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vitt értelemben, illetve szó szerint); felébred ben-
ne a remény, amikor a szomszédasszonya okít-
ja; kacéran nekibátorodik, mikor hősi lovagjától
várná - hiába - az immár tettleges ostromot;
gyakorlatlanul fondorkodik, amikor azt akarja,
hogy a borbély befogja a száját. Afféle általános
feleségszerep: arra szolgál, hogy felszínre hoz-
za és kommentálja a többi figura lényegét, ennek
megfelelően az előadásban Tóth Ildikó minden
természetessége ellenére kissé körvonaltalan

Kérdés, nem jutott-e Eugéne O'Neill is arra
a sajnálatos sorsra, mint a háború előtti
vagy a hatvanas évekbeli magyar színpadok
egynémely nagy nyugati szerzője, G.
B. Shaw-tól, mondjuk Dürrenmattig. Az-az: nem
csak a neve maradt-e igazán eleven, habár
darabjainak némelyike továbbra is bármi-kor
elővehető (mert okosak, egységesek és
játszható szerepek vannak bennük)?

O'Neill nevezetesen kevés teret enged a ren-
dezői fantáziának, drámáit kissé avíttas indula-
tok és ideológiák hatják át, utolsó művei ráadásul
- hogy e némiképp gyanússá vált kifejezéssel
éljünk - realisták, híján vannak mindennemű
groteszkségnek, intellektuális megpöccintésnek
és világfacsaró szürrealizmusnak. Vagyis kö-
zép-európai piacképességükhöz kétség férhet.
Az Utazás az éjszakába miskolci stúdióelő-
adása viszont azt bizonyítja, hogy legalábbis ez a
színmű pontosan olyan érvényes ma is, mint a
századközép legjelentősebb egzisztenciális töl-
tésű drámái (franciákra gondolok, de a hasonló-
ság Bergmanig elér), bár a megrázó szókitöré-
sek közt néha ugyanúgy megcsap egy-egy doh-
szagú fuvallat, mint amazokban.

Az Utazás az éjszakába végtére is vallomás
(nem egyszerűen stilizált önéletrajz) és keserves
ítélet - éspedig nem az első vagy második nem-
zedékbeli ír bevándorlók sorsáról Amerikában,
hanem a világról, ahogyan az elbánni képes bár-
mely individuummal. Mondandója profánul lefor-
dítható néhány összefüggő tételre:

 Semmiféle garancia nincs rá, hogy az
egyes ember életében a boldogság és a szenve-
dés aránya ne boruljon fel az utóbbi javára.

 Ez az arány nincs összefüggésben az
egyes ember szándékával, vagy akár erkölcsi tu-

marad. Hogy mi vár rá férje mellett pár év múlva,
azt a kimért szenvtelenség és unalom élő szob-
raként felvillantott új albérlő, Kiss Jenő kamaraa-
lakítása sugallja - kesernyés kicsengéssel.
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datosságával, azaz van végzet, és ez nem ne-
vezhető igazságosnak.

- „A múlt: a jelen", vagyis az ember múltbéli
cselekedetei átnyúlnak az időn, nem évülnek el,
nem felejtődnek el, és nem tehetők jóvá, hanem
ugyanúgy eldönthetik jövőjét, mint az, amit épp a
jelen pillanatban csinál.

A balett-terembe szorult miskolci előadás már
csak körülményeinél fogva is próbára teszi a né-
zőket - nemkülönben a színészeket. A szellő

zetlen hőségben eltöltött három óra hozzásegít,
hogy a „minden marad ugyanúgy, csak egyre
rosszabb lesz" tragikus élménye fizikai tapaszta-
lattá váljon. A színpadkép igénytelensége már a
kezdés előtti percekben arra utal: itta belső vilá-
gok összecsikordulására kell figyelni. S nincs té-
vedés. Lukáts Andor rendezésének egyik fő eré-
nye a színészválasztás; az öt különféleképp ka-
rakteres szereplő egységes pszichikai teret hoz
létre.

A nagyváradi színész-igazgató, Miske László
például nyilvánvalóan másféle színpadi kultúrát
hoz magával, de csak annyira másféle ő, mint
James Tyrone a saját családjában. Utóbbi a be-
vándorlónyomorból hímévre és jómódba emel-
kedett, az erkölcsi rend megbomlásával szem-
ben értetlen apafigura, aki alapvetően tiszta és
rombolóan makacs -- a darab szerint sem tud ki-
bújni színészi bőréből. Pontosabban: megnyil-
vánulásaiban folytonosan azért küzd, hogy a reá
rakódott szerepektől megszabaduljon. Méltó-
ságteljessége igazi is, üres is, egyszerre nevet-
séges és irigylendő, diadalmas és bukott.

A voltaképpeni főszereplő a morfinista fele-
ség: Mary Tyrone. Dobos Ildikó félelmetes ener-
giával játssza - és végigjátssza - gondosan
felépített, kimerítő szerepét. Elhisszük: vékony
alakját kísérteties erők mozgatják, és nem-

Dobos Ildikó (Mary) és Dégi János (Edmund)
(Jármai György felvétele)
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SZÍNÉSZDRÁMA
EUGÉNE O'NEILL: UTAZÁS AZ ÉJSZAKÁBA
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sak taszító, beteg nő, de szeretetet vonzó „ír
nya" is. Csakhogy ez a miskolci Mary Tyrone
zemlátomást (félig-meddig) „konstrukciós" sze-
ep, annál a prózai oknál fogva, hogy a hazai kul-
úrában a kábítószerhasználat még ma is sokkal
evésbé ismert és köznapi dolog, mint az ameri-
aiban. Magyarán: úgy tűnik, a rendezőnek és a
zínésznek kevés alkalma nyílott eleven
orfinisták megfigyelésére. (Az enyhébb
orfinszármazékok különben is kimentek a

ivatból.) A hirtelen érzelmi átcsapások és a
zétroncsolt jellem nyüszítései inkább valami
ülönös, irodalmias idegbaj tüneteinek, minta
zenvedélybetegség nagyon is nyers
övetkezményeinek rémlenek. Viszont: ez az
lakítás nagyon kemény munka.

A két fiú kétféleképpen válaszol a család
últban/jelenben kibontakozó tragédiájára:

amie, az idősebbik (Gesztesi Károly) elfogadja
hanyatlást, a romlással együtt züllik, de

egalábbis együtt él vele; Edmund, a fiatalabbik,
ugéne O'Neill alteregója (Dégi János)
egszenvedi, belebetegszik és lázad ellene.
evésbé körvonalazott szerepében Gesztesi az
rőszakosságig energikus (a kiabálósabb
észekben egyszerűen nem lehet érteni a
zavait), de megint csak: ez Jamie természetes
iselkedése. Dégi János némely pillanatokban
lyan érzékenységgel közvetíti a tüdőbajos

ékozló fiú bonyolultabb személyiségét, elnyelt és
élig hallható jajkiáltásait, hogy arra nemzedé-
ében kevés a példa. Balogh Csilla máris tökéle-
es rutinnal játssza el a fiatal színésznők obligát
selédlány szerepét; talán érdemes lett volna át-
enteni valamit az eredeti Cathleen drabális,
világi parasztosságából is, bár lehet, hogy ez a
arab gyorsan avuló elemei közül való.

Ami az avulást illeti: nem biztos, hogy ártott
olna valamivel több rövidítés. A meg-
egszólaló ködkürt is erőltetett szimbólumnak

at már. A mű dramaturgiai alapvonása - a
olgok nem meg-történnek, hanem kiderülnek -
ehol nem vezet helyben járáshoz, de például az
nya betegségé-re való fokozatos rávezetés

nkább regénybe illő fogás, itt mesterkéltnek hat.
iszont egészen páratlan a családon belüli

inomabb érzelmi háló rajza (Jamie kötődése az
pjához, Edmundé az anyjához, a két testvért
sszefűző szeretet-gyűlölet). Újítást hiába
eresnénk, a rendezés szükségképpen tapad a
zöveghez, de ha nem járatták volna le a szót,
yugodtan ide lehetne írni: hibáival együtt is

alentumos és hallatlanul becsületes elő-adást
áttunk. Utóbbi manapság már önmagában is jót
elent.

ugéne O'Neill: Utazás az éjszakába (Miskolci Nemzeti
zínház).
ordította: Vas István. Díszlet-jelmez: Bozóki Mária.
ene: Dés László. Rendezőasszisztens: Gaál Ildikó.
endező: Lukáts Andor m. v.
zereplők: Miske László, Dobos Ildikó, Gesztesi Károly,
égi János, Balogh Csilla.

Na, most mondd meg őszintén, mit kajáltok
ezen a giccsen?" Dermedten
ülök az Arany János Színház nézőterén,
honnan e hang? Csak tán nem a Súgó-„
lyukból? Méghogy giccs. Apage, Satanas! Az
andalító zöngemények közben amúgy is
elkalandoztak a gondolataim: lám, a vendég
nyíregyháziak minden hangját-szavát hallani;
mégiscsak be lehet tisztességesen hangosítani
ezt a színpadot, a „háziak" azonban alig élnek
ezzel a lehetőséggel - és akkor még ez a kaján
belső hang is belekutyul a műélvezetembe.

Én igenis kedvelem a darabot, és élvezem az
előadást. Foltin Jolán koreográfus biztos kézzel
teremti meg a hatásos látványvilágot a Nyírségi
Táncegyüttes és a prózai színészek összehan-
golt mozgásával. A táncok sikeresen szintetizál-
ják a jiddis folklórt a Kárpát-medence és Kelet-
Európa ősi motívumkincsével, no meg a musical-
játszáshoz nélkülözhetetlen poentírozott moz-
galmassággal.

Kapiskálom már a bennem lakozó kisördög
berzenkedését. Ez a nagy, színes forgataggal
körített történet olyan, mint egy folklorizált isme-
retterjesztő prospektus. Jerry Bock és Joseph

Stein zenés játéka ezért hazug. Pardon: ameri-
kai. Mintha az ortodox orosz zsidó közösség la-
kóinak élete kizárólag házasodásból, danolásból
és táncikálásból állna. Hejehuja-vigalom, szegé-
nyek vagyunk, de azért jól élünk. Csuhajla vagy
jagadiga egyre megy, olyasmi ez, mint amikor a
magyarság életét a cigánynótás, árvalányhajas,
bőgatyás, tsikosch-gulasch-fokosch-pussta ro-
mantikáján keresztül láttatják. Egy musicaltól
nem várható el a Három nővér vagy a Hamlet
mélysége, de ez a mű olyan joviális, gemütlich vi-
lágot állít elénk, ahol tulajdonképpen minden
rendben menne, ha a hagyomány biztonságát
nem bolygatnák meg kívülről jött, idegen szoká-
sok. Idilli itt minden, amíg a tejesember legidő-
sebb lánya fejébe nem veszi, hogy nem a neki
kommendált kérőhöz, hanem a saját választott-
jához megy férjhez, s példáját két húga is követi.
A tragikus vétség az archaikus rend bomlásának
lavináját indítja el: a harmadik lány már minden
köteléket felrúgva gojhoz, egy pravoszláv orosz-
hoz megy feleségül, a család és a közösség általi
kitaszítottságot is vállalva. A babonás, ősi hitű,

Tevje: Hetey László

MAGYAR JUDIT KATALIN

S T I M M T
BOCK: HEGEDŰS A HÁZTETŐN


