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A Budapesti Kamaraszínház és a
Pécsi Nemzeti Színház közös produkciója

Fordította: Vas István

James Tyrone Balikó Tamás
Mary Tyrone  Kováts Adél Kossuth-díjas
Jamie Tyrone  Zayzon Zsolt
Edmund Tyrone  Pál András
Cathleen Märcz Fruzsina Polgár-ösztöndíjas

Díszlet: Horesnyi Balázs Jászai-díjas, zene: Vukán György,
jelmez: Szakács Györgyi Kossuth-díjas, dramaturg:
Kovács Krisztina, a rendezô munkatársa: Kiss Hédi

Rendezte: Tordy Géza Kossuth-díjas

EUGENE O’NEILL

SZÍNJÁTÉK

Bemutató: 2009. október 30-án,
a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában

O’Neill harminc évet átölelô drámaírói munkássága az utolsó ame-
rikai békeévben, 1916-ban kezdôdött. Fiatal korában sok minden-
nel próbálkozott. Volt aranyásó, egyetemi hallgató, újságíró, mû-
szaki rajzoló, tehergôzösön szolgáló matróz és – népszerû, ír be-
vándorló apja nyomdokait követve – színész. Az elsô világháború
idején egy tuberkulotikus fertôzést követô, hosszú ideig tartó lába-
dozás ideje alatt kezdett drámaírással foglalkozni – ô is tagja lett
Baker professzor híres drámaírói mûhely-szemináriumának. Negy-
vennyolc darabot magába foglaló életmûvében mindig új – szinte
drámáról drámára változó formákkal kísérletezett. 1936-ban Nobel-
díjjal ismerték el munkásságát.
Az Utazás az éjszakába utolsó, 1941-ben írt tragédiája, amelyben
vigasztalan képet fest szeretet és gyûlölet kapcsaival összetartott
családja hanyatlásáról, anyja tragédiájáról. Drámája összefoglalá-
sa pesszimista világnézetének: az elhibázott életnek, vagyonért, si-
kerért eladott tehetségnek, szétzüllô emberi kapcsolatoknak, az
öncsalásnak, a hit elvesztésének.

O’Neill minden darabjában az emberi, erkölcsi normákat kutatta,
szemben az érvényes és embertelen társadalmi normákkal. El-

vetette a puritán hagyományokra épülô, önfegyelemmel és be-
épített gátlásokkal körülbástyázott, hagyományos társada-

lom erkölcsi kódexét, azonban belsô felszabadulásra vá-
gyó hôseinek sorában egyre több lett a pszichopata.

Stílusa a naturalista és expresszionista kísérletek
után – fölhasználva azok tanulságát – az ember-
ábrázolás, a gondolati mélység és drámai inten-
zitás csúcsait jelentik.


