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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

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
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de összetartó falu életében ezért mintegy bünte-
tésként hat a pogrom és a kitelepítési parancs.

Az édes-bús, érzelmekben gazdag történet
elsősorban egzotikumával hat, bepillantást en-
ged egy sokaktól idegen világ szokásaiba.
Redukált, könnyzacskókat birizgáló módon, a
kassza-sikerre kacsingatva, de mégis túlmutat
önmagán: szeretni tanít. A fülbemászó dallamok
és az ironikusan szellemes dialógusok
segítségével észrevétlenül, szórakoztatva
toleranciára, a másság elfogadására „nevel". De
vajon elég érv ez finnyás ízlésű, esztétizáló
hajlamú daimonom számára?

A nyíregyházi társulat mindenesetre
tisztelet-re méltó visszafogottsággal kerüli az
olcsó sikert. Hetey László tejesembere kisember,
nem a falu hangadója; szerető és szeretetre
méltó apa. A gazdagságra vágyó agyonismert
dalt olyan teatralitástól mentesen adja elő,
mintha először hallanánk; ugyanolyan meghitt
bensőséggel tud az Istennel társalogni, mint a
falubeliekkel, vagy akár a nézőkkel. Lányainak
karából Pregitzer Fruzsina temperamentumos
makacssága és Orosz Anna külső-belső
szépsége ragyog ki; Máthé Eta minden lében
kanál házasságközvetítője és Bárány Frigyes
„neked is igazad van fiam" mentalitású rabbija
inkább anekdotikus figurát testesít meg; Gados
Béla érzékeny színészi alkata kissé feszeng a
cári rendbiztos szerepében.

Nehéz külön-külön méltatni az egyéni teljesít-
ményeket, hiszen a sokszereplős előadás leg-
főbb erénye a csapatjáték, amiből alig hallani ki
disszonáns hangot. Az érdem jelentős része va-
lószínűleg az erős kezű Foltin Joláné, akinek kü-
lönböző motívumokat egyesítő koreográfiája azt
hangsúlyozza, ami összeköt, és nem azt, ami el-
választ. A táncok nemcsak mozgást, dinamikát
visznek a játékba, hanem jellemeznek is. Szé-
pen megoldott pillanat, amikor a lakodalmi kör-
tánc az orosz katonák fenyegető megjelenése-
kor összekapaszkodó védelmet nyújt: a férfiak
körbeállják asszonyaikat-lányaikat, és egyre
szorosabb gyűrűt vonnak köréjük. Ezáltal a kö-
zösség megtartó ereje szájba rágó didaktika nél-
kül, képi metaforában jelenik meg.

Schlanger András rendezése nem akar meg-
ríkatni. A pergő cselekményű, fanyar iróniával
le-vezényelt előadásban nincs helye az
érzelgősségnek. A máskor elnyújtott
siratóénekként hangzó Anatefkától búcsúzó dal
itt tárgyilagos, kissé szorongó búcsú. A falu lakói
tudomásul veszik az elkerülhetetlen kiürítési
parancsot, és távoznak. Ki Lengyelországba, ki
Amerikába, ki pedig a Szentföldre. Azt, hogy
melyikük járt jobban, a történelem ismeretében
már tudjuk.

A rendező nem lírázik és nem tudálékoskodik.
Kérdés, mit ad cserébe. Attól tartok, csupán ta-
nácstalan űrt hagy maga után a befejezés. Stim-
mel minden, csak éppen a negatív definíció he-
lyébe nem került pozitív állítás.

Esküvő a Hegedűs a háztetőnből (Korniss Pé-
ter felvételei)

Azért Schlanger is meghatódik egy egészen
picikét, különben miért küldené a hegedülő le-
génykét Tevje mellé, hogy együtt induljanak a
karavánnal?

Jerry Bock: Hegedűs a háztetőn (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)
Szövegkönyv: Joseph Stein. Versek: Sheldon Har-

nich. Fordította: Reményi Gyenes István és G. Dénes

György. Díszlet és jelmez: Zeke Edit m. v. Koreográfia:
Foltin Jolán m. v. Népzenei szakértő: Kiss Ferenc m. v.
A koreográfus munkatársa: Babos Károly m. v. Zenei
vezető: Kollonay Zoltán. Rendezőasszisztens: Fülöp
Angéla. Rendezte: Schlanger András.

Szereplők: Hetey László, Szabó Tünde, Pregitzer Fru-
zsina, Orosz Anna, Gábos Katalin, Sándor Júlia, Csa-
bai Judit, Máthé Eta, Juhász György, Srankó Éva,
Szathmári György, Simor Ottó, Szigeti András, Bárány
Frigyes, Bajzáth Péter, Korcsmáros Gábor, Petneházy
Attila, Csiky Edit, Csorba Ilona, Kováts István, Gados
Béla, Várhelyi Dénes, Venyige Sándor, Nagy Róbert,
közreműködik a Nyírségi Táncegyüttes.


