a kiúttn1ans gát reprezentd`lja.  

1  
Eugene O'Neill: Dráma , 1. Európa, I3n . 1974. 

2 	•  

426. o.  

Uo. " " " 4 28. o.  
3  . 

Uo. " " " 426. o.  

4  
Uo. " " "  444. o.  
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.bben n müb n az (eredeti knpcaolat annyira degraddládott 

mér, hogy  Orin önzésében mór képtelen mást, csak egy hossé ha-

sonló másik Ivnnnont, saját testvérét, Laviniát szsretni. 

Ezt a tézist O'Neill visuélis hntósokknl is alátdmasztjn. 

Ears és Christine kapcsolatét, "é jszaké ját" rég rregvilégitotta 

a holdfény,l  Orin és Lavinia  kapcsolatét mér a teljes sötétség 

jellemzi: 
"Lavinia: Koromfekete ne éjszaka. Sehol egy csillag. 

Orin: 	.;ötétség, es nines vezérlő coiling, hogy  vitassa ne- 
künk az utat! Hová megyünk, Vinnie?" 2  

A darab ugyanugy :i kósődélutbni nv fényben*.ejeződik be, 

mint ahoP7 as elsó rész első felvonéséban kezdődött, ezzel ®z 

időbeli azonossággal bz isrököe körforgdat, élet és '11161, szü-

letés és elmulés ösjzekr pcaolódását teszi O'Neill  vizuálisan is 

érzékelhetővé. 
Az eddig megismert, P trngédiafelfogás szempont jéból je-

lentős egyetlen O'Neill miiből sem hiénysott e klnsazikus tragé-
dia fontos eszközének, a kórusnnk ss slkelmasáea. /^lencairn-

ciklus, ".;zőröa majom",  "Vágy a szilfák rálett", "Különös Sz já-

ték."/. a  káruo eredeti funkció jéhos talán as "Am-rikni Flektr"-

ban kerül legköz »lebb. 
As  első felvonós kórusjelenettel indul. A  kórus vezetője 

Seth, 7annonék kertősze. A  kórus tagjait képviselik ,,z  ács, 

felesége  Louisa, ás Minnie, az naszony unoknhuge. Ezeknek as em-

bereknek e tragédiában betöltött szerepét igy jellemzi O'Neill. 
"'k hőrman ink abb típusok, mint er vének, a vdroolakók kivejncsi-
ságát jelké ezik, akik kijönnek fiilelni, leselkedni, n-'onosni a 
gazdag és zJrkózott }j'.annonék u'dn. " 3  

"A hajsza" elsó felvonáe=snak kórusáról O'Neill a követke-
zőképpen ir: 

1 
Eugene O'Noill: Lréméic, 1 . Eurápn, Bp. 1974. 	344. o. 

2 
Uo. 	" 	" 	" 	439. o. 

3 
Uo. 

" 292. 0. 
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"Miként Amesék e Hazatérés I. felvondstiben, ezek az emberek 

- Bordenék, Hills lelkuss, a felesége és Blake Aoktor - a 

városka lakosságának tipusaí, ós ők is a kórust jellépezik, 

ahogyan amazok, csak ezuttal a  társadalom másik réte,néból." 1  

A különböző típusú, különböző t::randalmi rétep,ekből 

származó kúrus Alkalmazdsável O'Neill a klr sszikus trngédidk 

kórusának megf elei3en ri közönség áu F szinpadon t :rtónd ese-

mények, nz ott szereplők köz3tti kapcsolatot fUzi szorosflbbra. 

1 
Eugene  C'Neill: : r `r.`k, Európa, Bp. 1974. I. 355. o. 
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Eugene O'Neill tregédiefelfor'sét e le'rdszlotesebhen  
Joseph O'Neill elemezte, "The Tragic Theory of Eu, ene O'Ne .11" 1  

c. tanulmAnyéban.  
Igy ösezegesi O'Neill tranédinfelfog4e6t ns "Amerikri  

Elektra" kapcsént  
Vélemdnye ezerint az iró r "1'.merikaí Elektr6"-vnl igen  

közel kerül a klasszikus trngédiekoncepcióhos, de éppen a meg-

véltó, megnyugtató elemet kevesli a to ben.  

"Bdir O'Neill F: tragikus hős bukeisót a Sore ds a felelősség  

szintézisén keresztül vs Esi  4  ja  meg, ezt n bukést tragikus  

cselekmény befejezésévé is teszi. A darabból hiányzik a végső  
rer'vdltts, megnyugtató megoldás, melyet n nagy tre►  'édinirókból  

nem hi4nyolhntunk."2  

~  r_  

1  
Joseph U'eill: The,'i'ragic Theory of E. O'tveill, Univ. of  

~eX 3á ~ 1c63. 498. O .  

Joseph O'Neill: The. Trn io Theory of E. O'Neill, Univ. of  

Texas, 190. 498. o.  
"... tough he develops a tragic fall through f.,te and  

responsibility, he mlikes the fell the end of the tragic  

r:ction. His play lacks a final redemptive resolution that  

in found in the greatest tra; ediec."  



sAneri;—li 	Eh. Moeller rendez6se, 

L. :Amonson diaz1(!te  /1931/  
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3 . á Z 1cizzá-DRÁrÁt 
fiO.ZZU UT A?! /MANLtA, RGe A J EOffi 

Az elsó kőt koresakhos tartosó ■füvek elemrése arra mutat 
rd, hogy O'Neill bossed és váltosntos alkotói pólyát tett meg, 
veig elérkezett harmadik, letisstultabb, szintetikus jellegű kor-
saakéhos. 

riealieta, maja as enpreeesionismu•, eidnbolisr us, primi-
tivismue ?'elé hajló darabok, tdvolknleti d• bibliai, történelmi 
téedk után O'Neili utolsó korezek'ban vizadia legaremélyeeebb 
dlményanyagáhos nyiil, saját oseládjóhos, saját ólatét-les, anját 
mapihos érkezik. 

O'Leill a$as ^alkotói pályája eay kört zár be, csikugy 
mint as örökös körf orgáat sugalló körformát e °yee drámáinak sser-
kesetdndl is láttuk. 

Realista darabokkal indult /Olenoeirn - ciklustól a "686-
rőe major"-i451, ® utolsó koregekében iemót renlintn durabokkal 
se►r, aoki'al mngaeabb azinten, as egíes alkotói p'lya vnl w ennyi 
tapeestalatát, tudatos de tudateletti személyes élményeinek öss-
•ses dgdt eg3r-e + darabbá neritve, ssintetisáilva. 

S harmadik 9zakaas trnpddiekoncepeiőjánnk jellegzeteesdge, 
hogy •s első korszakban tség csirájéban, majd a  második izekass-
bem közvc tlonel de  konkrétan is jelenlevő tragódienikotó elemek 
itt, a Harmadik kora"ekbnn sokkal letisztultabbam, éttóteleeeb-
ben jelennek meg. A görög tragédia és a mdlylólekteni koncepció 
hatása ebben a korsselibr kisvetett, áttdteles. 

Műveinek hq'  m  ik, legórettebb korsznkihos két személyes 
`lmdm reken !alapuló, tirt lélektani dráma sorolható, a tuját csa-
ládi tragédiáját `'elelevenitó "hosszú 	me  é jssakeba3" /"A Long 
Day's Journey into the flight"/, s n kora i1'jós4gdben, ra JimMy 
the Priest vendégfogadójában tö' tött li Mé"cen évek emlékét fel-
elevenitő "ElA8 a jeges" /"The Iceman Cmeth"/ c. darabok. 
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HOSSZŰ UT AZ ÉJSZAKÁBA /1941/ 

O'Neill ebben a darabjában keserű, lelket marcangold 

önvalloo rast tess, sejkit családjáról, trn Tikul sorsukról, el-
hibásott t íletükről. A darab mégsem mnred meg  as önvrllomée 
;szintjén, r, dráma világa egy magasabb, összefoglaló szintet 

képvisel, általános érvényelvé válik, általános és örök emberi 
tregédi(kk hordozója less, egyike O'Neill legszebb, legemberibb, 

legsikerültebb darabjainak. 

A dráma világa sink, zárt, erősen szubjektiv világ, a  

lélektani irányzat egyik legkoncentrrltebb, legszintetikuanbb 

darabja. 

yrone-család négy tagjának egéss élete, multja, jelene, 

jövője siirilsödik Abban a tizennégy-tizenöt órában, rími előttünk 

jtazódik le. 
A  mélységesen individualizált szereplők tragikusak, sn-

játoe szeretet-gyűlölet kapcsolat, a a közös családi "átok", 
sore : isi össze őket. 

Az ripe, James Tyrone, as O'Neill-i jellegzetes epe-sze-

repnek megfelelően katonás karakterű, ketnőnyl .elkü, határozott, 

ngressziv e,vénis6g. ifjú korában nagy kitartással és akarat-
erővel4 vasszorgalommal jutott a szegénységből n hirnév, e har-

monikus boldog élet küszöbéhes - de akkor e gy  Apró tettel, jel-
lembeli gyengeséggel egész életét elrontotta, tragikussá tette, 
családját is megvsl rántva. Lemondott az igazi müvészetről, s 

egyetlen olcsó siker-darabbal turnézta végig egész Amerikát. 
Jamie, es idősebb fiú is ehhez R$ epei pólushoz tartozik, 

Hasonló külső és belső vonásokkal rendelkezik: 
"Jrnie.... apja széles vállát, domború mellét örökölte.... Beje 

ritkul, és már kirajzolódik rajta Tyrone-éhoz hasonló kopass 
folt....  

"1  

1 
E. O'Neill: Drámák, Európa, Bp. 1974. II. 294. 0. 
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Az  apjóhos veld hReonletoes g ellenére Jamie figurája ugynn—  

ekkor m dekadenciát, a csaldd pusztula'isét is érzdkeltcatt:   
reg benne Tyrone tartása és kecses tnos$etee. apja  

vitnlitáea is hién,ysik belőle. A korni  széthullás  jelei mu—  
t  t?tl'Q7r r.k Y"Sy.it.n. „ 1  

Az ellentétes O'Neill —i pólust,  nz érzékenylelkü, bete—  
gee  von>"tasoket n tab központi alakja, Maary, az enya f'i gn:ró ja, a  
a 

 

kisebbik fi-d, Edmund  kQnvi.::«1ik.  
i.,aary a$ drök O'Neill—i aaaazony, aaki ,dínáhoa i:c.;sonlón  

A ldnystiga, értatl€>tasdpA, nhajdani harmónia utón végyak:ozik.  
Az 15 traf7édiujH, hsa7y ezt a harrnbniét dletábon, caaala:.c3jciUen  
nem,  conk  naarkotikua álmniben tudja megvaalóaaitaari.:  
" ::.rguziynteti a ftAjdra].mat. Csak vissza, minél m::u:szebre, ahol  
er.t•r nem ér el a .f'c3jdralom. ( seak a cult létezik, a bol.dogaaég." 2  

Edmund, a kisebbik fid sr., jdra hesonlit leginkább.  
"... Aryjdnaak nagy, sötét szeme az 8 hosc zd, keskeny ir are nnk  

is uralkodá eleme. -záján u -yanaas ea tálérzék , ,r von,la mutatko-
zik, mint anyjáén... Edmund kese feltünően -)z nnyjaaé, ugyanazok-
kal r  kivételesen hosozd 40akkaal. bút, ha kisebb mértékben is,  
uvyaana z <nz ieegesség ;i ,  lentkezik benne. A végletesen ideges ér-
zék nysér -, s ea vonás, melyben leg észrevehet°;bb Edmund  haasonia-
toa8óge az aany jáhos. " 3  
Pasonló r ködhözvaló qiszonyuk is: taind}:otten a v>ildg valósága  
elá1 rejt znf:k el, illuzicik ködfals mö c.  

" : nry: A  ködben elre jtŐenk a  világ el' 2 ess a világ is elrej-
tőzik mielőlünk. Mintha minden megvF=ltazott voln s, és aemmi  

;song az, aminek l tasik. jenki aow t a1á hat meg, senki sem érhet  

hozzánk." 4  
"EdAund: J3dben .°3t ©rtam lenni... "inden olvan valószerűtlen  
volt, emit léttani, amit hallottam. Semmi sem olyan, amilyen.  

1  
E. O'Neill:  TJrf.rna:xk, Európa, I3p. 1974. II. 294. o.  

2  
Uo. " " " 353.  J  

3 
Uo. " " " 295. o.  

4  
~~  ~~  

Uo. ~~ 349. 0.  
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Es kellett nekem - hogy egyedül legyek önmagammal, ahol az  
inas nem igas, és as  élet el tud rejtőzni önmaga e161."1  

:esek a  szereplői  párhusamok a családra nehezedő tra-
gikus végzet kikerülhetetlenségét hengsayozsák, csakugy, mint  

A jellegzetes O'Neil]-i ismétlődd hnnghntáaok, s a köd-szimbólum  

melyek már legelső egyfelvonásosaiban is cly fontos szerepet  

játszottak.  

Az ismétlődi hanghat ' e ebben A darabban ra ködkort rend-
17aresen ismétlődő hangja, e a ' - ajrikról hallatszó ködjelző  
cseneetések.  

"A kikötő bejárata mögötti világitótoronyból szabályos időközök-
ben  hallatszik a ködkort, mint  egy  kinlódó bdlne airelmao njtf-
mése, közbe-közbe a kikötőben lehorgonyzott jachtokról ködjelző,  

figyelmeztető csen;-etések."2  

ahogy a ködkort hangja áthallatszik a  sort ködfnlon, ra aze-
replők illuzórikus világának falán is ugy hatol dt as élet  

tra;ikus valósága.  

Az első felvoncte nansütéssel indul. Fs jelzi azt as  
ideiglenes harmóniát, azt a reményt, nrelyet a család férfi-
tagjai a s'anatóriumból hazatörő asszonyba -etrek, s bizakod-

nak, hogy felgyógyul morfinizmusóbál.  

As anya a család ősszetRartosástrnak, megmenthetőe4g6nek ra szim-

bóluma. Ahogy a pásodik felvonásban párásodik a levegő, a há-

zat alább ködfüggöny, r'ajd :azab'l sos ködfal veszi köret,  ~ár,ja 
el a külviláptdl, úa'y s=jrüsödik, va`lik feazttltebbá a légkör c: ►  
Tyrone családban is, mig végül bebizonyosodik, hogy I"ary gyó-

gyithetAtlanul, visszavonhatatlanul morfinista marad.  

Mary bukása mega után vonja a többi családtag bukását  

is.  
"Jamies Olyan sokat jelentett volna. Gondoltam, ha d megnyeri  

meccset, nekec is sikerül." 3  

1 
F  •  O'Neill: Drámák, Európa, Bp. 1974. II. 371-372. o.  

2  
Lo. 	N 	N 	N 	N 

	
348.  0.  

3  
!Jo,  N N 	N 	N 395.  0.  
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Janes Tyronn 6s JAmie egyre inkébb ns itelmámorbe menekülnek,  

Edmundról kidertil, hogy anyai nngy ►apjáhos hpsonldan gyó yit-

hatatlen tüdőbeteg, akivel "a pezsgő meg a tüdővész" vé ;zett. 1  

A Hás, a " ►ágya szilfák Alatt", faz "Amnrikni Rlektrn",  
s A "Különös kösjéték" c. drísmákhoz hesonlden, koncentrélt  
tragikus tartalmat ,ielent, n csnléd sorsét megpecsételő Végzet  
hordozója, de ugyannkkor jelentéstartalma Rzokhoz hnaonlitve  

ki is bővült, komplexebbé, összetettebbé is vélt.  

A cselekmény végig fazonos hfAyszinen, Tyrone-ék villé-
jébnn történik. ,s az ideiglenes barakk-has, pislékold villnny-

körtéivel, :szegényes, és ideiglenességet sugalld hrrendezésével  

a szereplők, de elsősorban Mnry raagLlnyét, otthoratral,anaégét je-

lenti. Hnlványan Arra ez okra, illetve okokra is utal, ami n  
j' lenlegi tr ,igédiábn torkolló dllbpotct eleic]ézte, 9 ezzel  a 
filéz jelentéstart ►almh egy új notivur,aaa1 bővült.  

Ebben a hézban tehet, R hés mngdnyoes gtd1 fo,jtoí stő  
lépkősben, Amelyet conk itraitól, vagy kébitószertdl m6woros  
illspotban lehet elviselni - a Tyrone csaldd végzete koncentrá-

lódik.  
Ereje egyik csalddtagntak sincs ahhoz, hogy kisszebnduljon  

ea cselédi ház egyszerre vonzó Cs tnnzitá Yntesa alól: ideigle-

nnnen, erry-egy elkalowrs elha-yjék, de csak Azért, hogy füstös  

'socamdba, hor. délyh atba, vagy a drogéri€ba n kelvetkező nőne rror-

fiurrért térjenek be. S az újabb memor ~,c'ta újabb  illuziókkal  

tőrnek vieszaa hősbe, haladnak a trngíkus vég felrí.  
A hés osobái, a nr ppali szoba, e szalon, a hdlb3?oba  

különbözb j lentéstartnlmat hordoznfak. A nappali szoba a jelent,  
valóst ot azimbolisdlja, mind szokat az esemén reket, vitákat,  

amelyek n vnl úsrg szintjén törtEnnek. A "sötét" hblószoba, ahol  

1  
;. O't ~ eill s Drámék, Európa, Bp. 1974. II. 376.  
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nem szivesen tartóskodnak n caal(dtn,ok, 9 muit bűneinek, 
n ; omorusúguknak felel meg, a A fényes elülső szalon, na . raynek 
különösen a darab utolsó jelenetében van  fontos  szerepe, a har-
mónia ritka pillnnatnit jelképezi. 

A "Hosszú út rz éjszakába" c. darab tragikumnak is leg-
lipb tenyezC,je a bün, -ós bünhődés, a szereplők személyes fele-

lőaaege és az előre elrendeltetés közötti o!-yensúly biztositéaa, 

a eL►yide,it1les e trs ;ikue feszültséget fokozó ellentétek öa3ss-

fan6d sn, ra Örök körfores tÖrvényszertiaérének minden eddiginél 
elltnlénosebb érvényű kibontése. 

Tyrone család t n  j ai részben felelősek sajét aorsuk 
nlekul.6a4ért, részhsn viszont r  közös ose1é!i sors n^gatehstet-
1 rn. 4.10oz‚tni. 

^t ^pe o'ukarsé 4  a, itrlozé esletmód,ia miatt  r^lelés  CL a-
1c d ja széthu11d004rt. rwwlédi otthon helyett e1csó szúllodni 
szobákat ;  :16 ervorok 7. , e1yett serleténoket riztr.sitott beteg 
cealádtngjei ssebr.óre, akiknek esyik* feleségét kébitószerélve-
eve is tette. 
"Tyrone: Pieoda őrülteégt Senkit sem lehet védolni. 
Jamie: Pe iizt a rohedt doktort lehat, Ahogy Anyutól hallottam 
róla, épnan olyan olcsó kuruzeló volt, mint ttardyt Sajnáltad a 
pénzt ery eleórsned ... 

'yrone: Unrune3e pt /dühönrve,/ Sróvnl en, e m kell vridolnit Erre 
akarsz kilyukadni, neon?" 

AP.ry is felelős a közös sorsért, hiszel: rnnakidejón fe-
lelőtlenségivel ki sfi+4.k hrl616t okost ra, a hogy feled jen, ezért 
vdliaikosott esutén Edmund r'e "eaülésére, q es újabb szilás ne-
hézségei na yatértékben lozzéj srultek, hogy  rlorfs nista lett. 

1 
E. O'Neill:  Dr4m6k. Európa, Bp.  1974. II. 309r o. 



Ebben rejlikj'sdmund felelőssége is. 
"Tyrone: ..• HCtha már minden áron abból akarsz ítélni, amit 
any-d mond, amikor nineslmaginől, kezdjük ott, hogy ha te met  
sem születtél volna ..." 

Jamie is felelős a történtekért e  hiszen tudatalatti 
bosszútól hajtva fertőzte meg beter*ségével kisöccsét, s ez 
a tett inditotta el  a  tragikus események l'ancolatát. 
"Mary: Csak magamat hib estatom... Jen e ;;oh se mehetett volna 
be a kisbaba szobájába, amikor ii i•  nem nult el a kanyarója... 
.indig tudtam, hogy Jamie készakarva tette. Féltékeny volt a 
kisbabára. C yülö' te... Pip'velmeztették, hogy megölheti a kis-
babát . Tudta . :zt sohasem bocsátottam meg; neki." ` 

Az okozrs*ot azonban a szereplőknek egyik multbe4i tette 
sem hozhatta létre, hanem a tettek összessége. Az egyik szerep-
lő mult jóban sincs egeretlen olyan tett, ami e j-lent teljes 
egészében meghatározná, ezt csakis A mustbeli tettek összessége 
eredményezi. 

A tragikus feszültség a tudat de  r3 tudatalatti, a Sore 
modern ekvivav[lense között feszül. A tragikus feszültséget as  
apró családi "ügyeknek", "tetteknek" ra hétköznapi, aktuális 
jellege csak fokozza: azok az apróa+ígok, amelyek össseeeé'ükben 
a Tyrone család széthullásét, tragikus sorsát okozták, gyedi 
esetekben ráz .egres nézők életében, a szinpad tuloldnlán is elő-
fordulhatnak. ,-,z  a tudat a nézót 6llandó feszült3ógben tartja, 
a tragikus univerzalitás érzését eredményezi. 

A feszltséget a szereplők szaggatott beszéde, az el-
hallpatott titkok, családi tabuk is fokozzák, -melyek későbbi 
időpontokban, a mámor pillanataiban fokról-fokra lepleződnek 
le. 

1 
E. O'Neill: Drámák. Fürópa, Bp. 1974. II. 380. o. 

2 	-  

	

ft . 	 " 	• 	" 	" 	341. o. 
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A  tragikus egyen súly egyik pólusát a családtagok mér 

vizsg'`lt személyes felelőssége jelentette, a másik pólus vi-

szont a mindannyiunkra ránehezedő Végzet, az előre elrendel-

tetés súlya. 

"Tyrone: Csitt, Mary, •iz isten szerelmére! Tudja, hogy átok 

van rajtad, amiről nem tudsz, és nem tehetsz." 1  

"Mary: Ne akarjuk megérteni azt, amit nem tudunk megérteni, 

ne akarjunk változtatni azon, amin nem lehet változtatni ... 

Amit az élettől kaptunk, azt nem tudjuk se mentegetni, se 

magyarázni . „2 
Időtechnikájával O'Neill ebben a darabban is a görög 

tragédiához, és saját korábbi műveihez kapcsolódik. 

Az időben valós sikon, a tudat sikján előrehalad. A 

cselekmény 14-15 órai időtartamot vesz ir.énybe, a délelőtt 

folyamán kezdődik. A második felvonás ebédidőben, a harmadik 

felvonás délután, a  negyedik felvonás az éjszaka folyamán, éj-

fél körül játszódik. 
Ugyanakkor azonban az iró az időben szimultán vissza-

felé is halad, az éjszakába való utazás tehát a multba való 

utazást is jelenti. Aho gy Mary egyre jobban a kábitószer ha-

tása alá kerül, az egyre távolabbi múltba megy vissza tudat-

alatti sikon: arra az időre emlékszik vissza,  amikor gyerme-

kei még kisebbek voltak, azután megszületésiekre emlékszik, majd 

arra az időszakra, amikor Tyrone felesége lett, szerelmükre, 

megismerkedésükre, s végül zárdában eltöltött iskolás éveire, 

amikor még hitt, boldogságban, harmóniában élt. 

"Mary: Sokkal boldogabb voltál, amikor még azt sem tudtad, 

hogy a világon van, amikor még a Boldogságos Sziszanyóhoz imád-

koztél a zárdában... Csak megtalálnám a hitet, amit elveszi- 

1 
O'Neill: Drámák, Európa, Bp. 1974. II. 366. o. 

2 
Uo. of 	 „ „ 340. 



tetten, és tudnék újra iraddkosni ! " 1  
As "utasés" soron tehát a Tyrone család tagjai a bizony-

talanságtól a bizonvos3úg felé ..., a fénytől a söőétség felé, 
A lehetős'gektól a  lehetőségek elvesztéséig haladnak. 
"Jamie: Nézz rám. Ncvcan: Lehetet t  volna tfn, és ::ohem&r, Késő, 
Isten veled."2  

A darab végén ldtss8lag helyreállnak a tors emberi kap-
csolatok. De: E'dz undr6l kiderült, hogy  tudóbaja gyógyithatrat-
1,an, az apa és Jamie ráz alkohcliv usbe monekülnek, Mary végle-
Lesen bele©üllyed a morfiummemorbai ez, ha nem is a fizikai 
hai'lt, de nnna rosszabbat, a  3ze3.lem, e lélek haltildt jelenti. 

A  tr'gikua befejezést, a szereplők pszichikai-lelki ha-
lérét a darab v4 '  én az élettől eltrvolődott halott, kifejezés-
telen arcok, a dermedt nozdulatlens/gban ülő férfialakok is 
jelzik. 
"Mary lassan, mintiery automate, a jobb oldali nblakhos megy, 
kinéz - tires, elt.'volodott hangon... „3  
"Tyrone regrez s en a székén, Ednund és Jamie mozdul Alan. "4  

darab végső jelenetében O'Neill tragédiefelfogdadnak 
öaesefoglaldsét adja. Nindhos, s tnbbi jn1legzetea nőalakjdhos 
hasonlóian Mary is 6rtrtlan, harmonikus gyermekkoréba tér vissza. 
A visszatérés ér,:: ra narkózisban vala teljes el&illyedéa, fel-
oldód a, a lélek haléh► . 

O'Neill első darabjniben a hősök Fizikailag pusztultak 
el, t3 m(4Qodik és harmadik korozakdhoz tartozó darabokban as 
"élő halott" állapotra vannak itélve. 

1 
E. O'Neill: :anima:.  1.urFpa, Bp. 1974. II. 755. o. 

2 
Uo. 

3 
Uo. 

4 
Uo. 

40C. O. 

365. o. 

4G7.  o. 
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A larnb utolsó jelenetében Szerelem ós gyülölet, bol-

dogst3g ás szenvedős, múlt, jelon, és jövendő tragikus körré 

zrődnak össze: 

"A inalt, as a jelen. Meg a jövő 

MN; A JEGES /1939/ 

As O'Neill-i trapédiafelfogás kifejezésének egyik eaet-

köze, a kórus, formailag nem volt jelen A  wHosszd út as éj-

szakába" c. darabban. A "Különös közjáték"-hoz hasonlóan azon-

ban funkcíondlisan az "Utazús • s éjszakába" c. darabban is 

megjelenik, azaz a kórus funkcióját a szereplők rejtett nondo-
lateinak kimonadsával, a tudatalatti tartalom felszinre hozá-

sával töltötte be as iró. 

A harmadik szakaszba tartozó rn(,sik jel'nte dráma, ráz 
"Eljő a jeges" /The Iceman Cometh/ /1939/ a modern kórus meg-
jelenitésének legszebb O'Neill-i példája. "Ssálókra ás kórusra 
épített 161"2  éllitja róla az egyik  jeles O'Neill-szekértó, 

Timo Tiusanen, 
O'Neill-t a kórus megszerkesztésében elsősorban a klass-

asikus probléma, as egyén és a formais közösség kapcsolata 

"Ntsotte. Kórusát a dinamismue, mozgalmassi g jellemzi. 

alnek a dinamismusnek a  bizonyitéke, hojr a kúrusvezető 
funkcióját mindig más és más figure tölti be. A darab elején ra 
filozófus Larry a többiek vezetője: tekintélye van, kommentálja 
as eseményeket, a többiek cselekedeteinek mélyebb inditékait 

8 tárja fel. 

1 
E. O'Neill: Dr4mák. Európa, Rp. 1974. II. 341. o. 

2 
Timo Tiusanen: O'Neill's :;conis I: m!es, New Jersey, 1968. 

264. o. 
"Composition for solos and a chorus". 
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Hickey megérkezésével, a születésnapi előkészületekkel 
ez s kórusvezetői funkció :tickey-re h}:Arul: anitál de meggyds, 

leleplez, R osavargók akarva-akarstlln engedelmeskednek fel-

sőbbrendfiségének. A darab utolsó re..szében , Hickey bukása után 
is  kórusvezetői funkció Harry Hope-d lova. 

Harry Hiope kocai éja ,tulajdonosa neve ellenére n  külse jé-
vel, aerendezésével, légkörével a rernány:elenságet, kilátús- 
t • d3nságot, A pusztulást süriti mn!,ába, végig ,a cselekvés szin-

helye marad, a  Végzet sujtotte ház jellegzetes O'Neill-i moti-
vumának vegfelelően. Ezeknek a coavargóknak azonban ínár házuk, 
otthonuk Sincsen, az otthon degradálódott pótlékát dope koos-

ru ja nyújtja. 

"Lnrry: .. ez a végső ;cikatői. itt már senkinek Som kell azon 

sggddnie, hogy hová iratagy majd innen, mert inn m már sehová sem 

lehet menni." 
izendt, a t}=rendalom és a lét 	rif óriá jZ,ra került 

csavargó tengeti itt as életét, üriási, pusztító ellentéteket 

hordva önmagukbans ezt az el l cntátet, apit 6k ost, q valóság 
szintjén képviselnek, 	t_iszik c':;ukat az illuziók 

szintjén. 
"flabé►r 

 

as  élet i't3zatat meg itt is megpróbálják nóh6ny jámbor 

ábrúnddal fönntartani a tegnapjaikról, a holnapjaikról áilmo- 

( O$VA..." 
2 

Ezek A csavargók látszatra egy harmonikus közös3é.gben 

élnek, elfogadják társaik hazug "értékeit", a Gk i i el tudják 
forradtatni tinmagukrat. Ez a harmónia azonban nem tdrvényszerü, 

természetadta e# yensúly, hanem c:aak igen nagy áron, A delirium 
által teremtett beszhsng. 

A darab ezen el.sC részében Hz ir3nia, a parodisztikus 

jelleg dominál: óriási szakadék t!tong A szereplők képzelete 

és €a valócúg kftött, s ez r_i szakaduk nevetésre ingerli a nézőt, 

1 
E. 0' tje ill : Dren '  ákk Eur6pA, An. 1974.  I7. 134. o. 

2 
" 	" 	 134. o. 
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szinalmaaan nevetsdges3é te3zi +a figurákat.  
Hickey mredrkezéséve1 nzonban a komikum helyét egyre  

jobban a tragikum foglalja el. A tragikus fordulat bekövet-

kezését Larry bizonytalan, tudatalatti 6rzé3ei jelzik előre,  
i srritt-tel, Hickey-vel kapcaolntban.  

"Larry  szorongó,  gyanakvó pilldnt st vet rti, fisa jc másfelé  
néz, mintha kerülne valamit, emit nem akar meglátni." 1  

1 csavargók 3zük és kezdetben nevetsdgee körén három  

eigura ál.l kivül, a eb,)en a három figuratan sörösödik össze  

n drí.me tregikua jeltntéatartalmat Lairy, Parritt és Mickey  

e központi figur'k.  

Larry ~lsde, az egykori anarchista, foki Fa  első  
a16 ,  mintegy "páholyból" nézi az eseményeket. G már leszá- 
molt  FA  élettel, a a többi C'Neill-i hóshös hasonlóan, megv4l-

t osként v4rje a halált.  
"Az én EIWIndjai4 	c1tea:ettem 6: utléptem őket.  
Előttem csak az a megnyugtató tény áll, hogy a halál finom,  

hosszú '.1vés,c.n meg dbgférac:t va,youk, h1`t nem is jöhet elég 

h mm sr nekem."'   
Larry figurája öruaagu i3 eg; körfelyameton megy keresz-

t111. A aereb elejdn a heldl békéje, n;,'ugelria jellemzi át,  

majd  az érzelmi felkavarodta, izgalom  állapota következik,  
melyet a másik két központi szereplő, Parritt és TIickey neg-

jelendee vúlt ki bonne, mig végül a darab befejezésekor ismét  
,at halél a»ugalma, békessége szállja caeg.  
"Tul sok  ne :en az úlot! U? lt lom napjáig gyönge bolond leszek,  
és sz4nalommall. nézem az érem mindkét oldtalútl... Csak jönne  
már el 9z a  nap!'  

1  
E. O'Neill:  Dr ilnáat, Európa, Bp. 1974. II. 143. o.  

2  
Uo.  

3 	'  
Uo.  

" 

" 	" 	" 	" 	282. o.  
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Parritt és Hickey bizonyos szempontból e7vmús ellen-

pontjai, erymás kiegészítői, s ennek ellenére párhuzamos 

sorsuk, az élettől való eltávolodúsuk n tragikum univerzsli-
tóa' adja. 
A "kölyök", cingár nnnrchist i, Parritt, a ráz alacsony, tömzsi, 
keménykötésű, lump vasáru-ügynök, Hickey életútja ogyarént 

gyilkosságba torkollik. 
Már első találkozásukkor, béljós előjelként érzik meg 

a tragikus sorsközösséget. 

"Hickey: in a poklok kinját álltam ki magnmban. ke est meg-
érzem náaokon is. Talán ett31 látszott /Parritt/ olyan isme-

rősnek. Valami közös van bennUUnk." 1  

rTyilkos:76g motivuma mindkettú jüknél as élett`_kben 

dominő16 nőalak gyülölete. A párhuznmoss r"gon túl a kétféle 

kapcsolat különbözősége a tragikum univerzalitását nyújtja. 
Pnrritt ri tipikus O'Neill-i 	aki anyját azért 

gyűlöli meg, mert tudat niatt szerelmes belé, viszonzatlanul, 

s aki igy vagy ugy felelős lesz nnyjn haláláért. 

Rosa Parritt, a cask az anarchists  mozgalommal élő, A 

rnoz/71lomban feloldódó Asszony H "Vili ri megváltó", ra politikus-

ság megvríltásht hirdető figura, a azért kell me ghalnia, mert 

mint nó, till kevés szeretetet tud nyújtani. 
Evelyne, Hickey felesége az ellenkező pólus. 6 túl Sok 

.szeretetet nyújtott f€rjének, a vallás vigaasát, as állandó 
sajnálatot és megbocseAdst. 

"Ettől volt annyira nehéz. :.ttől éreztem magam olyan utolsó 

gazembernek, ettől, hogy mindig megbocs!tott nekem."2  
Parritt és tlickey önrnragt val való meghasonlása, anya, 

il1F tve feleséggyilkosaáan önbüntetéssel, halállal végződik, 
mely Larry éle tfilozófiújának megfelelően, megadja szárukra 

n megoldóst. 

1 
:.  O'Neill: Drámák, Európa, Bp. 1974. II. 192.  0.  

2 
Uo. 
	• 	• 	• 	265. o. 
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Hickey kihiv ja e detektiveket, ikik döbbenten hnllgnt-
jék elóvd •• aát, a "drámát a drttnében". 8'r a csnvargőt'rsak 
részeg vipvorral örültnek mondják Hickey-t, s net tart jEsk, 

hogy emiatt felmentő ítéletet kap, ra darab azt a befejezést 

sugallja, hogy Hickey  a  villamosszékben fogja végezni: hiszen 

"őrültdége" A csavargóknak ugyanolyan hazug illuziója, mint 

amilyennek n többi álom bizonyult. 

Hickey jellemében is, tt'rsadalmi poziciójéban is a többi fi-
gure fölé rligsasodik, az ű jelleme a darab tragikumának endcs-
pontja. 

11 másik párhuzamoa szereplő, Parvitt, ön yilkossk got 
ks3vet el. 
":.00t : L=.r látom, ex az egyetlen módja, hogy megszabaduljak 
anyátcl  ?  "1  
"Larry: Es ne (Igyetlen kiútja! Az 6:3azes érdekeltek békéje 
kedvéért, ahogy Hickey mondta. " 2  

A  darabnak ironikus befejezést Ad, hogy Parritt ön-
gyilkosságáról tudomást sem véve, a részeg kórus énekelni kezd. 

A  "kórus" a  többi O'Neill-i darabhoz hasonlóan szintén 
egy tragikus kört zár be fejlődésében. 1iénzeg harmóniából in-
dulnak. tíickey, akinek megérkezése elé már-már F3eckett-i ki-
tert ' ssnl és alvással tekintenek a darab szereplői, fel akar-

ja Őket illuzióikból, elkoholaőzös 61maikból rázni. L ''beszéli 
őket, hogy menjenek ki ra fényre, térjenek vissza't!'rsadalomba. 
!ickegy megjelenése, as  alkohol hiánya, vaddá, ellenségeskedővé 
teszi as addig egyetértésben é16 szereplőket. ebből az állapot-
ból térnek vissza a kiindulási ponthoz - a részeg harmóniához. 

Teljesen megtörve, legyőzetve, Hickey eltíUnése ut4n az előző 
élhirmánia úllitódik helyre. 

A körf*orrnyit ra holysein, a b.-rendezés •azonosa''=g ► vnl is 
aldhüzzra az iró. Az első, és a negyedik felvonás pontosan meg- 

1 
E.  O'.teill: Drámák, Európa, Bp. 1974. II. 275. o. 

2 
Uo. " " 	 " 281.  o. 
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e;wező környezetben játszódik, :az ogvntl.en különbség e 
Fazék)k elrendezésében mutatkozik. Az egyik asztalnál "rost 
mindössze egyet) en :3zék áll"1 , ez rickey magdramnradását, 
elbukását jelképezi mig "a  többi asztal és 9z4k "egetlen 
ecoportot Alkotnak"', ez a tJbbieknek djrn egy formális 
közösséggé kov ' csolódását j  alenti. 

°iekey as álmoktól való megszabadulást, békességet 
Irina) ja barátainak. Hickey békessége azonban, a erre lassan 
Fény derül a darab folyamán - a halál. 

"ost cár nem érzem ugy, hogy meghalok, a halélt akarta r6m 
sózni ea as órflt ügynök."'' -gondja az e,ivi .k °i Rura. 
Hickey-t a halállal a "ja les" es" firurá jn köti Ös ?ze, akivel 
ugy éroste, felesége, -:velyne mindig megcsalta ót. 
"A  halll volt as a j Iges, akit Hickey a házába hívott! " 4  

.lat és halál összefonódása, ca körstruktura, a tra-
gikum univf-.rzalitőse, a modern kórus, mint a közösség leg-
magasabb szinten való megjelenitése - a tra:édia magasába 
ei:,elik O'Neill dr .aaé ját. 

rtz előre elrendeltetés És a ;szel , élyee felelősség kér- 
J sében O' Neill ugyanazt 3z e, yensúlyi helyzetet rekonstruálja, 

as 'Utazás az éj:>zakbba'" cimü darabban lúttunk. 
A szereplők multjLban, ónvallomásuk szerint, találhatók 

ugyan olyan események, amelyek elásegitették a jelen állapot 
kialakulását, de sorsukért végső soron ezek az apró eset,+ények 
önmagukban nem hibóstrithntók. A  modern  'egzet, a tudatalatti 
bűnök ;  komplexumok ugyanolyan mértékben felelések as elhibázott 
életek tragikumáért. 

1 

2 

3 

4 

Un. 

Uo. 

Uo. 

Drámák, Európa, Bp. 1974.  

" 	• 	• 

" 	" 	" 

". 	• 	w 

II. 

" 

" 

" 

:'49. 	o. 

^Aq, 	{,. 

276. o. 

;?","). 	o . 



Hnrmedik korssekdban, az "Ut3sds ,a$  éj>+,nkóba", illet-
ve rs  "Eljó n jeges" c. darabokban, 	térnek vi332e e korai 
korosak trngódiateli'oe{dsc':nnY rnot.ivumai, de nnndl magasabb fo- 
kon, n gdröó tragédia 63 a mélylélektnni 	szintézisében 
mutathAtók ki. 
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1. LILIItTANI IRtiNYZATt AZ 0'NEILL-I ELETIdt 
A ZbAT LILEKTANI DIV MA 

A pszichológiai, mélylélektani elemek megjelenése 
O'Neill tregédiéknak szánt , es előbbiekben elemzett mt9vei-
ben, egy eajdtoe drámatörténeti fejlődés eredményei, melyet 
n modern azinháisban e közönség és e szinház közönségének szét-
v eláss, a nézetazonosság, fiz egységes világkép hiénye hivott 
létre. 

E drdmatipus kielakulásánnk szükségességét, indoklását 
• következőképpen Íbglalte össze Lukács György: 
A tragikus hősben "a végső küzdelem, azáltal, hoer e sors olyan 
sokat r»ghóditott e$ eenbor belsejéből, mindinkább beltl folyik 

le... minél inkább kifelé tolódik a motiváció centruma /vggyíe 
minél nlr,yobb a meghatározó ereje a külső dolgoknak/, annál 

beljebb kerül a tragikus küzdelem centruma, annál belsőbb, ki-
zárólegosabban lelki lesz a küzdelem. „1  

A lelki küzdelemnek ily módon való felnagyitelsa, sőt 
gyakran kizárólagossc tétele e dri an visszahat a drOnni 

hősök lelki világra is, s ebben bizonyos toraulásokat hoe 

létre. 
"He nincs mitológia, ...a karnkt rből kell mindent megokolni ... 

A  patológia e drámaiatlan emberek és helyzetek drámaivá tevé-

sének onyetlen lehetősége. Ez adhatja csak meg nekik azt  a 

koncentráltságát a cselekvésndc , azt az intenzitáedt as érzé-

seknek, mely a tettet és a helyzetet szimbolikussá, az alakokat 
e közönségesből, a  mindennapiból kiemelkedővé teszi..."2  

As ember belső világfinak hangsúlyosabbá vá14sa, a tettek 
inditáokainek a lélek mélységeiben, sokszor a tudatHlnttibsn, 

es ősztönvilágban veld fejtőzése neincsrik az O'Neill-i trn 'édia- 

fe'fogáa egyik fontos tényezője,  hanem egész irányzatot képvisel 
százndunk drámairodalmában. 

1 
Lukács  György: A modern dráma fejlődésének története, 

2. kind6s, Magvető, Bpv 1978. 	100-101y o. 
2 

Uo. N N N 129-130. o. 
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A lélektani irányzat, s az ezt képviselő O'Neill-i 
életmti jplentőa helyet foglal el a trédia felé törekvő 
modern irányzatok közötte 
"O'Neill csaknem egyedül 61l a  modern drámairók között abban, 
hogy Ösztönösen ráérzett arra, hogy g modern tragédiénak mi-
lvennek kell lennie." 1  

A lélektani elemek tdlzá mértékű, kizárólagos hangsú-
lyozósa azonban a drima, a drámai hősök befelé fordulását, be-
zéródésát eredményezi. Ez a drémai irányzat a lélek tragikumé-
nek, a hősök személyen jellegű, pszichológiai konfliktusokban 
való kimarflldsének, lassú lezüllésének, erős lelki intenzitásuk 
rusztitó h'ités +nak dbrdzoldsával kivdnja kitolni a  modern  élet-
b61 hiónysó enységes, tragikus világképet. 

Ez az irátvzat - caakugy, mint a  később vizajélandá töb-
bi csoportnapjaiban hiányos: a valódi trvgikum ös,azetettségit 
nem juttathatja érvényre, nit osek egyik vonásában, a jellem ol-
daláró1 tudja re ragadni. AuutI ezt az eíyetlen, karakterisz-
tikus vonást kité,4tje, univerzőliseá, örök'rvényüvé tessi. 

A  pszichológiai r:otivfció felfokozottsága ugyan sugall 
bisonyos pátoszt, negyságot, süriti az atrrncozférat, de ugyan-
akkor abban az irőnyzeatban a beteges, patologikus karakterek 
nem pótolják a klasszikus tragikus hősök fenségét, jellemének 
komplexitását, akik igei, nagy ügydrt,harcoltak, buktak el, ha-
lá►lukkel az élet folytatásét sugallva. 

Ezzel szemben a lélektani irányzat patológie felé hajló 
hősei önnön lelki vilőguk, tudatalatti ösztöneik, gátlásaik 
csapdfjábsn vergődnek, s pusztulnak el, küzdelmük öncélú, hiá-
bavaló. A tragédiák felemelő, életigenlő, katartikus érzése 
helyett a nézőt a sötét kilát ' etalanség fold  vezetik. 

1 
Engel Edwina The !nunted reroes of E. O'Neill, P.arvord Univ. 

Press, (' ombridge, ! asaachusetts, 1953. 258. 0. 
"O'Neill is almost alone among modern writers in possessing 

what enpesrs to be an inetinotiye perception of whet a 
modern tragedy would have to be." 
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2. A »NYITOTT~  SZOCIALISTA DRAMA  
V `'NYEVSZKZJ= OPTIMISTA TRAGÉDIA 

A "NYITOTT" SZOCIALPSTA DÁMA 

As O'eill-i tragédiakoncepciót, bár a görög tragédiának 
nagyom sok formai ós tartalmi elemét /Bor# és felelősség, előre 
elrendeltetés és szabad aIaratös:aziangja, a kórus alkalmazása 
e ,a3zvólemény kifejelésére stb./ tartnls assa, de vágülia mint 
l'ttuk, a lélektani seirtss .̀g jellemezte,  hiányzott belőle as 
ideológiai, társadalmi nyitottség, az enbor, mint tóreadnlmi, 
k bzöeségi lény aktuélia dolgaira való érzőken-, reagélós. 

Éppen a2 O'Neill-i felfogásból hiányzó társadalxnis4got, 
a dróriai n;: itottságot, az egységes világnézeti alapokat, as 
eszmei szilárdságot teszi magzévÚ modern korunk tragédiafelfogó-
sának másik jelentős ir nyzata, a politikus szocialista dráma, 
a ' .ely viszont Fs O'N©ill-i koncepcióból hiénysá szilárd eszmei-
séget, az előremutatást, a végső megoldást ál1itjo a süvek köz-
pontjába, ez vL lik r szocialista dráma leghangsúlyosabb vonásivá. 

A szocialista dr(mához tartozó darabok leglényegesebb, 
legszenbetiinőbb vonass az optimizmus, as, hogy minden  szereplő-
jót, jelenetét, s a végső megoldLat is a jövő biztonsába ve-
tett hit hatja át. ennek alapja, hogy a marxista felfogásban 
a történelemben as emberiség a komxnunismus felé, az osztálynél-
küli tóraadalom, az egyenlúség, szabadság, a személyiség teljes 
kibontakozása felé halad. r,  cél tehét biztos, elvrése történelmi 
törvény3zerüsé g. 
"Útközben még lehetségesek katasztrófák... e  még a le eznrnytibb 
viaszsex s sem ok a tragikus kétségbeesésre. As előrehaladás 
folytatudik, hiszen mögötte állnak a történelem rendithetetlen 
törvényei" 1  ... 

1 
Í:eorge _;tei.nerr 	tragédia halála, Eurő pa, Bp. 1971. 305. o. 



"Az optimizmus n tragikum snjétoeséna a szocialista  
realizmus  esztétikfajtbaan"1  E 1l apit ja me ; Jurij 5eircv "A  
tragikum" c. ka5n rvében. Ez azt ,j ,  lenti, hogy  a történelem  
objektive felfelé ivelő menete képes megoldani  de  leküzdeni  
legélesebbnek, legkibék:ithetetlenebbnek látszó összeütköz - 
eket, a képen életigenlő megoldást adni ilyen szituációkban  

. s. 
A  tragikum optimizmusa na ~egyéni", hanem "történelmi"  

optimizmus, ess élet általonos fejlődési nerspektivójára, tőr-
tdnelmi t sir. vényezerüsérekre vonatkozik - ez eredményezi a nyi-
tott drámát es O'Neill-i zárt tragédiával szemben, amely egy  
térben és időben lezárt seituCeicSrs, ,jellemekre vonatkozott.  

Vbben e drásaatipusbsn Azonban es  el j6r6s is,  a végered-
mény is lányegében azonos lesz a móaik, O'Neil .-i íziányzattel.  

Ott a tragikus hatást a lélektani eszközök falna ►itd.s4val akar-

ta e cir =-:rafairá ne.rvalósitani. Itt a tragédia eredetileg  szigorú  
egységben, harmóniában levő jellavonásni köztit egy  másikat,  
nevezetesen a jövőbe vetett hitet, rná1 -népes bizalmat, "opti-
mizmust" emeli ki, e negvitje fel.  

.ss an eljéróe uj venuav egyroldaltla6got eredményez, mint  
a  má+sik, O'2;ei1'_-i, a lélektani bezárt  ' éhez vezető koncepció.  

A  tríegédiánnk a szociali ltaa r1rámábaan való ilyen felfog sti  

m je1enitését, lényegét, már ci.rében is,  de elsősorban tartal-

múban, jelle g ►zetességeiben igen szépen példázse Vsnevolod  

Visnyevszkij "Optimista trelédia"  C.  rOve.  

,.Y •~~~YEii`.iZYIJs OPTIr~S~TA T.+AOi rIA /1932 -  1933/  ~ a ~.,  

7.3zev4lod Vi tsljeviws iisnyevssid.,j /1900•1951/ dráma-  
irói teahr.ikájdt, {cüveinek jellegét kettcS• hatch adja  mos. gy-  
részt a ta:tov jet irodalom korai körasak4na;c jellegzetességei  

jelennek  meg ná1n, a forradalom nagyei.aa+ánek, pátoszának, aa fore 

1  
Juri  j Borst!: A tragikum, Kossuth, Bp. 1965. 384. o.  
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radnlmi orőftezitésnek hU, dokur^ ntumj , llegü ábróssolása; tC.s-

részt a vilé►girodalom aj, nvantgarde /expresszionista/ t)rek-

véseinek elkalmazésa drámáiban. Igy ötvöződik )esze nála az  

expresszionista drtImairás, a  a korai szovjet irodalom azocia-

li3ta, realista vondsai.  

Az expres3zionizmus hatósa, az nlnkok elnagyoltsága,  
na alakok e7,yénitésének hiónya O'Neill korai korszakénak dr4m6ivnl  

is  rokonithltja  i t. 
vienyevszkij 1929-b'n kezd hozzí+ egy hdrom részből dllá  

trilógidhos, amelynek egyes darabjai p forradalom törtE'nptének  

folyanatoesdgét Ad jók. A trilógia első része "Az  első  lovas-

had3ereg" /1929/, mésodik része a "Döntő csapós" /1931/, s végl1  

« trilógia legjobb, lelísmertebb, s a le;több msifn ji 	ki- 

~r`1tÓ darabja, az "Optimista tragédia". /1932-33./  
Az "Optimista tragédia" o. mtvében csokugy mint a trild-

gia első két darabjéban, Visnyevszkij sajCt hősi ifjúsLgdhos, a  

forrrsdalemhoz, a pol drhdborahos fordul témdért.  

A  tematikai nzonosaég ellenCre ez utóbbi darab sok :íjat  

13 ! oz ráz előzőekhez viezonfitva. Visnyevszkij korai drámnirái  

'.o- 3zakóban az individunli3tr, realista, pszichologizáló drómát  

t('ljesen elvetette, beleértve Tolsztojt, Csehovot, ráz orosz iro-

( 91em  n cir j.iit is. Nézeteit felülvizsgálva nz "Optimista trar é-

dit "-bon ntar. 1:163 nózőponttnl dolgozik. 

~I  

"Az emberek viselkedése érde`.el engem, - irja, - a lelki folya-

matokat vettem nlapuls hogyan éltek, min „ondolkodtnk, hogyan  
szerettek akkor az emberek? Hogyan jöttek létre as első szerve-

zett egységek? ..." 1  

I O. tieeoaoet BceDozoA BaouoAOxtie  upoutamm2 nsepa x coroaua ll  
CapaTos, 1968. 73 cr.T.  
glina ouTopecoBax sonpac o nosotw arsol... A eaau n uyrpanne  
npouecca. qou MINN o sou AMMO, MOB MOW  xoraa? 3iorxo  ~ 

duuo cowman" non  opra.unMOa.*  MOW  
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Az "Cptitr.ista tragédiá"—ban nem "szdlességében", ha-

nem "mélysdgE:ben" 1  6brCzoljaa ne esemény .-kxat. Az előző dnra—  

bck szinességét, fordulr.tosságét, ea3eLIényessú;gét, episóuase—  

riiségét itt eg;,•etlen centrzliu fclyr_r:at, centrúili:a tEtata ki—  

dolgosdsf,, lairúsaa vúltja fel: ez a folyamat aa Balti—flotta  

tengerészeinek eszmei—politil:ai fejlZdése i  a3 forredelomhos  

va3zetG at ►.ogtulLlú►Ea.  

Fnnok a nagy jelent6ságü, aa végeredményében pozitiv ki—  

cseng€uti S'nlyamntna3k ra tragikus o_'senpor. . tjaa a3 koc..isaztrnd  

puaztuld.sn.  

Az ,.r LaQn kcncentrtlt jelleg n claarr+b szerkezetén is  
tí+krtizóciik. A tvraegek erőteljes, hat4soo FIbr+ísoldeén túl r3z  

"Optimista traarldir" nz előző Visnyevszki  j darabokhoz két.eat  

figurák egyc:nitéso 4.t;júlf 	kori-3.iz a'frnő, Vajnonen,  
Behring hadnagy Izeminlcanitésdvel. . "..L:icl.t. , ni cirúadkkas7, öes—  
szehesonlitve azonban bonyolult jeller+eket, valódi, haa--vér  

riguralkat re "Optílai^tn trnp,ádié"—baan sera telélhntunk. Ehelyett  

inkább korátbi elveihez, módszereihez t^.a:rndt hü ebben a vonnt—  

l.ozásban Vioiyavuzl:ij: a szereplők egy bizonyos térsaada3lbi  

oaztilyhoz vnló tnrtozr:oút, n2 owztélyharcbsn való részvételét  

veszi alapul, a ezt tekinti mértékként, kulcsként j.? leetikY -aije.  
Vi1Lgosan ki.'c.jezi rokcr:szenvcst d3 ellenszenvét, ne eser.itinjeak—  

kel ka3pcool: ~to3t7n cs  j c:t irói úllLSpont jét.  
,zt 	t:leoszikus trngédidUól tad:,  jól ismert cs$!:özzel,  

© kórus r;egj t,lenitdsével teozi.  
Az 'Optimista trarédia" kóruadt ^ kó't vcter<:n :.  

a~ $ els,; á w a adsodik Crmestfar alkot jdk. A kórus — nz irói  

vélemdnyt képviseli, n szöveret koe!Iaenti:lja, tÚjÉkoztnt ns  

14 Heeuosi Bcepoau 	rpQni:TaiLi. Btiopa c©ro4in,  
Capasos, 196800 cTp.  



eseményekről, elgondolkodik és elgondolkodtat elméleti kér-
désekről, e forradalomról általában, A forradalmi h& ők 
sorséról, n kommunista erkölcsről. Faellett a kórus elsódle-► 

r!es funkciója: kepcsoletteremtée a darnb szereplői, a nérói, 
ra harmincas évek embere körött. 

A kórust reprezent ló al a6 ' s második 6-mester a dn-
rnb elején me ,lssólitje n kézönséget, epyértelmüvé teszi e 
szituációt, a  egyuttnl utasitést, egyeégee nés6pontot is ad 
körönségének, elerevetiti, meg(rte:ti a áernb nlappondolatátt 
a forradalom g 6relrét, a halálban az élet fennmeradését. 
"Második őrmester: Hall"tétnek. Ft jöttek merpézni ra h6©tet- 
teinket, a hősöket.... Tegyétek félre mindennapi r'ondjaitoket. 
Utjának vérére érve, A tennerészerred horzétok, as utódokhoz 
fordul... Üdv néktekt A harcosok nor kir6ntek, !^r.ry szomorkod-
jatok puaztul6aukon... Az élet nem hal meg... F r  ez igy is van 
rendjén! Lei vetek derfisekl Fat kivént(k " ►'^!^c , ^ r  , mielőtt 
elpusztultak. Légy vid6r forraceloml" 1  

Az "Optimists tragédia" első és r+6eodik fe1von6sn tu-
lajdonKéppen kiélezett enzwei küzdelem, e szemben 11l16 felek 
nézeteinek világ?oe kirnjzoláeat a  komiaoz'rnő és Vajnonen as 
egyik oldalon, arc anarchisták vezetti je, Nekedt, és tlekszej 
a mamik oldalon. As d elvont k(zdelmt1kben nem a t rar'édie áltr-,7. 
frenkivi nt -rí gy enr6nin ek, ' ne ►1 k t erkölcsi elv ütközik 

ös3ze: n8 individualizmus, Esz "én" elve, ée e kommunista er-
kö, cs, 	"mi" elve, nmely az erryik oldalon as anarchist& ve- 
zetóben, a másik oldalon a komisazámnóben testesül meg. 

A komisszárn6 as individuelismuesal szemben a komru-

niata erkölcs repteotesitője, as 6 ideológié a nzükebb érte-
lemben a csapat, t-igebb órtelemben at epées emberiség jövőjét 

veti ti előre. 

1 
`='isnyavezka j: Optinaistn tra -°édib , Európa, bp. 1958.  7-8. o. 
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A  komia3zC .rnd ren6e :i:esilc as:;el a  lelki, jul.leabvli tObLlettel,  
atmullyel a többiuk, épp  3n vi7. ágiezc3ttik a'e jl.•Aldnadsb s'ulyt6n,  

nem rendelkezhotr.akt az, exber®kbs, e jövi3Le vetett hit, a kom-
munista .neggydzddF:s.  

A  kommi39Kú1nfi ideológiai, jellembeli többlete 8egitsé-  
givel e  darab dle;;án 	, ° Jé1;ezen a  priu:itiv bszti:nád, ;3z  
anerchiatevezdrrdmuralmaAlatt dlló 

  	
k!lrinitményt 

:lJUb 	 ^airyAdq1~ ef~e1d A?~w+tjv. 
 

Al;  e:.t33 .r&S3i9t ►an 14s4he::.►lwlt tlo..&1r.a.a4Cdf.it  ,; i crZ‘pitAti  
a  iitr4zvk:znk ax annrohic3tA ve4etóhas valá viasonya: egyesek  
rettegne:: tele, mizo:; mdg í;i3zas1 :eki, pl. a3.z:•.axaj, 	aarma-  

:: oc►port pe:lig mdr 31l enra4 ze3en 7i3zorqu1 home..  
9 re jlRdds eoodik Jzakamaban :z .-_ .%A'.1án5.tntiny es oas-  

mel. - :leoló;;iai fe j1,Sdiaben odn jut el,  hov 	egységesen  
lbpnel. fel: 	ra Mte ;ott bnodnvoadrt a ^:so3i.k :sl7onzáa végén  
őnti{ r:ialcoi 4adrt., hs1e.rs  itc~3ik. 

fQlv.3n:inban psli.g a3N {.lt5ká :3ss, szervezett  

tonirrc3szeys.•o1 	:;z  ~ l5r tu:lr:tnasn as n1ryorók;:41, a aju ,-  
:ss ,, ;e t :t nz 5. '.1s 33j4:  t.  

darab kuloafittu..~:Ijo :11A1:i3oj. ;z 3 ": 11 _ : :,u1 tl:3s -  
ban:i3 ,rsaár beritj 1b51 tudq*_aa 	wut.:.ja  
na utat 3 jdvó w'ald, e2 ': vSl.ta3ls .jnl enti a hia»o elrláidaet,  
kimenetelét, :anon  ,3r :o/emben 	t.3ngsr•3saezr:g.1 ditAlakulésdt,  
tágabb 6rtqlembon . ► -711:0 gyJLalaot..  

.'r;:: :izoj :+3srd;j A :3 darab elR,jdn nég  sokban haaonlit a  

gyökdrtalon, : d t,1::e3u", imaa igot, b; a t:onadgov',. ,:, i  :et kc3ro3d  

fl'Nei :1-í  

NJSddig, mint  _".` 3mol R j1?ti 3ssbalyasstot, '~T! tqd±sRJZ azOlgdlni:  
jd; A ssfllóket tisztelni: ,jd; e men,yASSson,yom szeretni: j6;  
istenhe.s im4+3kosr.is j6. ?°.i.nden vildgos volt slőttem. Nyugalom  

volt rr.indenU.tt  é9 én e].aónaQtwly6 ten^erÁaz voltem. 	tenge- 
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'iaznek lenni is jd volt. De most... mi must a jó? ... én  

is szenvedek és gondolkodom. n. Aztán bénatombran leiszom  

68 féktelenkedek. De  éjszaka az életről elmélkedem. I 'en...  

igen, mondd r od  pékes, mi most a j6."1  

z ,a iaAelkedő, az E. ~llenforradaln' r vezetővel azímpsatizúló  
Alekszej áriósi utat tesz meg az ideológiai fejlődésben.  

A darab elején még a bolsevik nézeteket képviseld  

kosnisszdrná ellen lép felt "Lehetetlen egy asszony!"2  

Fsttől a ponttál jut el előbb as  anarchists vezetővel  
vtaló nvilt :azembeszegüléJig, s hadifoglyok kivégzésének ellen-

zéséig. Mezzé ne nyúljatok!"  

Ezt követi a n"ilt 3:sze4i#zés:  
"A  pofádba a3 kdpedbe vágom: áruló vagy, hitszegő varr! " 3  
A fejlődés végső ri11om .un a veszélyhelyzetben .a  bolsevikokkal  
való teljes osz°lei-érzelmi azonosulás.  

" /A8 ellenség rohamra indul. Kegyetlen tűzzel árnszt ja el a  
terepet./  
Alekszej:  :'elellni! 
/A ten;erászek kibújnak n fedezékekből. Alekszej teljes magas-

ságában kiegyenesedve, s szinte megmámorosodva, egyre diihöd-
*,ebben ,jtszik... Alekszej harmonikójét as ellenséghez vágja,  
ingét letki magáról, összeeesverje Cs  es  izzadtségt61 súly(-3  
tekerccsel csapkodja a rúténadó ellenséges katonákat/". 4  

Alekszej evolueiója tekét  as  "Optimists tragédiai" nlap-
gondolata, benne sürUsödik össze as fejlődés e; yóbként hosszú  
de lassú folyamata. Az d fejlődése péld4szn as egész ezred  
bolsevikká alakulásét, a harctéri vereség ellenére is a végső  

győzelmet.  
Ez a szilárd Ilit teszi "optimistává." Visnyevszkij tragódiéj€t.  

1  

2  

3  

4  

Visnyevszkij: Optimista tragédia, Európa, Bp. 1958. 10. o.  

Visnyevszkij: Opti^tietra trapédia, -urc5pa, Op. 1958.  2C). O•  

Visn',evezkij: Optimists tragédia, Európa, 9p. 1958. 61. o.  

Visnyevszkij: Optimists trn•édia, Európe, 8p. 1958. 76. o.  
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A  darab mtlfnjiségtíról kelotkezése éta vitők folynak: 
eryee kritikusok trpgé+3iunak nevezik, rook  megfosztja ott6l 
a mtlfia ji megnevezéstől s helyette n "hősi dráma" elnevezést 
h.aesna jfik. 

Foglaljuk össze e darab néhány jellegzetességét, a  
mtifa jiség megéllnpitéee raxempont jóból. 

Minden tragédia alspvetó feltétele a tragikus  konfliktus. 
mr.nek a miinek a befejezése tulajdonképpen a kouisrsr.drnő tragi- 
kus dilemméjas vagy anjét pusztulésbt, hale lét vü].asztja, vagy 
lemond forradalmi nézeteiről. 

Es a  dilemma azonban cenk egy  irénybnn dőlhet els a 
hősnőnek nincs igazi vm1asetősi lehetősége. Az utóbbit, a he-
l:lt kall vdlaoztania, hiszen ezt követelik azok ea forradalmi 
nézetek, amelyekkel ő maga tel jeeen azonosul. As ilyen hősökről 
ir je Lukács György: 
"t aelekedoteikben van va]s mí makacs, hábort3zerü, patolr•pikus. 
.mai velük Szembon UI, rnnak csak örveiben van - esetleg -
icnza, ►tat `adban alacsonyrendű, nap egyenrnngú velük, ős 
őbenntik, ilyenért küzdvén, van valami betegesen tülfeszült, 
tragikomikus." 

;:naci a  tragikus konfliktust sem ugy dolgozta ki es 
irá, mint egyik nagy egyéniség küzdelmét a mésikkal, hanem 
n:1a elvek, elvont eszmék állnak b33settizó:aben, a as ezeket 
9z elveket megtestesitő, plokdtszerü, a  nem hús-vór figurék. 

As irót as et áni ezint:zet ellenérc elsősorban nem as 
egyének sortie, hanem  a  társadalmi osztólyok sorsa i'ogl©lkos-
tntta, n két történelmi korszak hntérdn. 

dr rab ug nn as egyének, as anarchista vezér, Vajnonen, 
e a komis3zErnő halálival ér véget, de tulajdonké;:pen e tömeg, 
e kösöceég, a csapat eszmei győzelmével, a jövendő, a végső 
"rőzelen biztons(g6val zárul. 

1 
Lukdcs Gyt9rfrye A modern  drdmg fejlődésének törtéüeto, 

P.  kiad éia, T.j a?vQtő. I3p. 1977. 402. o. 
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A  Ltd^rSk inkébb epikuarak, mint drámaink.  

"••^~~ m.{ né! „en  mFlFSr,untetf , tiaztF4n epoas-aserü hangulat veszi  

körtil bukeiAukAt. F resstUc: 	Pz r,.+, A3 `Okr s es  d igazi élett;k,  
ez cask egy epizód benne...  Az 6 élettik valahol egéezen mKshol  

v^n: nbhnn e végtelen ritmusban, amivel e gy  elóttilk is ismoret-  

len edi fold  sietnek;  egy cél  falé, amoiyról tudják, hogy  ők  

égyaem tea elérni... Az  d let6rd3iik csak  epizód  néluk, mert  
ők egész életüket epizódnak érzik  a  negy célhoz való viszonyé-  

brin . "l  
A  nal (sinse, általunk is vizsgált alapigassága, jellegse-

teaségei erre utalnak, hogy ebben a darabban os irói hangedly  
az "optimista" ezőra esik,  arra, ho t v e drénairó számára nem  

ar, e:;yének sorsériek trogikumu, hnnein a  közös ügy győzelme a  

fonton.  
Héra: i'clt(n ezt irja A drámához irt utószavában:  

"«• • :;oS's:9 nem  trfgik4a, 	szó régi értelmében... A 2ór6j olQnet  
akkorci  j  giban egymással 3aazeforrvA hangsynak fel a ft4 jdnlom de  
bizakodá: életigenZ6 dallawei. KRvéta darab van, n:tely ennyire  
tisztán, ilyen hatalmas érzelmi ővel tudná érzékeltetni  a  

halálban az  élet iolytClnt>98égÁt. " f  
A  darab utolsó 3orni méltö be!'edezé4st ndhatnásfA]c sti-  

lusukkel, a be161tik 9ugQ.,.rsó . Rondo3.ntokkal Agy epikue  miinalc, 
reménynak, v*lg,y eposrnnk in. TgekhaS? I;jr. A ugyr,nlz aa eptiniz-  

ms, oz életigenlős 	may a dareb kFazdGa4nek is  n:apgondo-  

lntn volt.  
"A ontSnrlc*. 	A ^.,ki. t .ja r‘`7.tin. n  hallik .,ti  ezred 1_éntAin4k  

d'ibőrpéae. A zene érthetően és minden het!roz::tlnnságot kizá-  

róan h^lrchQ await...  ra megsséalálhntatl®n milliárdnyi ól8lény  
lelkesen tirril nn óle tnek. Mindontitt buzog, LuA, mozog  nz elpu9a-  

tithAtatlan diet.... "3  

1  
Iubéct; György: A modern dráma 1e Jlc;dé;sc;nek története.  Magvető.  

Bp. 1977.   7)5.  O.  

2  
Vian,yevaz .i,j : Optimist '?  tr- Editi, Európa, f3p. 195P. Hére  

Zoltén utósz±ava, 91. o.  

3  
Vienyeva$kij: Optimista tragédia, Európa, Bp. 1958.  87-88.  O.  



V. V3snyavazkij: "Uptiriizta trKgCdi6"-ja a moszkvai 

Kamara ::r.inhásban. A. Tajrov randomise  /1934/ 



3. A"!"ORMAI" TRAMtDIA: A KőUr61 DRÁMA  

T. 	ELICYT: CShZ.ADI úa:?,EJ0"L~i'EL  

A "FORMAI" TItACELDIl1: A KÖLTŐI DRÁMA  

Az  előző ké t drdmc.i i.rt3ir_yx nt, a l.élektnni 	ős  
a szocialista dráma is  es  eredetileg Agységben, hnrmónisbnn  
1rntL tralétlié,t mda-máo c].dnlrál ktiPRlitették meg, R tragédia  

kompleaitdsQból egy-egy ténvezót rnptadva ki.  
A lélektani drámA /ld. O'Neill-i ti.aue/ n trn4kue  

e-yóniség o1c1A16ró1 kfSzeli.tette meg a trnpédidt, mig s szo-  
eialiate dráma /ld. Yi9n•ievszkij: Optirista trep,édis/ éppen  
Pin  o16z16 koncepcióból hidnyz4 	vildg,né$etet, easmei-  
séwet, a jövőbe vetett hitet, 4z ogyfineac pusztulr',rában is a  
közöoség, A tdrsndalnm haladó ogztélyainak győzelmét, as  
"optir3ismust" hirdeti.  

A XX. azgiaFdi trnpádie irt .nyzeteinak következő tipusa,  
n költói dráma egy új oldalról, mégpedig formai oldrldröl kö-  
zeliti meg a modern trrl ~gédia pooblémdjót. Es a tipusd dréma  
elsúaorban a tregádia tors.^.ai vondseit,  rituális jellegét,  
Pensóet, pdtofYzát, s nz  ennek megfelelő tartalmi és 'ormai  
eszközöket huszn ~.í7.ja fel, nyelvezetében nz ósi, verses tra-  
gódidt támasztja fel.  

A költői dréaa kiemelkedő irója, s egyben legjobb  
teoretikusa is az angol Thomas :>tearns Eliot. Ű mnga irta  
rlüveirEl a l.er^„jobb kritikékst, s kevés elméleti szakember bi-  
zor.ti•itotts be 11,Ten r^er,g,yó28en nFzeteit n gvnko„Sntban, mint 6.  

hegjelent : sebbek azok a  kritikai iraeai, rarael,yekben  
snj t`at tevékenységének minta':it, ösztönzőit elsnai.  

Eliot elméletében abból indul ki, hogy n drámai nyelv,  
akár prósdban, ak :r versben iredott a  mta, lehet természetes  
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is, és mesterkélt is  a  közönség számára. A dr ~`.mairónnk es  n 
felsadate, hogy a drágát magét olyan fenségessé, drt:nni ezi-
tu6ciót olyan intenzivvé tegye, hogy e;yedül a költészet nyel-
vén lehessen azt adekvát módon kifejezni, a közönség szómára  

a vers legyen a dr ►ímában as egyedi3li természetes kifejezőesz-
köz.  

A vers tehát Eliot ezémára nem diesitée, nem dekoráció,  
hanem a dráma ;szerves része, a drámai hatás erősitője, azt'ltn1 ,  
hogy a versnek nemcsak a tudatra ható koncentrált és mély ter-
tnlmisúga, de zenéje és ritmusa is nagy hatást gyakorol a  kö- 
zönségre, érzelmeit, anélkül, hogy a néző ennek tu-
detúbnn lenne.  

	

T. 	Eliot három legfontosabb drámai aeüve: "Gyilkosság  
a székesegyházban" /4urder in the Cathedral, 1935/, ra "Családi  
öeszejnvetel" /The Family reunion, 1939/ és a "Koktél hatkor"  
/The Cocktail Party, 1950/ c. drzmák.  

As illet vallásos as,•ektuoát "Gyilkosság a  székesegyház-
ben"  c. süvében fejti ki legteljesebben. Itt próbálkozott elő-
ször a verses dráma negyezabded f. elújitásávnl is.  

A  "Gyilkosság e székesegyházban" bizonyos vonatkozásai-
ban a -örög tragédiára emlékeztet, de l iot, éppen vallásos  
tartalma, végkicsengése miatt az ismert középkori moralitás-
drámát, az ::veryman- t tekinti elsősorban példaképének.  

Becket, a négy kísértő és a négy lovag alakja me elle-
gorikus példtzetként, elvont erkölcsi tételek illusztrációja-
ként hat. A darabot mind elvonts ,Ige, mind as egy-egy eszmét,  
erkölcsi elvet mea;testesitő szereplői alapján as előzőfejezet-
ben tárgyalt "0pti7 ista trngédíá"-val is  rokonithat juk.  

A darab rituális jellegű. e  benne oly gyakran szereplő  
kórus, a  celiterbury-i asszonyok kórusa intenzitAs'vnl, ,jajongó,  
féltő, vtt ynkozó, as érzelmek széles akálájaát kifejező kara  
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tuli,jdonképpen a görög dráma kórus nak funkcióját, a  néző és 
a szinées, ta ritus és A hivők közötti ö9:;zekötő kapocs funk-
ciójút tölti be. A drámai megvalósit° , s ebben a vonatkozásban 
is a keresztény ritue mintájára történik. 

A kórus ebben a darabban inkább költői, mint drámai 
jellegit lesz. Eliot irói szándéka is ez volt, hogy a  kóma 
érzelmi jellegét, hatását hsngeúlyozza, s ennek magyarázata, 
hogy B, mint költő, könnyebben is boldogult a kárul számára 
irt versei kel, mint a drámai párbeszédekkelt 
"A drámai gyengeségeket valamennyire elfedik az asszonyi ki-
áltások. A  kórus alkalmazása... elrejtette szinházi technikóm 
hiényoseágeit." 1  

Minden, a  görög tragédiára, a a keresztény morelitás-
drámákra való #ormai ős tartalmi hasonlóság ellenére a 
"Gyilkosság a székesegyhásban" 0. drámában elsősorban a Matti/  
elemek dominálnak, s ezek összességOkben nemhogy erősitenék, 
hanem inkább r ,̂yenpitik a tragikus hatást. 

U-yanigy antítragikus a mt3 alapgondolata, Becket érsek 
mártiriume is.  Becket  a halált önként választja, sót még várja 
is az Üdvözillést. A keresztény hittel való te? jes azonosulás, 
a a  hitért önként vállalt halál, az önfeláldozás, a halál 
utáni Udvöstilés nem válthat ki tragikus érzéseket a nésóból, 
ug~ynnugy, mint nem válthatott ki fias előző részben tárgyalt 
"Optimists trn édig"—bnn az igaz eszméért önként a  halálba 
mend komisszárná sorsa sem. 

T. 	EMT:  C.áa.L.4DI OfISZEJÖVElr,2 /1939/ 

Az élet vallásos Ca hétkösnapi {aspektusát Eliot a 
"Css1áái ös:aze.jövetel"  /The Family Reunion, 1939/ c. dread— 
ban e vesitette. 

1 
Az .mgol irodalom  a  XX.  században, Gondolat, Bp. 1970. 316. o. 
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A "Cenledi összejövetel" a. dráma főhőse, Harry is, 
Beokethez hasonlóan, szenvedésre kiválasztott veseklóként 
dicsőül meg a darab végén. As 6 önként vállalt szenvedése, 

vezeklése sem lehet tragikus erejű, tragikus hatású t  Becket 
érsek márti'iumáhos hasonlóan. 

Eliot maga is bizonytalan volt Harry-nek a darabban 
betöltött szerepét il1atően. Irái rokonszenve hol a fiú, 
col As  anya alakját övezi, s 6 aagn 3ers tudta eldönteni, 
"vajon es  anya tragédiájáról, v gy a fid üdvözülásóről van-e 
szá."1  

A "Családi összejövetel" részletez és komplex darab, 
még mindig rituális, versben iródott, 	ritia(lis jellege, 
ceakugy, mint nyelvezete, sokkal rejtettebb, átvittebb, mint 
a "gyilkosság a székeseryhásban" c. drámában volt. 

A darab u(j indul, mint  egy szokványos polgári drama. 

Amy, az idős hölgy születésnapjára készül, s mge köré akarja 
gyűjteni ebből az alkalomból családjának tagjait. Es ritka 
alkalom, nagy jelentőeégil szertartása közösség, a család 
életében. 

A darab magja tehát e gy 3zertarts, egy ritue, amely-
nek során Amy a családi ti:zhely őrzését, a család összetarta-
s'nok funkcióját út akarja engedni elsőszülött i'ián k, Iiarry-
nek, mivel érzi saját erejének fogyását, halálának közeledtét. 
"in cuak üzért küzdötten., hogy az élet menjen tovább Wishwood-
ban, ás ne változtassak meg semmit a visezstérésed előtt. 
Loot te köv•l.t á ezel, hogy  mindent elrendezz. fn már tire'y sozony 
vagyok." -  

1 
As angol irodalom a  XX. században, +Gnndol> t, Bp. 1970. 318. o. 

2 
Eliot: The Family heunion, 'Faber and Faber,London,1C63. 25. o. 
"I have only struggled to keep Wishwood going 
and to sake no changes before your return. 
Now it's for you to manage. I am an old woman." 
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A darab fd vonalét jelentő cselédi vacsora, a as en-
nek keretében lezajló azcrepétadás rituadn kívül, v:allúsi 
nzertartés, ceremónia jel; egü a nagynénik, nagyb'esik k6rue-
kánt való funkcicnélti,a is. Oy és zsnertartúsre emlékoztet a 
darab utolsó jelenete, amikor Amy hald►le utrin a csnlédtegok 
sorban olbúceúznak a halottól, miközben egy-agy égű gyertyát 
olt:nek el: a jelenet vógén e halál sötétsége borul mindany-
nyiukra. 

A darab sorfia a esel di kötelékek szorosabbá fonódérre, 
a bansdeéges ceal>>di Unnepség helyett a család széthullésónak, 
degreddlódó ának loszUnk tanúi. Est a közösség, e cseléd egres 
tagjainak egyéni ao»sai példázzék. 

Amy, n c3al'd összetartó eraja, a darab elején testileg, 
lelkileg néz erős asszony, mig a darab végére g ongs, saivbe-
teg, lélekben is öa3zeoaló úregas.azonyként hal meg. 

A nagynénik és nagybácsik érdektelenek, felszines magóSn-
emberek, akik legezivesebben távol tartan!lk magukat a caalúdi 
probl. in któl. A caalédot érintŐ tragikus esemén'►ek caupfn a 
pletyka ozintjén érdeklik őket. Az élet igazv:gdról, es ese-
mények mélyebb, moréilia szintjéről nem  is vesznek todometst. 
Ezt a von(suknt Harry szavai igy fejezik  ki:  
"Az életen c3ul:ott szemmel mentetek kereaztill, 
n jelenségnek soha nem ébredtetek fel. Én mondom, es élet 
elviselhetetlen lenne, 
he ébren lennétek. „1  

Mary, Amy elhunyt unoketeetvdrőnek l6n7a, minden ere-
jével azebadulni akar ebből e baljdelatú házból, felismerve, 
hogy (3t itt kihaaznéljék, felismerve a fojtopnt6 légkört, n 
pusztulás elő 'j c 1E it. 

Johnt, la'ay egyik síét autóbaleset éri A ködben as 
idevezető úton. Johnt is érinti H cseléd degralélódiei folya- 

1 
Eliot: The Family Reunion, Faber and Faber, London,1963. 

26-27.0. 
"You hnve gone through life in aleep 
Never woken to the nightmare. I tell you, life 
would be unendurable 
If you were wide awake.” 
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mata:  6  az a :szerencsétlen sorsú ember, akinek minden tette, 

minden vrllnikozása balul üt ki, jellemében is, tetteiben is, 

minden vonatkozósban alul marad, gyengének bizonyul. 

Arthur, Amy mérik fin as ellenkező pólus: 6 A g'tlés-

talaan, a féktelen tipusú ember: autójával ittasan belesznlad 

egy kirakatba, tettéért mebf etetik, eltilt jÚk rz eutév©zetéa- 

tó1. 

Harry, a legidősebb fiú - ez hazaérkezése után hamaro-

san kiderül - idegbeteg. Jolt egy szerencsétlenül végződő hé-

zassr ga: as Atlanti óceánon, New Yorkból as Európába L tvezetó 
hejáüton felesége rejtélyes körülmén,:,ek között a visbe fulladt. 

Harry bűnösnek érzi magát felesége halúidban, sőt mi több, 

egyenesen gyilkossággal vádolja önmagost. A lelkifurdelésok in-
tenzitása, az önvédeskodéa gyötrelmei Marry figuráját a lélek-

tani drámák hőseivel, as O'Neill-i hősökkel rokonítja. 

Az iró mér a darab elején sejteti, hogy valami kifürkész-

hetetlen, titokzatos dolognak kell lennie a család múltjában, 
amely rneghat%rozza ra jelent és a jövendőt. 
"Agatha: szerintem fájdalmas, mert minden visszavonhatatlan, 
mert  a  multat nem lehet gyógyitani, 
s mert jövendőt csak  
a mult valóságra épithetünk. " 1  
A  későbbiekben a csal 6di beszól?Aés folyamén még konkrétab-
ban bontikozik ki, hogy milyen titokzatos esemény sötétiti be 

a család mmltját, előrevetitve pusztul . sukat, a tragikus vég-
kifejletet. 

1 
Eliot: The Family reunion, Faber and Faber, London, 1963. 17.0, 
"Agatha: I mean painful, because everything i3 irrevocable, 

Because the pest is irremediable, 
Because the future can only be built 
Upon the real past. 
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"Ivy: Nagyon megy is6nek kellett lynnie,  

Különösen vnlakit oly pudon elveaziteni - 
A  vihar közepette lesodorva a fedélzetről,  
s soha senki nem találta meg A holttestét." 1  

A homályos sejtések, utalások Harry önvallomásival világo-

sodnak maga  

"Azon  a  felhőtlen éjszakán * ►s dce6a közepén  
átlöktem &t a korláton." 2  

Parry figurájával Eliot O'.Neill Crinjáhos hasonlóan,  

furiák által Üldözött Oresztész alakját kapcsolja be da-

rabjába. íjig Orin számára Lavinia alakjában öltött testet  

az öldöső, ebben darabban csak Bíarry tudatában léteznek,  

csak ráz 6 számára valóságosak.  

"gyertek elő! Hol -r agytok? Hedd lássalak Benneteket,  

Mióta tudom, hogy léteztek, tudom, hogy kémkedtek utánam.  

Miért játszotok velem, miért engedtek elmenni,  
Csak azért, hogy ut!Sna ismét kö O1vegyetek? - Amikor rájuk  

:.,ndolok  
:Ja zamra hagynak: amikor elfeledkezem róluk,  

Fim• figyelmetlen pillanatban  

Iámét előjönnek, as alomvad szok,  

s nem h Agynak aludni. " 3  

1  
Fliots The Family rteuníon, Faber and Faber, London, 1963.  

18-19. o.  

"Ivy: Let it must have been shocking , 

especially to lose anybody in that way - 

.~wept off the deck in the middle of a storm,  
and never seen to recover the body.  

2  
Eliot: The Family leunion, Faber And Faber, London, 1963.28.o.  

"r-hat cloudless night in the mid-'tlpntic  

when I pushed her over."  

5  
''liot: The Family fieunion, Faber and Faber, London, 1963.57 .o. 
"Come out! Where ►ire you? Let me see you.  

:since I know you are there, I know you are spying on me.  
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A következő j ,,l©netben szétnyilá ablakfüggöny mögött 

felbukkannak as Fmeniszek. 

Eliot ezzel az eszközzel az Ősi hitvilágot Akarta A 

modern néző szúmra elfogadhfstivá tenni, as ősi tragédiát a 
modernnel egyeztetni. Es as egyeztetős norn síkürült Eliot azá-

mére sem, a furiák rnegjelenitése tormőszetellenes, a közönség 

ezám4en nem meggyőző. 
Tliot önkri tikunan igy ir sa furiák rosszul sikerült meg jeleni-

téséról: 
" ,'y jobban kellett volna Aisskhűloashos rarsszkodnom, vagy 

jóval sznbndnbbsn kellett volna bánon n mitoassal. Fnnek, 
egyik bizonyitéka a Puriák balul sikerült wegjelenitéae .... 

Johasem sikerült nem görög istennőkké, sem modern kiaértetekké 

válniuk. Kudarcuk azonban pusztán annak s szimptómája, hogy 
nem sikerült az ősit a modernnel összeegyeztetni." 1  

Harry megszállottian kutat a multbeli rejtély, apja 

személye után, s megtudja nagynénjétől, hogy apja, Agatha 
iránt érzett szerelméért, a Hnrry-vel éppen várandós feleségét 

!leg akarta ölni. 

Ez a multbeli tett a kulos: es as oke V? nrry bfintudnté+-

n ak. A b;:n átöröklődött npéról fidra, s ezért Uld5zik hrirvyt a 
furiák, hiszen a keresztény felfogás Szerint as el sem k=3vetett, 
csak tervezett brin azonos súlyú a  ténylegesen elkövetett bUn-
nel. 

98. o. 
'"hy do you play with me, why do you let me go, 
Only to surround me? - When I remember them 
'They leave me alone: When I forget them 
Only for an instant of inattention 
They are roused again, the sleepless hunters 

That will not let me sleep." 

1 
G. Steiner: A tragédia halála,  Európa, Bp. 1971 . 292-293.o. 
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"Agatha:  Lehetséges, te nem tudtad, milyen bonért 
Kel l  vezekelned, kinek a bűnéért, s miért... 
Te vagy a  mi  boldogtalan családunk lelkiismerete... 
A madár, amelynek át kell repulníe a tisztitótiisön."1  

Eliot a btin i s bf?nh6dés Örök problémájára megoldilst a vallás 
felé való elhajlásban talál- Harry megtisztul az el sem köve-
tett családi bűntől: a3 darab végén Udvözül, s ^z t n gondolatot 
Agatha gondolatai is sugallják: 
"Harry átlépte a  határt, 
''elven fül a biztonaaa`g és a veszély mór maist j lc ntenek.

nerc tud visszatérni. Es as 6 kivél tsága. " 2  
Harry-nek as Üdvözflésig, megtett ut jn - ez a dráma f6 témei ja. 
Es  a  köz5s motivum a "Gyilkosság székese-yh6zbxan" -Hal roko-
nitja a darabot, de mig ott a keresztény hitvilág „z  '.dvöztilés 
természetes vallésos közegében még hatni tudott, ebhen darab-
ban, a vallásos tartnlomtó1 megfosztva már erőltetetté vélik. 

Az irái koncepció ezon hiányosságait +a stilus is maglón 
viseli. A dráma nyelvezete szereplők többszintűségének meg-

felelően szintén többrétegei. 
ti 

 
szereplők A darab elsó szintjén köznapi, valós fi gos 

emberek. A második szinten nem köznapi emberekként funkcio-
marmk, Hint nagynénik, nnftyhticsik, közvetlen családtagok, 
hanem mint az esemén' eket kom-nentúlá, általánoe igazságokat a 
néző slis416ra össze ező, közvetitő kórus tngjaai. 

1 
Eliot: The Family keunion, Fiber find Faber, London, 1963.98.o. 
"It is possible, that you have not known what All 
You shall exninte, or whose or why... 
You are the consciousness of our unhappy family, 
Its bird sent flying through the purgatorial flame." 

2 
Eliot: '<he Family Neunion, 'Fah .r and Fisher, London,1963.112.c 

"Parry has crossed the  frontier 

Peyond 	safety and danger have n different meaninr~. 
And he cannot return. That is his privilege." 
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Es 9 két szint n dnrnb .fol;inr"én időnként keveredik ery-  
músanl, s  es z-?varáing hat. A nagynénik Qs nngvbdcsik olykor ra  
sejét nevükben, A prGzéhos közelebb L116 n ~~elven, hétlOznéaoi  
dolgokról, jelentóktelen faprós+:gokrál beszélnek, me,3kor kdrus  

forméjébsn, erősen költői stilusban, e'é9zen elvont •ondo-  

l ntoket, irrf-=cionLlib elmélkedé3eket fejtenek  ki.  
Ez e stilusví.lte nagyon hirtelen kbvet ~ezik be: a  

kórus &I.t:al teremtett fennkölt, limai, eimblkedd hangulntba  
szinte berobbrannek hE: tk6znapi dolgok, események, eg,,rszerü  
prázsi n;elven kifejezve, amivel z iró n nézőt  elt'volitjn 
n szereplőktől.  
"Y iért viselkedünk mir.:anny iar. úgy, cuinthn az ajtó hirtelen  
kin,trilhPtna l  a füiv,önytiket behLzhatn4k,  

pince  rettentő dolgokst t:frhatan fel, a  tatd elt{Inhetne  
fs mi V3bbé ne2 Zehet!ldnk biztosak Abban, ho,-,y mi a vnlUs6gos,  
é9 7ni 	ne7 vplón Pi„o3." 1  

Fut a st; lu3t, ezt ,aa almélkedó, filozofikus hangulatot  
tart  meg .amy h Ingje, 	3yerleLét v.`.r0 anya le :;hétktiznrapibb  
aondat4va1:  

*Ivy!  Violet! arthur vagy John megérkezett cafxr? "2  
Hasonló hat69t ér el Eliot a darab utolsó jelenetében:  

Amt halelóvral -» embt ►riség tragikus di3emmcAjz:n, flz élet és  
haldl rejtein almólgedó kórust n kórus tagjai e,7yonként,  
most már h ét}: : ;zn ai.i imberelAént funkoiondlva, hétköznapi prob-  
lémeikkral 	kit  j k félbe.  

1  
Eliot: The Family reunion, Faber and F nber, Londe. ri,19€3.41.o.  

"Why do we all behave an if the door might suddenly open,  
the curtains be drawn,  
The cellar make ; -rode jreadful disclosure, the roof disappear,  
and we should co-re to be sure of what in real or unreal?"  

2  
Eliot: The Family eun-ion, Fibor -nd vraber,Lond^n,1961.el.o.  

"Ivy! Violet! fias Arthur or John come vet?"  
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"Iv, : Itt kell még maradnom a  temetés  utn is: érvényes 
lesz-e még a jegem Londonba?" 

"tierald: NAM nng ' örömmel nézek ,a  holnapi nap elő: \rthurral 
48 John-r ill keli tör£dnö:r rep'el." 

"Violets Várnunk kell, t ig felolvass k a vépreneeletet. 
argörvözni 'oltok re s-ei . " 1  

A felsorolt otiliaztikai és koncepcióbeli hiányoeaá ok 
alapjún levonhatjuk a következtetést, hogy a tragikus éímóny 
teljességét minden formai hasonlósáig ellenére Eliot vallési 
nlapokon nyugvó költői drámái sere tudják nyújtani, hiszen: 
"A  keresztény szemlélet csak részletes vagy epizódikus tra-
pédift inner... .A kereszténység a vépsŐ bizonyosság, és az 
Ijtenben való me.inyugvts biztositékát kinólja az embernek... 
A  keresztény sás halála az drökkévaló. ág küszöbe, ezért csak 
a7omorus grl nd alkalmat, nem tragédiára..." 2  

1 
idiot: The Family reunion, Faber -nd ^rbor, London, 1963. 

123-124.o. 
' v t,r: I shall have to stay till after the funerfll: will my 
ticket to London still be vO id?" 
"Gerald: I do not look forward with,plennure to dealing  
with Arthur and Join in the morning." 
"Violet: die must ;Hit for the will to be rend. I shall send 
a wire in the morning." 

2 
C eorge Steiner: A tragédia halála, Európa, Bp. 1971. 295-296.o. 
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4. TRAGIKUS TRÉFÁK; AZ ABSZURD  DRÁMA  

ION3JCO: JZtKEC  

TRAGIKUS TliLF;Z: AZ AW:1T'ttD DRAMA  

As 9hszurd drdma ki nleku]ésának is slapél .zoénye a  
XX. szr:zed isten és hit, tnrtrálmas kapcaolAtok nélküli vilrágn,  
oz ember és ember,  3zinhéaz és közönség között t ~:tongó Ur,  
nmelvnek 6thidAldeával nz eddig vizsgélt drt+metipusck, fáz  

U~Neill-i rnélylélekteni, n szocialista, és A  vall6si ralnpokon  
nyugvó költői dróma is r7ewprób6].koratrák.  

az nbszurd drézca E3nr , ek Hz qrnek nem nz dthidnléorlva2,  
hanem életérzéssé formélésóvel és nnn=,k kifejezésével préibtál-  

?cozott. +az ewvetezr+es, n trARédiA hArrnániéját kereső ir Gnyset-  
nnk egyik törekvése tehét nz nbszurd szinhé$ is.  

Ennek r.z "uj tipusd trnrédiESnnk", az Abszurd cirómKnnk  

r fekete humor, e n,rotevzk n Htilusn. Fz rálR nlnnvet8 jelleg- 

zetessége Abból a parndox helyzetből nő ki, hoP;r roriznkbgn mér  
nincsenek !rnrikus konfliktusok - csak csőd vnn, 	létesés  

csődje.  
"Py 	viléP,bAn, mely csupa felszin és kénmutets, e min- 
den emberi msgetArtde nz ^hszurditésr6l vnll, minden történe-

lem isiltít!`g'nlsall, minden vnldség de  minden nyelv mintha elvesz-  
tené tn.-olt vil6p,oss6gét, szétesik és összeomlik - mi tads tz  

lehetséges reakció, nrnikor mér semmi sem szzámit, mint nevetni  

n$ eeészen.  "1  
A kort6rsi dreiracík eF.y része, de különösen ez nha.urd  

szinhéz, egymáshoz összemossa a et:üfs,ii hnt.'rokat.  

Dtirrenmatt "As öreg hölgy ldtogetéaá"-t, 3eckett a "Godot-rn  

v4rva" c. darnbjét, Tonesco a "39ékek" c. Pgyfel .vonéso3ét  

1  
A drma mtivéu7ete ma. .,zerk.: Gngvo:ri Temde, Gondolat, Bp.  

1974. 44. 0.  
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tragikus komédiénak,trra, ikes tréfénak nevezik. Ezzel az el-
nevezéssel a drémairók a korunkban oly jellegzetes milfaji, 
hangulnti oldódást, kevere:?ént fejezik ki. 

A mOfn jok bizonyoe r:!trtékü keveror ae, tsz ellentétek 
kiegyensayoz6sának törekvése :sem djkeletü, rel, európai drámá-
val emyidős. 

Az athéni tetralá^iga három trn-(diáját oldódásképpen 
egy szntir-játék követte, amely A komor trngédiák kieyensu-
lyozásnk6ppen komikus hntá'n1 volt. 

A reneszánsz trnédiékban is talélhntturk egy-egy komi-
kus szereplőt, bohócot, Cgnvargót, u. veri bolondot. ''zek beik-
tatásának célja egy Falapvető emberi igény kia1élitése, a  néző-
közönség gátlesoktól való feloldása volt. 

Dryden  a  drávai költészetről irott esszéjében fejtette 
ki azt a y 'ondol s tot, homy egy komikus eleret a tragédiában 
megnyugvsíat, megkönnyebbülést adhat." 1  

A XVIII.  századtól i esdve 9^k komoly, sót komor alap-
hangulatú darab bassnálte fel E- 7t az eszközt. ti  ro-nntika 
irói is azt követelték, hogy a tra'ikus ng  komikus vonások 
e:,lyesiil jenek a azinpadon, caakúr y, mint  gaz életben. 

A modern dráma alapjait l tevő ir sk, mint pl. Ibsen, 
.Arindberg, Csehov, Pirandello - komplex reakciókat azéndé-
koztnk kiváltani nézőikből. Az ún. "modern dré,74"-ban gyak-
ran nem vélik envértelmiien vílógossé, hogy mi a tragikus, mi 
a komikus. A modern drár óbann a "trapikua" é9 "komikus" fogal-
mak átértelmeződtek. 

Mn távol vagyunk attól, hogy a komikus elem maj könnyeb-
bi_ilést eredményezzen a nézőben. Ellenkezőleg: a modern tragi-
komédia félelmet, rettef'ést de  sa jnóla tot eredménvez - fa 

görcsös nevetésen keresztül. 

1 
lásd: Dryden: Of Dramatic Poesy. Everyman's Library, 

Dent: London, 
Dutton: New York, 1962. c. kötet. 
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A "komikus" ds "tragikus" fogalmak átértelmeződését 

köv- tkezdképpen fop81sste meg Jonesco: 

"Arci en_sem illet, sohe nem értette:r, miért tesznek as embe-

rek liilönbsé!et a komikus és a tragikus között. A komikus 

az abszurd intuitiv srzékelése, számomra regénytelenebb, mint 

a tragikus. A komikus nem csinál kiutat... 
... A tragédia e.gy bizcn, os mértéki vigasztalást n;; ájt, azzal, 

hogy e;-17 elbukott, a sors éiltal letört ember reraénytelan-
ség6t n c rjs kifejezni, ez4ltal a sors, n végzet valds gAt 
sugall ja, -melyek bár időnként € rl.hetetlenek, de mindenképpen 
ol7an objektiv törvénr ► ek., amelyek  a világot uralják." 1  

Tonesco szerint torit s ::olikura és a tr,'aíkum eg m stál 
szét nem v4leszthatók. 
"A c nikus egy olyon uilágdrzás, amelyben <az emaarnek sem mél-
tósága, sezn ebezolutumai nincsenek, da azért itat rozottabban 

1 
I ubv Cohn: Currents in Contemporary )r»ms, Inr!i one Univ. Press, 
Bloomington and London, 1969. 160. o. 

"For ny »irt I have never understood the difference 
neop7 a -mice between the comic föld the tragic. "L; thl 

comin is 4n intuitive perception of the sbsuru, it 
seems to me sore Hopeless than the tragic. The comic 
offers no escape, ... 

... Trasedy may nppenr to  sc,ve in one :s ense comforting, - 
tnr in trying to express the helplesanesa of a beaten man, 

one broken by fete, for example, tragedy thus edrnits the 
reel ity of fate end destiny, of sometimes incomprehensible, 
but objective laws that govern the universe." 
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nyomasztóbb univ( rsum, mint a tragédiáé, amely es embernek 
bisonyoe nemesBó et, értelmet kölcsdnöz, legyőzetése elle-
nére is."1  

két elem, a tragikus és komikum ó3azefonódúea ered-
ménvezi az abesurd dana kétaroueágét. 

Az abszurd dráma célja, hogy úttőrje a  konformizmus 
falát, felrázza az embert, kizökkentse A mindennapok szürke-
ségéből, gépiességéből, fellázitsa a "rész", a "csavar" sze-
repébe velő beleny,gváoból, tehót a "szürke", as "átlag" 

élet mechanikusságát, abszurditésát o3torozzo. Lz az abszurd 
c?rárna egyik aspektusát, parodisztikus jellegét, "komikus" 

összetevőjét Jelenti. 
As abszurd dráma mt:sik öcisztevó je ennél jóval mélyebb 

réteget érint: az c bori állapot •ibszurditéa't, e gy  hitet, 
bizonyoea'got nélkülözú világban. Igy as abszurd dráma is a 

tragédidkhos hasonlóan az emberi élet alapvető kérdéseivel, 
élet és halál, elszigeteltség és ".kapcsolatteremtés, hatalom 
és kiszol .gáltatottséég kérdéseivel foglalkozik. 

jelenti as abszurd dráma mileik, "tragikus" aspek-

tusát. A trw : kus Aspektussal r:z abszurd dráma szorosan as 

előbbiekben vizsgált darabokhoz, a trapédia különböző, XX. 

századi megjelenési formáihoz kapcsolódik. 

1 
Leonard C. Pronko: Eugene Tonesco, Columbia Univ. Press, 

New York and London, 1965. 11. o. 
"The comic is the intuition of the absurdity of a universe, 

in which man has neither dignity nor absolutes, and therefore 

a more starkly depressing universe, than that of tragedy, 
which confess man a. certain nobility 9nd meaning in the 

midst of his defeatr" 
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Az ókori göifi  g  tragédidkhos, a közópkori miaztérium-
jdtékokhoz és r3 barokk nllegóribkhoz l,esonlatoean as abszurd  
dráma r3rre ttirekasik, hogy réébresaze közönségét, milyen  bi- 
zonytnlan de  titoksitos ns ember helyzete a vilégerwetemben.  

A klasszikus trag'diéban és az  n .)azurd dréméban közös  
vesés lég, hegy az Ősi d. áradban a ezinpadi hatba számos elem  

egyide j i sas zeg,zddéséből, kölcsönős n: ~ téaébdl állt. Ennek az  
egységes egésznek a nyelv csak egy kis részét képezte,  ezen  
kivUl még a jelenlevő viauália elemek, a cassagée, a zene, a  
tánc, ra kellékek is a darab öaszhatbsdhaz szorosan hozzeitnr-
tsztak.  

At abszurd dráma isisét elységben kezeli ezeket as  

elemeket. A nyelv a sokdimenziós közegnek csak egyik, néha  
nagy j lentóségü, de leggyakrabban aléreadelt Szerepet játszó  
eleme; mma1y annyira degradLlódott 	hogy igen gyakran még  
ale pvetó, komrrunikativ :szarupát is elveszti.  

A klasszikus tragédia egységét, harmóniáját az abszurd  
drfmr: mindezek ellenére sérv ári el, mert egyezéseik mellett  

F lnpvetó ktIlönbncgel_et is  tnlélunk.  

xig a  klasezíkus tra,;édia ap emberi leit előbbiekben  

tárgyalt alapvelő kérdéseit bizonyos rabszalut értéke ben,  

f.;az8(aokbe vetett hitr',mdszer alapjésn tergyaltö, eddig as  
abszurd cir:mu őppen minden ii,; orri, vagy ehhez heeonló rendszer  

létesóiót , sőt ? étezé©énok lehetőségét is hegedje. Ennek kö-

vet' eztében a trngédiék vigsó, felemelő, - ogn ugtatu crzése  
te ' eL3 ®34azEb©n hidnyzík belőle.  

Az obezurd dréz a sokkhatással dolgozik. Célja:  a néző  

-'elr{undea, feiébreez.dee, ez ártelmetlenaőg hangs°Layozdsa. A  

:'elébresztett nézőnek azonban  nem mutat utat, nem ösztönzi  

4 

 
cselekvésre, aktivitOsre. ,statikus állnpotot tiikrbs, s ez  

nem a klasszikus tragédiában oly fontos, közösségi alapokon  
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nyugvó tttkrözéa, hanem szubjektiv, 	tükrözős. 

A szocialista drgmatipuaban meglevő konok hitet, 

szilárd világnézetet, jövőbemutatást, közösségi szellemet 

nem találhatjuk meg az abszurd drámában: apolitikus. larxista 

kritikusaik is leginkább éppen ezt a hiányosságot vetik az 

Abszurd drámairák szemére. Jacques Leclerc a következő sorok-

kal fejezte be ionescoról irt tanulmrnrát: 

"Olyan darabok kellenek, a ►-elyekhen az e_lnyamott®k nem } -, ralin-

Jatnak, hanem ns,gyonis :an *osan hirdetik álninkar r sukat. 

1-nelyekben az emberek testvérisége r•ti'Czedelmes<edik az el-

nyomáson..." 1  
A lélektani drámákban árnyalt, intenziv életű egyé-

nitett firurkat l thettunk. A szocialista és a vallásos 
dr':múban elvont eszméket, filozófiai nézeteket megtestesi tó 
alakokat találhattunk. Az abszurd dr'mában sem emberi jel-

lemek, sem konfliktusok nem találhatók. 
A darabokban a t5bbé-kevésbé pszichológiai alapokon 

6116 köznapi emberek helyett groteszk roboto':kel találkozunk, 
olyan alakokkal, akik mechanikus külső de belső környezetben 

élnek, nem is élnek, hanem emberi lényegflkt31, a logikus on-
dolkodFástól, e közlésképességtől 'egfosztva vegetálnak, 

olyan szituációkban, amelyeknek nincs motiváltsága, és nem 

vezetnek sehova sem. AZ abszurd dráma drámai konfliktus  es  

drs+mai jellemek hi jén drámaiatlan, "e szó közhasznúlatu ér-

telmében nem drmai. "` 
Az ilyen drávaiatlan dráma nem felelhet meg  a tragédia 

öoszetett funkciójának betöltése és kor sokfélségének !1Ie-

örökitése szempontjából sem. 

1 
A.  francia irodalom a XX. században, ondolat, Bp. 1974.315.o. 

2 
artin Faslin: A$ abszurd dráma elmélete, 13p. 1967. 155. o. 
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"Eealin nem veszi észre, - irja Almási Miklós "Az abszurd 
dr `.me e1'néleté"-hóz irott előszavában, - hogy mikor a forma 
tíaztnsógf t, az abszurd kisérlet egyértelmüsugét védelmezi, 
e ,yutta1 egy  ol nn irói - r+üvészi capatartú szószólója is 
lesz, mely lényegénél fogva müvészetellenes: sz életigenlés-
hez, a világ megvöltoztatéséhoz vall jogtól akvrja regfosz-
tani a művészetet. "1  

.c,UGENTs ICNh.iCO: .;ZiK:r$ /1952/ 

Az abszurd szinház egyik jelentős nInk,j$ a  romón szti-
letéati, de Frnncíeorszógban 616 Eugene Ionesco. 

Az ó munkássága nemcsak darabjai, azok ellegzetes-
nc ai a bennCk rejlő életfilozófia miatt jelentős, hanem el-
^'óleti munkássé, a in számottevő. Esszéi arról tenuskodnak, 
ho; ' kivdló elméleti szakember is  volt.  Tlméletí munkáiban, 
elsősorban Kenneth Tynan-nel, a londoni Observer azinikriti- 
kusóval fol7•tatott vitairósaiban ideolágióját, dr=_`mnairói gya-
korlatét fejtette ki, s védelmezte meg. 
"Semmit sem lehet korltok közé szoriteni a azinhózbnn 	 
Ahhoz, hogy az élatet adekvát módon Vskrözztik, művészi kife-
jezésünket kell ^-;azdaiitani, ei yesiteni a coodóvnl, a fan-
tdziévnl és ráz erőszakkal is. Ugy tonik, elfelejtettük 
hogy a drómn lényege a tálzös, a nagyitúe... Fr. s er lc3i 
csapcárt kell rönk mérni, Lcr•y elnznkad junk r^indennnpi éle- 

1 
Martin Esalin: Az abszurd dráma elmélete, Bp. 1967. 

Almósi Miklós előszava XII. o. 
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tünktől, szokénninktól, szellemi tunyaw'gunktól, aroly el-

rejti előltlnk e világ ^uresas gnit."1  

Ioneaoo legfontosabb ólményei , helyek drámáinak is  

alap j't képelik, - a t;alélbélelem, s lét értelmetlensége,  
a szüntelenül fenyegető nemlét élménye, A$ ember eltárgyia-
suléaa, s e megdny élménye, amPlynek áthidalására még e nyelv  

sem alkalmas. Az eltárrvii sult, értelmetlenül vegetéló ember  

képtelen kontektuet teremteni embertársaival.  

~► halál fenyegető 2.özel3égéró1, lidársnyam:ndról te-

nuskodn.ak 	Ione3co nfapló jaEjzettben található sorok is:  

"i heh :.álunk. ..zomjnn halunk. meghalunk as  unalomtól. "e t  ha-

lunk a nevetéstúl. Meghalunk vágytól. lieghalunk a félelem-

t'1. ? zt::an pPrcze ,Aek;rtalunk a náboraban. :»eghaiuhk betegség-

ben..4eghalunk üregcégben. " 2  

Alnpvető Ioneaoo-i álniény még a lU'h 4ny en kivül a hntalom-

rak velő kiasolgálttottság érzése, ca hatalom, az elnyemás  

embert a omori td hatésa.  

A színháznak Ioneaoo véleménye szerint sokk-taktiká-
val kell dolgoznia: ki kell billenteni, ki kell forgatni a  

valdsivot, a néző regszokott gondolkodását, üres nyelvi fré-

7isait íípy, hogy hirtelen n nézd ra valóság orv u jf=+ jta ósz-

lelésével kerüljön szembe.  
5 vaalóhnn, Ione©conál minden a vígszájára fordul: u  

el rzetkomikumot átélve összeszorul a ozivünk, a jcl1 . em  É•ó- 

1  
Leonard 	Fronko: :ugene Ioneaco. C o1w. bin Univ' rai ty Press,  

New York find London, 19F5• 5-6. 0.  
";othing is barred in the theater... in order adequately  
to reflect life as we know it today we must enrich our  
artistic expression, infuse it with wonder, with Fantasy,  

with th vi olence, too, For we seem to have forgotten that the  
essence of clr-ma is in exaggeration, , 9.^.nificration... We  

need to be virtually blodgeoned into detachment from our  
daily lives, our habits, and mental laziness, which conceal  
from its the ntrnngeness of world."  

2  
A francia im dalom a KX. sa,azadban, Gondolat, Bp. 1974.  

308-309.0.  



pie:,€n cselekvő robottá, anti jellemmé vOtczik, a nyelvi 
komikum pedig a nyelv eredeti funkoidjennk elvesztéséhes, 

közlésképteleneéghes vezet. 
Az alapvető Ioneeco-i élmények már elad d irebjdhan, 

"A kop:áaz énekesnő"-}yen is meetnlálhatók. "A kopasz énekes-
nő"-től indulva Rzonb'n Ioneeco nagy utat tesz reg: fokoza-
tod  átmenetet vehetünk észre ettől a darnbt61 kezdve as em-
berietlen, mechanikus vilégbál as emberibb, a humánusabb vi-

lág felé. 
Els() cnüve, s eüs6 művei L 4 hengöúlyosabban dombori t-

j6k ki az emberi eröfeazitesak hiábavalóságút, a cselekvés, 

a  közlés, az emberi érintkezés területein. 

A ":.székek" idős házaspárja már a későbbi humanizál6-
désnak a csiráját hordja magában. Az emberiességhez való kö-
zeledés teljes egészében a késői négy 13érenger-darabban bom-
lik gajd ki. /"A bérnélküli gyilkos", "Orrezarvu", "A légben-

járó", "A király halódik"./ 

Darabjainak szerkezete igen egyszerü.'egy; i elvonáac3ai-

n k többsége egys 'erti elnp6zituécióra ép'.il, mely többé-kevLsbé 

realisztikus. Es az egyszerű szituáció azután tülzává, elnj-

r',yoltté válik, s végül valami hatalmasea, erőszakba torkollik. 

A " .zések'=-kel /1952/ a "Kopasz nekesnő"-r;őz viszo-

ní itva Uj elnyomúsrendszer jelenik meg lonesco müveibi : nu r 
nemcsak a nyelv szorongat, hanem a tór is, tárgyaival, embe-

reivel együtt. 
Egyazerü alapszituációval, egyszerü jellemekkel indul 

a "Székek" - c. darab is. 
1 gy öreg ember és egj. öregasszony agy lr:ketlan szige-

ten,  egy toronyban élnek. Ráz Öregember gy érzi, hogy halála 
előtt még fontos közölnivalója, i.—enete van az  emberiség szá-
-rE.ra. c. mega szerény, R.yámolitúsra, ösztönzésre szoruló jel-
re., igy felesége biztatáséra hatt'roz7a el: van'e gekst hiv, 
!rogy  halála előtt még el tudja mondani üzenetét. 
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A darab elején rnég a  komikus szinek dominálnak. 

Komikus a kilencven évei dreg pár, amint ifjú szerelmesuk-

ként ogymds ölében { lnek, simogatják eiymdst. 

rzémot vetnek eddigi élettkrűl. Az élet olrontdsánr#, 

sas elszalns7tctt 1'hetós'gek siratásának O'Neill-i gondolata 

itt ig  r .,-t * le-lhetá - komikus s zinben megjelenitve. 

"tregas zonyt (5, igen, drágám, te bizonyosan nagy tudúe vagy, 

lángelme, ':F= opy kié becevdgyad lett volna, ha csak egy ki-
csit i e igyekscel fő-elnök, , fő-kirfly, sőt f6-orvos 6s fő-

felügy elő i3 lehettél volna. 

uregember• 	 igy is felügyelő vagyok, igaz, hogy csak 

htszfelüpyelő. "1  
46g g nincs tiinden ves::ve: Ionesco egy utoled, abszurd 

lche :•.3séget ad t:6aeinek , hogy elrontott e lett ket jóv6 tegyék. 

"'5regosszony: Ito, nyugodj meg, ne izgasd fel r3agad... 16ng- 

e2 me vagy, kis felű yal őm... 4.0g nincs minden oda, r.inca 

minden veszve, majd regraondod, meguagyardzod nekik, milyen 

missziód van... Olyen büszke és boldog vagyok, hogy váare 

e1!-: r!t rorted rnágad, szózf-ltot irt4. el ez egész orsz&ghoz, 

:.ur6pdhez, az egész vil'ghoz."` 

Az öregeriber azonban fél a iÖzl ss  nehézségeitől,  at  

tól, hogy nem ta1ii1ja c'egfe1elá szavakat, nem tudja gon-

doleteit kifejezni, s igy küldet4s'nek nem tud eleget tenni, 

képtelen fasz üzenetének étadLadra. :.2Ert elővi ,yézetossdg-

ból ce Y hiiiA6aoe szónokot szerződtet, akt beszél majd he-

lyette. 
Az f:zenetátad&a nag<yjPlentőaégti eeerncnyere ninden 

rendű és rangú embert, és neon-embert 73eghivna]: "vnlacnonnyi 

7azddt 4e tudúet, aa folügye1őket, a püspököket, a vegyészeket, 

Fa romot{veséket, hepedűvirtuozókat, bar'cárokFat, prole t3roket, 

1 
:c.° oscc: .2Ckak. jgyvilág, 1959/8. 186. o. 

2 
188-189. o. 
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hivatalnokokat, katonákat, forradalmérokat, reakciósokat,  
ideggyógyászokat, idegbajosokat, a papokat, a papirosokat,  

a pnpagéjokat." 1  

Csakhamar csónakok közeledése hallatszik, érkeznek  

a vendégek. Furcsa, abszurd 'lel ~yzet alakul ki: a vendégek  

léthntatlanok, csak közeledésük, mozgásuk hallható. A lút-

t utatlan vendégek számira as öregek egy-egy  széket hoznak  

be.  
Aegérke zik egy Hölgy és az Ezredes. Vontatott be-

szélgetés, társalgás alakul  ki a vendégek de  a vendéglátók  

között.  
A két öreg rendkivül természetellenesen, szertartásosan,  

nevetséges-udvariasan viselkedik.  

Ujabb vendégek érkeznek: a Cinkogrí.ftue, s felesége, az  

egykori Zzépasszony, akinek "az orra borzasztóan megnyúlt....  

6, milyen kár! De ugye nem szándékosan nyújtotta meg? Ho gy  

történt? Fokről-fokra?" 2 
 

A két öreg mélységesen komikus és ugyanakkor mélysé-

gesen tra:- ikus less  egyszerre, amint ifjúi hévvel udvarolni  

és udvaroltatni próbálnak. Az öregasszony fellebbenti rongyos  

alsószoknyáját, blu:ét, erotikus kiáltásokat hallat:  

"öregasszony: /A Cinkográfushoz/ Hizelgől Csibése! 60!  

Fiatalabbnak ldtszom a korosnál? Kis apace! E '  észen lázba  

hoz."  
Az öregember a szépasszonynak udvarol:  

"Akar-e Izolddm lenni, s lehetek-e jsztánja? A szépség a  

szivben iakozík... „3  
A házastársak között a darab elején függő, alárendelt-

'ógi, de harmonikusnak látszó kapcsolat van, amelyben a tö- 

1  
Ioneaco: 3zékek. Nagyvilág. 1959/1. 190. o.  

2 	 „ 	 „ 

Uo. 	 196. o.  

3 Uo. 	” 	" 	198. o.  
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rődés, a  gyengédség iominél. Az öregember szenilisnek, bd-
tortelannak tűnik. Felesége s pozitív előjelű "elnyomó ha-
talmat" képviseli, aki bátoritja, gámolitja, tesz, beszél 
és cselekszik helyette. 

Ez a minden r echenikussuga, megszokottsága ellenére 
is harmonikusnak létszó kapcsolnt a vendégek érkezésével fo-
kozatossn széthull, lelepleződik. 

A szexuális illusié az előbb idézett jelenetben foss-
uk szét. A 75 évi hásnssdg egyetértése, látszathermóniája 
megsemmisül: mikrokörnyezettik alapvető  kérdéseiben, mint pél-
dául saját gyermekük, vagy a szüleikhez való viszony 1:órdései-
ben, homloko,gyenest ellenkező dolgokat állitanak. 

"Öregasszony: Volt egy fiánk... a  legszebb férfikorban volt, 
épp betöltötte a 7 évet. 
Öregember::.ajnos nem volt... nem volt ,yerol:ank... -zerettsm 
volna egy fiút. 
• • • 
öregember: Magára hagytam haldokló any'mr t az árok szélén... 
Tudom, tudom, minden fiú elhagyja az anyját, a igy vagy Úgy 
megöli apját... Ilyen az élet..." 1  

Az öregasszony az ellenkezőjét áll it ja férjéra: 
"Olyan forrón szerette szüleit. ;oha egy percre sej hagyta 
Őket magukra, époltag  minden jóval elhalmozta Zket.... Kar-
jóban haltak meg..." 

rinden emberi kapcsolat, még a harmonikusnak, bennoó-
sdnesnek tartott hdzastárai kapcsolat is hbzu,vgokon alap-
szik: mihelyt egyikük megezünik b}Abuként viselkedni, a másik 
viaszhangja lenni, diezhrrnónia keletkezik, a csak az alap-
vető emberi érzés, ra rtHgány .^marad. 

Eddig a pontig a darab mondanivalója e magány, as öreg- 

1 
Ionesco: :,zékek. Nagyvilág. 1959/2. 199. o. 

2 
" 199. o. 
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aéa, n szenilitt:u volt.  fő téma rellé a későbbiekben új 

tém`k, j drtelmezóaek súrkósnak fel: a darab tempója fel-
gyorsul, lassan mér eszeveszetté fokozódik, s ahogy a szint 

egyre jo;J:bun betöltik a Eszékek, ezzel a 'a n<yo . .an a két dreg 

hangja, mondanivalója egyre inkább fogy. 
nyelv és tbrgyak mozgesénak ellentétes irénya 

,'növekedéstől A fogyásig, illetve treaségtől sa zsufolts:"gíg/ 
e -yréss,t es, ole orek közötti kopoaolattoresitéa le? etetlenségét , 

rutarészt egy  új elnyomó hatalom, a tz`,rvyek a ggasztó +éretü 

elszaporodásét, e uralkodóvá, elnyomóvá vólé sát sugallja. 

.,zekadatlan érkeznek a vendégek, szólnak A csengők, 

nyilnak es ajtók. Az öregember 6s az öregasszony székeket 
hurcol, a vendégeket kiséri, egyszer 	kétszer találkos- 
nek már csak mindössze, vagy véletlenül liajzeütk;iznek - de 
egyni shos mér nem tudnak szólni: tag,-  bb sietnek. Ez mer kap-
csolatuk csődjét jelenti. 

A  azinpndot teljes e •4 szében elfoglaló szóksoroknek 
kettős j( ,lentőaóge van. Egyrészt a vi12 7 eltúrgyiaaulísét, 
aggasztó méretU t -'rg r-uralmat j édent as ember, as emberiség 
felett, mésréezt, itt, ezen e ponton a darab a szinhilz tükör-
képév`, porcdiájává is vélik. Megkérdőjelezi nemc ©jak as élet, 
hanem as irodalom, a szinhós létjogosultsegát is. 

A  székek széksorokká renleződnek,Urasak a azinbéz-
ban. A teret irracionélis, mesterséges zöld fény önti el. 

As öregember a vendégeket - a nézőközönséget - helyre kiséri, 
Esz öregss:izony müaorfüzeteket, tiditőt, cukorkákat érul. A 

nézőtér zsufolésig megtelt, - de mégis Urea. 

Azdregasjzonyt és az öregembert a léthatatlan tömeg 
rost múír teljemea elvélasztja egymm2atól. 

Az tires széksorok az élet, a szinh&z UressÉ:gót drama-
tiztljúk, as öregek között levő eszmei, érzelmi tévolség 

fizikai t&voloéggé nő. 
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Vindenki fiz előadás kezdetőt v 'r ja. '!elérkezik a  

"szinéez' , akt 1 F nc, :aki z öreg póron kívül ez érvetlen  

létható alak a szinen. "Mult szésadi festC vegy költő tipus...  

flnnepélyes pósba merevedik, autogramokat o3ztoget. „1  

A darab eddig a komédiától a csődig, a  katasztrófáiig  

ívelt, de a katasztrófa a  késCbbiekben ismét komikuseé vélik.  

"Lcregember: ... 611 és feleségem mór semmit eem várunk es  

élettől. Ezzel az npot eozisec ►1 nker be is fejezhetjük... ' r-

dcz ea volt élnem... tel jeli. tett er misaziónat. Nem éltem hiéba,  

ezenetemet megismeri *= világ. " 2  

^?utána 1-6t üreg örg ilkoos rot kiavat e1. Űngyilkos-

n6guk r,evetr,  er, nbsrurd, mivel semmi értelme nincsen: venki  

és semmi nem kényazeritette őket erre a  lépésre.  

Miutr'.n a két tsreó a veledi t rag; kus vég pvrhdiá jaként  
kiugrik sz Ablakon, n. szónok ezé+jéból stiketnémns4p6t jelző,  

ertikulstlnn hörgés, torokhangok törnek fel.  

A derabben tehet. Egy elnpvetóen paradox szituációt  

láttunk mcgvnl&aulnit a 1 ethetetlran közönséget halkjuk, n  

láthnte kül döne viszont néma. A ktilciönc képtelen a közlésre,  

de még abban is bizanytelanok mnrnrlunk, hogy a az6hanfore  

iizenet valóban niknlnas 3 ;^tt volna-e a közlésre, valóban je-

lentós, érthetd lett. vn3.ne-e.  

Ez  a  bizonyt^1 anae, nerrrank r' közlés lehetetlenségét  

jelenti, hanem meE irt l erdó{e' azi r`1apvntő emberi, ahszolut  

i-►arságokba vetett hi.tflnket.  

Ez a befejezés, mely komikus ie,éa tra gikus ig egy-

'I^Prre, az emberi lé' végső értelmetlenségét, hnsztalans4gbt  

aupall jn, mivel az embernek upy kell elpusztulnia, hogy semmi  

1  
.T.onnsco: : ~ ze.`-.kAk. NAg,yvi1 ág. 1959/2. 211. o.  

2  
Uo. 
	 213.  0.  
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értelmeset nem volt képes sem cselekedni, sem közölni. Es 
a befejezés tragikus aspektusa. 

Ugyanakkor a vég komikus is, mert önfeláldozásuk módja, 
és miértje telje.;en értelmetlen, r'osolyogni való. 

A szinpadot benépesitő székek elburjánzása - tragikus 
caondanivaldt hordozd komikus eszköz, mely az öreg pár, tágabb 
értelemben minden emberi kapcsolat, az élet tra •ikus ürességét 
jelentik. Az eresség, a semmi. Ezek azok fogalmak, amelyek 
Ioneeco véleménye szerint is a darab középpontjában állnak: 
"A dráma témája... me uk a székek; v. pyis az emberek hiánya, 
a éréssár hiba, isten hiánya, a lényeg hiánya, a világ ir-
realitésa, a metafizikai üresség. A dráma témája a semmi." 1  

Ez a semmibe-torkollás azonban nem tragikus kategória. 
A Ionesco-i darabot, s a többi abszurd drámát nem a komikum 
ée tr ar;ikum jellegzetes összefonódása, egymást erósitő, a ta-
gadó ellentétes hatása teszi elsósorban tantitragikussá, hanem 
ez a nihilizmus, a mindenféle eíysógea értékrendszer létének, 
és létezési lehotáségének tagaáása, a tragikus feszültségek-
kel teli "nzaay" jellemek mechanikusan mozgó, cselekvő, olykor 
még közlésre is képtelen robotokká válása. 

A tragédia felemelő,  jövőbemutató katartikus érzése 
elvett a  semmibe  torkolló életőrzést láttuk, ami  lényegét 

tekintve tragédiaellenessé teszi a ".zékek"-et, s a többi 
son1  ó  abszurd  drámát is.  

Ezt a nihilists ideológiát Leonard C. ironko, loneaco 
kritikusa szerint is vitatni lehet, de  a  darab a azini meg-
jelenitée a drámais{ g sleepontjbGl R.cts'gkivül lonesco er?yik 
1epjobb, legEikeresebb darabja. 

1 
iy°artin F'sslint Az r:3bszurd dráma elmélete, ;3N. 1967. 45. o. 
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:'re:iQricx Lumley  is hasonlóan elismerően n,yil ntko+ik 
a"Ssaékek^-ről. . Yor.escoról irt t8nulm6ny6t o kávatkesó konklu- 
7ióval str j-i: 

"'lohesao ic{aönö$ tahetaég© z:8 nh9zurd irtSnt, :3s n berme  r1,116 
tragikus fAli,argo% jobbcm !7r1trlmáb- r*Tf.tik n nOr,!f' ehben  a  

rövid 	r:int t'ol jes ostFt bctőltó dqr,^.h jaib:nn. "1  

i rederick Lumley: Trends in 'twentieth Century Drama. 
A Survey singe Ibsen in:l Shaw, London, 

1956. 213. o. 
"It is Ioneaco'© strange sense of the }lbsurd mid the tragic 
irr.rlications which ccme over butter in short work than 
any of his full-length efforts." 
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A XX. század drámairodalmút, ezzel szoros 03.zefUg-
,*ésben levő szinhdznüvé3zetét eddig még soha nem tapasztalt 
változatosa g, forrongás, alakulás jellemzi. 

A rendkívüli változFatoss4gban azonban közös jellem-
ző4:et, közös vonásokat is tal lhatunk, amelyek valemon'iyi 
ir'nyzatra e: .yarúnt vonatkozhatnak. 

A XX. századi dráma "tégult", szélesebb lett a azinpa-
don úbrázolhatd események, jelenségek köre, gazdagabb lett a 
kifejezés és ébr<-,zolíis eszköztára. 

Ma  mér természetessé vált, hogy nemcsak a  klas3zikua, 
nagy formátumú hősöket, a közöttük feszülő konfliktusokat 6b-
rezol ja a drma, hanem történelmi eseményeket, epikus .ellepd 
történéseket, v=wy a lelki élet legbelsőbb, legszubjektivebb 
konfliktusait is .azinpndra állit ja. 

A mai drámában a cablekményesség, az erwdrtelmü erkölcsi 
itéletek helyett inkább erkölcsi tételek igazolásét látjuk, a 
társadalmi, lelki élet törvényszerüaégeinek, vagy éppen ezek 
hiányának, zürznvarának filozófiai tönöritését. 

lartin Es31in as "Abszurd dráma elméleté"-ben e j;3l1eg-

zetesen XX. száz9di drt. mstipus kiindulási tótelévé Nietzsche 
Zerethustrájá} tette, s azt az eryértelmü Nietzsche-i kijelen-
tést, hogy "isten halott". 

Pis a kijelentés alapvető, ne;l-lrat'rozá fontoss4gú volt, 
századunk valamennyi drímairodalmi törekvésének kiindulási pont-
ként szolgált. 

Ez óta a kijelentés dta számos irán.,rzat kereste és 
keresi  a  megoldást, hogy betöltse az isten hiánya okozta ürt, 
hogy helyre állitsa a  klasszikus trrgédiábdi ismert harmóniát. 
Jzámoa irón;?zat született, ezek közül né -gyel, a lélektani, a 
szocialista, a költői é3 az abszurd drámával ni is foglalkoztunk. 
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Az  eqyes szerzők a XX. századi drfinei irányzetoket  
több azempontból, több csoportba 3oroltt;k.  

:;eorge .,teiner eg,ybrtelmüen a tranédia halélút mondja  

ki.  

Charles Clicksberg a tragédia új  formáiról, új  lehetőségeiről  
beszél,` amelyeket véleménye szerint O'Neill, Sartre, Csaus  
már meg  is valdsitottak  .r+'ikbsn. 

::obert brusteín' húrorrféle csoportot állapit meg a  
Z. * századi drámában.  

Kiindulópontként megállapitja, hogy a XX. századi  

drámairü valamiképpen lázadó eycgniscg, a dráma pedig  nem t ós,  

mint  ennek a lázadásnak a megjelencai formája. Három  c1r~:~ia-
esopo: tot különböztet meg, a lttzedás célpontja, s az ebből kő-
vetkező dr tsui jellegzeteasécek szerint: mossiania2tikus, túr-

sa:lalmi, egzisztenciális lázadás.  

A  me_;si1Ei3 :tikua l zadt ►a -- nézete .;z'rint - a modern  
dr."Ima első l6pcaó:akót jelenti. F csoportba sorolja 3rustein  

Ibaent, ..trindberget, Jhaw--t, a jörészt O'; oiil-t is. Ezekben  

a  dr= snairákban a kdzbe vonás as, hogy vele ginnyien elvesztet-
ték hitüket, i :tenüket, a az iró önmagát, saját hőseibe kive  
titett önnön ozemélyiséÉ°ét állit ja a mOvek .cúzéppont júbe. 4  

1  
lásd: .feorge Mainers A tralYddis halála,  7urópa, Bp. 1971.  

lósd: Cha:°les Glicksbergs The Tragic Vision in Twentieth  
Century Literature, Carbondale,  
:southern Illinois University Press,  

1963. 

Robert  F  rustein: `"he Theatre of evolt, London, 1965. 16. 0.  

4  
Uo. 
	 17.  0.  

~  
~  

"Conceiving t`,e universe to be n projection of his own  
personality...."  
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A t rssdalmi lázadás sorón a  Jrwnairó a konvenciók, 
gaz erkölcs, a társadalmi értékek ellen lázad fel. Ez a lL-

zadás a modern nzinház második fázisát jelenti. lruatein eb- 

be a csoportba sorolja Brechtet, G'Casey-t, T  illert, Osborne-t. 
Az  eLZber és isten viszonya 'helyett is iró az ember t(reradnlom-
hen elfoglalt helyét vizsgálja, a közösség /ha létezik/ konflik-
tusaira, a kormányzattal,  az egyházzal vagy a családdal való 
konfliktusokra koncentrálva.1  

A modern drámák harmadik ft:zisa az egzisztenciális lá-
zadás drámája. A lázadás célpontjává maga a létezés válik. Ezt 

tipusú drámát ra teljes reménytelenség, kiábrándulás jellemzi. 
Ide tartozik ";ruatein véleménye szerint ''recht, Shaw néhány da-

rabja, Williams, Albee, Pinter, s ^z egész abszurd szinház. 2  
O'T:eill kémisi, keserű hangú darabjait /":ios:azú út az éjszakába", 

"71jó a jeges"/ is ebbe a csoportba sorolja, mint teljes sötét-
aégbe, reménytelenségbe torkolló dríúmákat. 

!Robert Brustein, az előzőekben felvázolt klasszifikáció-

jában, e;',y-egy csoportba a drámák igen széles körét vonja be. 

Az optimizmust sw7drzó tragédiáról, vnly a szocialista drámairo-

dalomban fordul elő, erlitéat aem tesz. 
Eddigi viz.3e 'irataimat, elemzéseimet alapul véve, más 

XX. századi drr:ragi kategóriákat állapitottam meg, melyeknél 
Brustein r egéllnpitásait is fig-elembe vettem. 

O'Neill  tragédiafelfot:sdt a kortársi irtmrzatok között 

elhelyezve, e drámairói lázadás milyensége, ás célja helyett 

inkább a demairói módszert igye:.eztem alapul venni a  darabok 
csoportositásdhoz. 

A klasszikus görög dráma mindig is követendő, s áhitott 
példa volt a modern drá©airók szánira. 

1 
obert T ?rustein= The Theatre of Revolt, London, 1965. 2e. o. 

"... tie social dramatist concentrates on man in society, 
in conflict with community, :overnuaent, academy, church, 
or family." 

2 
F ohert `3rustein: "he heati-e of . evolt, Lordon, 1965. 27. o. 
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t.lartin t+ueller "Ancient and Modern lrHgedy" c. tanul-
mányában is abból indul ki, hogy a tragédia, mint műfaj tör-

ténete "nem, más, mint a görög tragédiához való hasonlóság fe-
lé t ;rekvés, illetve e törekvésnek a törtÓnete. „1  

A  görög drámtlt, mint harmonikus egységet vettem kiin-

dulópontként, ős c:soportositáaomban azt vizsgáltam, ennek a 
harmonikus egésznek mely vonásait emelik ki,  a nagyitják fel, 
a klasszikus e:►,yensülyt a jelenkori életszemléletnek megfele-

lően megbontva, ez  egyes XX. századi dmImairók. 

Ezek ez irányzatok, a lélektani, a szocialista, a val-

lésos, és az abszurd dráma, megannyi lehetőséget késviseltek, 
Amelyek azonban végső soron a  klasszikus harmónia, a szintézis 
helyett csupán részigazságokat tértak fel, az egységes, hermo-
nikue agóeznek e .y-egy  vonásét ragadva ki,  s n.ag,,; itva fel. 
"A dráma nilvé:szete ma” c. kötetben Ungvári Tana "kiegé3zi.tő 
téveddsek" 2  -nek nevezi a kfilönböző ,Modern irányzatokat. 

A lélektani irányzat, amelyet O'Neill drám`in keresztal 
vizsgáltunk, a ssinpad ős rs közönség közt tátongó iirt, a "ha-
lott isten", az egységes hitrendszer hiányát e mélylélektani 
törvényszerűségek éltelánossá tételével próbálta megoldani, 
mivel ezek  a  törvényazerüségek, nézete szerint, általános ér-
vónyifek, 3 tudat alatt egyssitik ez embereket. A közös 
pszichológiai vonások összekötik ra szinpadot ős a nézőteret, 
szinészeket ős közönséget, helyettesitik a  klasszikus tragédia 
egységes mitoszét. 

1 
'hlrtin , uel:ers Ancient and Modern Tragedy. Reflections on 

.Dome hecent Critical Studies, Yearbook of 
Comparative and Ceneral Lit. 1971/20 49.o. 
"tragedy can be described as the history of 
the assimilation of Attic trn ed,y, and the 
history of it." 

2 
A drama művészete ma, Gondolr -A, E3p. 1974. Ungvári T . elő- 

szava, 27. o. 
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Ez a tipusú dráma egy zárt világot teremtett, melyből 

hiányzik a klasszikus tragédia alapvető hite, bizonyossága, 
jövőbe mutató szerepe. A nagy formátumu, nemes hősök helyett 
is degradálódott személyiségű, beteg lelkivilága embereket 
találunk a lélektani drámákban. 

A szocialista dráma nem a pszichológiai, hanem a tár-
sadalmi törvényszer 3égek általánoes4gdra, valamint az ö fei-

áldoz s riotivumára épitette traarédiafelfogésát. 
,a szocialista drűmaairodalom tulajdonképpen olyan irány-

zat, melyet as "optimista traa ódiével" folytatott számos szer-
ző, főképpen szovjet drőrnairó, élükön Visnyevszki j jel. 
V'isnyevazkij darnbcimben foglalta össze az elmélet, s a kiaér-
letezések lényegét. :.zeket a darabokat, mint a azt Vianyevszkij 
"Optimists tragédiá"-ja példázta is,  a  jövőbe vetett hit, az 
optimizmus hatja ét. 

A hősök egyénitése, a tragikus konfliktusnak elvont 
eszmék bsaze itközc sévé való tömöritése, o történelmi jelentő-
ségl korszakok és események, az eszmék tdlhaangadlyozása azon-
ban  inkább epikus, mint tragikus jelleget adnak ezeknek a 
drámáknak. Az önfeláldozás sem tragikus kategória, hiizen 
"cenk szomoruségrn ad alkalmat, nem trn =r'édiéra."1  

Ezért nem lehet tragikus a vallésos drámák  
"Oyilkormég a székeseryházbaan", "Caaldi ö3szejövotel"/ hősei-
nek nértiriuma sem, bár a tragédiát formai oldalról ez a  ti-
pusd dráma közelitette meg legjobban. 

Ennek !az egyetemes, a  klasszikus tra é diai harmóniáját 
kereső tLrekvésnek ré sze az abszurd szinház is, amely as tragé-
diaskban ellenpontként jelenlevő irónia végsőkig való fokozásá-
vol, as abazurdda 1, a fekete humorral dolgozik. 

1 
';eorge .Meiners A  tm?édiFa halála, ' urópa, 1971. 295. 0.  



A tragédia E letigenlése helyett azonban ©z abszurd 
drama teljes nihilizmussal, a szenvedélyes, nemes  hősök  he-
lyett ezn<almas, testileg-lelkileg  beteg, fogyatékos figu-
rakkal, a szárnyaló :.tilue helyett értelmetlen dadogással 

dolgozik. 
Ez a tipusú dr caa is egy  kisérlet a  harmc:nia rekonstru-

áléaara. Az abszurd mindent tweed, de er,yes elemei helyenként 

felidézik a tradiciót is. Ez arra utal, ho-/ az abszurd dremn 
felazivta előzményeinek bizonyos eredményét is. 

" ... a szavakat tagadva a szavakra, a kommunikációt tagadva 
,e komainikációra, a konfliktust tagadva a konfliktusra épül 

maga i8, csak éppen epy pás oldalról hozzá, a taga-

dásból."1  
Az abszurd drámában a komikum  és tragikum epyesUl. 

"Ez a fajta drámairás komikus dr(mairbs, annak ellenére, hogy 
tartalma sötét, szenvedélyes és keserű. Következésképpen az 
abszurd szinhaz túlemelkedik komédia ás trak'édio kntegöriáin 
ás eyesiti a novetást az iszonyattal." 2  

Az abszurd drama a  le'*naivobb mértékben,de szinte 'z 
Összes XX. századi dr1 mai ir.nyzat arra példa, hogy mennyire 
elmosódnak a műfaji határok a  modern  irodalomban. Ezt sokan 
A műfajok váls."génak tekintik. 

..zámos teoretikus meghirdette mar eddig bizonyos 
fr jok 	 f.npjlinkban g akrnn emlegetik a drama válsá- 
gát is. George :,teiner kategórikusan ki is mondja "a tragédia 
halálát". 

A 17,1Jd ° t?zonban nem e , iértelmü, végleges, hanem igen 
komplex fogalom. 

1 
A drama  atiitr 4:Lzete ra, - ' ondolrat, Bp. 1974.  Ungvári Temé$ elő- 

szava, 30 .  0. 
2 

r..artin Esslin: Az abszurd dráma elmélete, Bp. 1967. 164. o. 
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"As dt'anet forr, vagy nélypontjét jelzi csupén, amikor a 
megújulée ez 4  kaégo nvilvtnvalóvé vélik. :!e halt a tragédia 

éljen a trngédia. " 1  - hirdeti fingvéri Tamés "A drElma mü-
vészete ®a" c. kötet eld3zavdban. 

7ttukt a klasszikus tragédia, mint harmonikus egység, 

szésadunkban Tár nem létezik. A XX. azézad egyes irúnyzatai, 
miközben s hsrraónin, a  menfeleló kifejezésmód keresésére in-
dultak, treg4dia egy-wv vonhaót rngadt(k ki, s nagyitottr k 
fal a gyakorlatban. 

I`,y tudték 3zé.zndunk emberét, szCzadunk emberének élet-
érzését, sornőt, ilapvet8 emberi problémáinkat müv*szileg ma-
gas fckon azinpadra é.11itani - s ez a lényeg. 
"Napjaink legjobb .Alfej-Teghr t'roz{sai lehet vó teszik azLmunk-
ra, hogy közvetlen kapcsolataikon túl léssunk, és as irodalom-
re, ne az irodalmi milf'jok közötti hatérokra koncentrz1lhas-
sunk." 2  

A milfeji hr.t'rokat, az egyes müfejok követelményeit, 
rom lehet nap a  ninkhF'n t:l mereven  kezelni.  Az 	iro dalom 
rnüfajra veld tekintet nélkfll 	irazeépra, az élet hü óbr€zo- 
léonre törekedett mindig, s ez, k_ijlönö; en nnpv gklont 3 égQ a 
szír. dunk bnnyc'ult viléigé.t tükröző drémairodnlomban. 

1 
A dráma r:►üvéazete ma,  Gondolat, Bp. 1974. Ifngv ,Iri Tends  e16- 

szava, 22. o. 

2 
Paul 1?ernadi: Beyond lenre, Cornell University ?resa t  

Ithaca ;Ind London, 1972. 194. o. 

"The finest elaa3ificstion3 of our time rake U3 look beyond 
their mediate concern 'and focus on the order of literature, 
not on borders `)etween literary genres." 
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" A  trj:,4ku3, a :ccmikuo de  u trFgikomi:.-uo foe;t1lmak !-:z  clú 
irodalmi wii valóadg•~nak tÚ.vo1i mutatói... agy adott iro—  

c?.~ lir,i r,tIvet ruikeYhati:nlc, mint rz emberi eecleinrec  
és k6pffiel®t éaewutat4®4t, újr®teren.tnek kife„ezLdtAt. «1  

1  
Pciv1 Hernedi: Beyond Genre, Cornell University Fress,  

Ithaca rind London 1972. 164-185. o.  

"The tI' pic, comic or tragicomic mood are but Gistant  

pointero to tha living reality of literary works 	 

we enn ev a1u<Ita any given work of imaginative literature  

as 3 t,ra3entation and representation of human action and  

vi:ion."  
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FF.Iá1A. ZN±iLT IRODALOM  

: -i.t alunoe  r~t~vek: 

Lukács György: A modern drtima fe jlódósének történ(Ae,  
9udape3t, 1911. 2. kiadós, agvetd, Bp. 1978.  

Lumley, Frederick: Trends in Twentieth Century Drama.  
survey since Ibsen and Shaw, London, 1956.  

Cole, 'ohy: Playwrights on Play.yriting, The:mining rind  

eking of r odern Drama from Ibsen to Tonesco,  Hi1h nd 
e`41g, New York, 1960.  

Dryden: Of Dramatic Poesy. very:an's Lihrsry, Dent: London,  

Dutton: New York, 1962.  

f)ascoigne, Bem°)er: Twentieth ,Century Drama, Hutchinson  

and Co. Ltd., London, 1962.  

Alis — ^erraor: The Frontiers of Fr^me, London, tr'ethuen  
and Co. Ltd. 1964.  

Barrett H. Clarks European ` dories of the Drama,  
New York, 1965.  

rustein, Pobert: The Theatre of revolt, ethuen .ind Co.  
Ltd., London, 1965.  

Finkelstein,  Adney: Elide enedés és egzisztencializmus  
r+z emerikei irodalombnn, Ko3suth, Bp. 1968.  

A1m6si Miklós: A dr6maPe jlődés út jai, Akadómiei I"  ac1ó,  

Bp. 1969.  
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Ruby, Cohn: Currents in Contemporary Drama. Indiana University  

Press, Bloomington and London, 1959.  

I?egedüs Giza - Kónja Judit: Keoskoének, awls két ée fél év-

ezred drdnatörtónete. londolat, 9p. 1969.  

szinhás ma. Szerk.: Lengyel György. Gondolat, Bp. 1970.  

Mihályi Qdbor: Végjdtók, iondolgit, Bp. 1971.  

Brook, Peter: As Urea tér, :srópa, 9p. 1972.  

.ernndi, Paul: Beyond Gar re, Cornell University Press,  
Ithaca and London, 1972.  

Jzókoly György: A szinhúz vildgtörtc pete I-II. Gondolat,  

Bp. 1972.  

Bécsy Tondo: A drdmamodeIlat de a Hi dia, Akadémiai  
Kiadó, Bp. 1974.  

A dráua rnflvészete ma. .szerkesztette. és a bovezety tanulmdnyt  

irta: Ungvúri Tamils. Gondolat, Bp. 1974.  

ih<Il.~i G6bor: Szinhdzról vitesva, Népmüvelósi Propaganda  
Iroda, 1976.  

~ tra~éd_~ idy~l kavc_solr ~toa mitve ~ : 

7roninf!er: Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics,  
London, 1955. "Tragedy" oimszó.  

Krie er, Aurray: The Tragic Vision, New York, 1960.  
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D. D. asphsel: Paradox of Trn t  edy, Indiana University Press,  
1960.  

Qlicksberg, Charles 1. : The Tragic Vision in Twentieth  

Century Literature, rf rbondnlu, Southern Illinois  
University Press, 1963.  

E3orev, Jurij: A trogikum, ;~os -iuth, Huda,pest, 1965.  

Encyclopaedia 3ritenilicn, vol. 22. Chicngo ,  - Lannon -  
- Toronto - Geneva - - Tokyo, 1965. "Tragedy"  
ciiij 6.  

O'Connor; Williaa Nana ^fiira ites of Tragedy, New York,  

_;ussell and Rusneli, 1965.  

Ungvéri Tnméat ,ftderu trnrikum - tragikus modernség,  

vondolet, Bp. '966.  

Mueller, ?iertin: Ancient and ,_odern Tragedy. nefiections  
on one recent Cr tial :tudiee. Ynarboci of Corpzarntive  
and General Literature, Indiana University, 1971/20.  

:..teiner, :e or 	.édir hnlúla, E.ardpa, Bp . 1971.  

G'i~si11. ill. a dr4 Oival  krapcsolntoti,,,~ 	t 

Eugene O'Neill: The Long Voyage 'orne. .Jeven Playa of the  
era. Random House, liew lie York, 194E.  

Engel, Edwin: The haunted' rook of. Eugene O'Neill, Harvard  
Uriver&ity Press, Cambridge, Heaenchusett', 1953.  



- 130 - 

Doris V. Fnik: Eugene O'Neill and the Tragic Tension, 
Rut .ers University Press, New Brunswick, New Jersey, 1958. 

Eugene C 97"ei11: Beyond the 'iorizon end Vorco 5illions, 
Jonathan Cape Ltd . , I :ontion, 196C. 

Feller É:^^.es: Fui'ene O'Neill do nz emerikei drma, Velárng, 
1961/6. 

O'Neill. A Collection of Critionl EsJnys. Ed. by John 
Gasoner, Prentice-1 1E111, Inc. Englewood Cliffs, N. J. 1962. 

Gelb, Arthur - Gelb. 3arbr'ra: O'Neill. /Biography/ Net' York, 
1962 

Jo,: eph P. O'Neill: The  Tregic Theory of Bu r•p►ne O'Neill, 
Lr:.vcri.ty of rSexvs, 19(3. 

Bene3de3k Ar:drs: O'Neill,  Cordol4t, Bp. 1964. 

F*en.*, i;or4t: Eu^ena O'Neill. Berlin, Colloquium  Verleg, 1965. 

Plays by Tugene O'P.ni,1l. Penrnlin Books Ltd. Harmondoworth, 
1968. 

Timo 7iusnr.An: O';'ei11'e  Scenic  Ye:eres, Princeton, New Jersey, 
1968. 

wtrnqui9t: A Droma of Scula. .•tudies in  O',`:Qill's 
:Supernnturql3 stic Teohnilue, Uppsnla, 1968. 
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-rúr..>enQ C>'; : ei11: DrF':tailk. I. - II.  Európa, Bp. 1974.  

y_ive~ki Li_~ ~: ~ceol ~ tg~ ®övek: 

v.lzevolod Visnyevezki j: Optimista tragédia, Európa,  
TdBzevolnd 'yrisn,yeveskij: Cptimista tragédia, ;7urópa,  

Hóra Zoltán utósz nva..  
Jurij Nevodov: `Jszevolod Visn° ;fevszki  j, procsitanriq j  

i szivodnya, ..: zaratov, 1968.  

3p. 1958.  
Bp. 1958. 

vcgera, 

T 	Eliot-tal ka csclratos  mt vek,:  

T. J. F7.iot: The Family Beunion, Flber nnd Faber, London,  

1963.  
Raymond Wi1.li ams : Drrama from Ibsen to Eliot, H nrmond sworth,  

!'id,Ilesez England, 1964.  
At =7ngo1 irodalom a XX. században. Szerk.: Báti László - Kr3:sti  
- Nagy István C;ondolrt, Bp. 1970.  

Ronald Gaakell: Drnma and Reality: The European Theatre since  
Ibsen, Rout? edge and Kagan Paul, London, 1972.  

IanQeeowr1 1: rApo;aa11t„2s r~_, i:~ :  

Eugene Ionesco: -,zékek. Nagyvilág, 1959/2.  . 
Jaoque3 , Leelere: Tonesco. Nagyvilág, 1959/2.  
David I. Grooavogel: Pour Playwrights and a Postscript  

/Tonesco/ Cornell University Press, Ithaca, New York, 1962.  

Leonard C. Pronko: Eugene Ioneaco. Columbia University Press,  
1965.  

Partin Psalin: Az abszurd aainház elmélete, Budapest, 1967. 
A francia irodalom  a  XX. században, szerkesztette; p bevezető  
tanulmányt irts: K6peczi Dan, Gorilo1't, Bp. 1974.  
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: lEGJ EGYZSS[C: 

Az O'Neill dr4m k elemzésének, idázott részeinek 
alapját +a$ Turópa Kiadónád 1974-ben merjr1ent O'Neill: 
"Dreám k" o. kötet adta, melynek egyes  darabjait Bán;,:ai 

Ottlik Gésa, Vajda Miklós, Vas Istvejn forditotték 
magyarra. 

A > . y arul reg nem jelent drámztk idézetei ez én fcr-
ditá3omban :szerepelnek a szövegben, Fiz eredeti :angol szöveg, 
és annak előfordulási helye a lep r►ljbn, o,  s"fmokkal megje-
lölt agyretekben található meg. 

:~z O'eill darabok irósónak évszémei nem minden eset-
ben tisztózottak pontoeen, a regjelölt dátumokat Egil 
Törnquiat: "A Drama of Souls" /Uppsala, 1968/ c. könyváb'9l 

vettem át. 
Vianyevszki j "Optimista trerédiá"-ja Gergely Séndor, 

Ionesoo "Székek" c. drámaija tora György ferditása. Eliot: 
"Családi össze jövetel" C. drámé ja magyarul nem jel ent ráég 

meg, elemzéseimben és idézeteimben a  Faber nnd Faber 1963-
ban, Londonban rieejelent kinddsét vettem alapul. Az eredeti, 
angol nyelvű idézetek ugyancsak a lap alji je: ,; zetekheti ta-

lálhatók meg. 
A dolgozat illusztrálására felhasznált szinpadi fotók 

"A szinh6z világtörténete" /Székely György: A szinh;z vilóg-
története, I.-II. Gondolat, Bp. 1972./ c. kötetből szármarnak. 


