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dulatosságot takaró elemek. Fátyolos hangja,
törékeny termete, puha mozdulatai bizonyos fa-
nyar előkelőséget kölcsönöznek alakjának, de
pillanatok alatt tud közönséges és darabos lenni.
A hangja ilyenkor inkább rekedtes, rázza apró
öklét, szinte valószínűtlenül fürge, letérdel és
úgy ír, nem gondolva azzal, hogyan is fog majd
fölkelni. Szívesen gúnyolódik, kifigurázza min-
den ismerősét, persze Hoak sem ússza meg, az
ő fogyatékosságait is eljátssza: cammog, finto-
rog, idétlenül töri a nyelvet. Roppant energiák fe-
szítik, mégis bármit csinál, az szemléletes és ele-
gáns. Beleértve a haldoklást is. (Elegáns, abban
az értelemben, hogy a romló húsból pislákoló
ön-tudat a végső pillanatig megtartja
istenkísértő szellemességét.)

Az utolsó néhány jelenet tizenvalahány évvel
később játszódik. Hoak orrán szódásüvegnyi
vastag szemüveg, már Booli is kifakult öregúr,
Miss Daisy pedig egy klinikán vegetál elhatalma-
sodó gyöngeségben. Booli és Hoak Hálaadás
napján meglátogatják. Daisy fia karján csüngve
botorkál ki a kórteremből. Torokszorító, félelme-
tes mutatvány, ahogy eljut a pár lépésre állófote-
lig. Arca hamuszürke, szája ráncos és beesett,
most a fele tíz perccel ezelőtti önmagának. Úgy
tűnik, nincsenek is izmai, nem lép, csak előre
hullnak a lábai, és a csontok statikája tartja meg.

E gy darabot akárki képes megrendezni, egy
jelenetet azonban már jóval kevesebben -
mondta egyik neves színházi rendezőnk. Nos,
Szolnokon Taub Jánosa nehezebb feladatot
választotta: megrendezte Tennessee Williams
Üvegfigurákcímű darabja második felvonásának
hetedik jelenetét. Tizenhat oldalt a
kilencvenötből. A többi elegáns, kissé avíttas,
matt fényű megszokottság. Taub színészeivel
arra szövetkezett, hogy feltámaszsza pókhálós
poraiból Tennessee Williams reanimációra nem
feltétlenül alkalmas, Broadway-látott első
színművét. A művet eleddig mindöszsze ötször
mutatták be Magyarországon. Először
Kaposvárott 1959-ben, majd a József Attila
Színházban Gobbi Hilda főszereplésével, az
Ódry Színpadon, ahol Cserhalmi György játszot-
ta végzősként Jim szerepét, azután Zala-

A kórházak elfekvő osztályán látni ilyen félig kí-
sértet, félig emberi lényeket. Már alig tud moz-
dulni, csak a pislogás és a nehéz, el-elakadó lé-
leyzésjelzi benne az életet. Hoak és Booli persze
úgy viselkedik, mintha mindez a legnagyobb
rendben volna. Hoak leül mellé, és egy villával vi-
gyázva a szájába diktálja az ünnepi tortadarab-
kákat. Fehér hálóingben ülő (pontosabban a hát-
támlának támasztott) madártestű öregasszony,
dereka mellett fityegő magatehetetlen karokkal,
távolba révedő, de még eleven szemekkel, las-
san őrli és nyeli a Hálaadás napi tortát. Ez a hal-
doklási jelenet a naturalista ábrázolás olyan tö-
kélye, amely már nem viszolyogtat, hanem isme-
rőssége és tökéletes hitelessége folytán lenyű-
göz és felbolygat.

Miss Daisy meghal, az előadásnak vége.
Koós Olga sietős léptekkel érkezik partnerei ol-
dalán meghajolni. Különösebb elfogódottság
nélkül veszi tudomásul az ovációt. Még nincs he-
lye a lazításnak, az ünneplésnek, hiszen a mun-
ka második fele még hátravan - ez még csak a
délutáni előadás volt. Neki a szerződés értelmé-
ben ma este még egyszer meg kell halnia.

Alfred Uhry: Miss Daisy (Radnóti Szinház)

Jelmez: Dőry Virág. Rendező-diszlettervező: Valló
Péter.
Szereplők: Koós Olga, Hetényi Pál, Hirtling István.

egerszegen és utoljára Pécsett. A szöveg az
egyetlen, magyar nyelven eddig megjelent
Williams-kötetben nem található.

A bemutatás szükségességéről a szolnoki
előadás sem győzött meg.

A darab története, mint annyi más Tennessee
Williams drámáé, önéletrajzi ihletésű. Elég felfi-
gyelnünk az író és narrátor, Tom Wingfield nevé-
nek egyező kezdőbetűire: T. W. Ha még a törté-
netet is ismerjük T. W.-ről, a drámaíróról, aki hall-
gatólagosan beleegyezett testvére, Rose agy-
műtétként eufemizált agytalanításába, akkor
már tudjuk: T. W. a nyilvánosság előtt gyónja
meg bűneit. A lelkiösmeret törékeny jószág, mint
a darabbéli üvegfigurák.

A történetben szereplő, apa nélküli család
életét az anya, Amanda Wingfield (Törőcsik Ma-
ri) irányítja túlburjánzó emlékeinek gyermekeire

csimpaszkodó polipkarjaival és egy csipetnyi
hisztériával. Elmúlt időkbe kalandozó képzelet-
világa újra és újra átfesti a jelen monoton szür-
keségét. Görcsösen tapad múltja kiérdemesült
roncsaira. Leánya, Laura Wingfield (Moldvai
Kiss Andrea) hájadon, partiképességét aprócs-
ka szépséghiba zavarja: egyik lába rövidebb a
másiknál. Ez a, gyermekkori betegségmarad-
vány a darab motorja. Laura ugyanis „nyomo-
réksága" miatt (amely egyébként Szolnokon alig
látható, mindössze az ortopédcipő és az éj-
szakai jelenet mezítlábas mászkálása érzékel-
teti) különös gonddal babusgatott nippjeihez,
átlátszó üvegállatkáihoz menekül. Férfiak
csókja helyett ágaskodó egyszarvú üvegpari-
pák. Való élet helyett szekrénybe reteszelt gics-
csek. Testvére, Tom Wingfield (Mucsi Zoltán) is
gyűjtő. Életpótszereken tengődik, mint Laura; ő
estéről estére a moziba menekül, hogy tátott
szájjal, mohón tapadjon a vászonra. Araszolva
próbál közelebb vergődni kedvenc mozihősei-
hez, Garbóhoz és a többiekhez, a valóságban
azonban egy cipőgyár filléres raktárosa. És itt a
Vendég, nagybetűvel, Jim O'Connor (Kerekes
László), akit azért cipelnek ide vacsorára, hogy
végre tisztességes ifjú jusson Laurának is. Jim
azonban „meggyűrűzött" vőlegény, hamaros
esküvővel. A kör bezárul. Ennyi a kurta történet,
amelyben a világ hasznosabbik fele óvatlanul
lesodorja az asztalról a haszontalanok üvegfi-
guráit. A bágyadtan lihegők, a lépéstévesztők, a
le-lemaradók könyörtelenül kitaszítják a sorból
önmagukat.

Az elemzők többsége, sőt maga Williams is, a
darabot az „egészséges" társadalom és az élhe-
tetlen, sérülékeny álmodozók küzdelmeként ér-
telmezi, ám ez a megközelítés csupán a felszín.
A darab sikeres embere, Jim O'Connor, a vala-
mikori éltanuló, amatőr operettsztár és szónok-
verseny-győztes mára éppúgy a cipőraktár do-
bozai közé temetett senki,mintTom. Jimnek sem
marad más, mint az emlékei, fénykép és kenet-
teljes megemlékezés a gimnáziumi évkönyvben.
Sejthető, hogy terveiből sem lesz semmi. Be is
vallja Laurának, aki valaha szerelmes volt belé,
hogy nem érti, a glóriás gimnáziumi évek után
hogyan került egyetem helyett a cipőraktárba.
Williams egészséges törtetőnek kívánja láttatni
Jim O'Connort, és Taub János megelégszik a
drámaíró elképzeléseivel, jottányit sem tesz
hozzá a képlethez. Nem emeli ki Jim drámáját,
nem hangsúlyozza kiúttalanságát, hasonlóságát
a többiekhez. Nem vesz tudomást róla, hogy
Jim hazug életédesítőszerei nagyratörő, ám
halott tervek. Taub nem tágítja a darab határait.
Lépteit Williamshez igazítja. Annyira azonban
szerencsére hűtlen hozzá, hogy enyhíteni próbál
a darab nyilvánvaló hibáin. Kihúzza a „narrátor"
Tom szövegéből a bántóan didaktikus sorokat
(például ezt: „És mivel költő vagyok s gyöngém a
szimbólum, legyen hát szimbólummá az ő
alakja is:
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Törőcsik Mari (Anna Wingfield) és Moldvai
Kiss Andrea (Laura Wingfield) (Ilovszky Béla
felvétele)

jelképe annak, ami csak nagysokára, késve ér-
kezik, és amit halálunkig örökké várunk, amiért
élünk."); kiiktatja a Williams által „elrendelt" vetí-
tést, amely feleslegesen magyarázná a színpa-
don zajló cselekményt. Taub lényegesen kurtí-
totta ugyan Tom narrációs szövegeit, de csak
kurtította, holott a „szereplő" Tom mellett bizony
felesleges a „narrátor" Tom. Amit elmond, öt
perccel később szavak nélkül válik láthatóvá és
érthetővé. Az tehát nem derülhet ki, hogy a
rendező miért tartotta fontosnak még így is
megtartani Tomot mint narrátort. Ettől az amúgy
is vékonyan csordogáló történet lelassul. Az
eredeti mű néhány ponton a giccs határait
súrolja, de Taub dicséretes arányérzékkel
egyensúlyozva nem engedi belesüppedni az
előadást a melankólia zsebkendős mocsarába.

Taub a tőle megszokott mívességgel össze-
rendezi, de tovább már nem kívánja gondolni a
nyilvánvalóan továbbgondolandókat. Konzerv-
megoldásokat kínál, sodortatja magát az általá-
nos és kényelmes magyarázattal, amit a darab
címe sugall. Üvegfigurák, amelyeken bárki átlát-
hat. Egy lány, aki üvegfiguráinak szivárványcsil-
logásán át egy tisztább világ értékeinek titkos, de
a nézők számára felismerhető hordozója.

Törőcsik Mari Amanda Wingfield szerepében:
„törőcsikes". Sír, nevet, kacag és megsértődik,
ahogyan elő van írva. Nem okoz csalódást, hoz-

za a formáját. A
megszokottat.

Nem küzd, nem szenved. Van. Pontos, mint egy
svájci óra. Moldvai Kiss Andrea életerősebb
Laura, mint amilyennek Williams megálmodta.
Nem sokat törődik a lány nyomorékságával,
fontosabb számára a talajvesztett, visszahúzódó
nő megformálása. Alakítása finom, törékeny,
mint az üveg. Elénk sűríti a lány addigi életét,
újraéli Jim iránt érzett szerelmét, feloldódik és
megbocsát. Olyan, mint

Nyakatekert és diszkriminativ felhangú a
kisvárdai fesztivál elnevezése. Mindamellett
pontosan fedi a lényeget: az immár ötödször
megrendezett találkozó csak és kizárólag a
határainkon kívül működő, magyarul játszó
színházak fesztiválja. S míg kezdetben, az
első két találkozón ezeknek a színházaknak a
fellépése politikai tettnek számított, a szűk
körből való kilépés, az egymásnak való
bemutatkozás örömét jelentette, mára e
fesztivál egyértelműen a be- és elzárkózás fóru

egy játékbaba, valószerűtlen és lebegő. A fiatal
színésznő leheletfinom húrokon játssza
Williams legkedvesebb melódiáit, méghozzá
sokszínűen.

Mucsi Zoltán Tomja az előadás legszembetű-
nőbb megoldatlansága. Dühöng, ahol csendes-
nek kellene lennie, és csendes, ahol tomboló-
nak. Mucsi „faragatlan" a színpadon. Tomja egy-
színű, szürke. Hangja az intonáció és az érzel-
mek tolmácsolásának engedetlen eszköze. Leg-
inkább unalmas. Kerekes László, aki egyébként
Zalaegerszegen már játszotta Jim szerepét,
méltó partnere Moldvainak. Kettősük, a darab
leghosszabb, már említett hetedik jelenete, az
előadás legszebb pillanata. Taub láthatóan e je-
lenettel foglalkozott a legtöbbet. Williams szán-
dékai ellenére, aki szerint Jim „közönséges, jó-
képű fiatalember", a szolnoki előadásban őszin-
te fiú. Meglátja Laurában a nőt, sőt meg is tetszik
neki. Egy potenciális szerelem idilljét zavarja
meg az egyszerű üvegfigura földrezuhanása.
Kerekes Jimje ekkor döbben rá, hogy ő valójá-
ban már megtalálta az „igazit", hiszen vőlegény.
Kétszeresen keserű emberré lesz egyetlen
pillanat alatt, meglátja, mit veszít el Laurában.
Kerekes elegáns fogásokkal adagolja a
hangsúlyokat, ám a kettős jelenetet nem
számítva, némiképp halvány Jim.

Tennessee Williams: Üvegfigurák (szolnoki Szigligeti
Szinház)
Fordította: Szántó Judit. Díszlet: Szegő György.
Jel-mez: Németh Ilona. Rendezte: Taub János.
Szereplők: Törőcsik Mari, Moldvai Kiss Andrea, Mucsi
Zoltán, Kerekes László.

mává torzult. Ez többek között abban is megnyil-
vánul, hogy a magyarországi szakma (rendezők,
színészek éppen úgy, mint a kritikusok), ahogy
évek óta mindig, most is csaknem teljesen neg-
ligálta a találkozót.

Verebes István az idei fesztivál zsűrijének el-
nöke többször is őszintén kifejtette: kollégái ne-
vében is szégyenkezik, mert eszébe sem jutott
volna Kisvárdára jönni, ha nem hívják meg a zsű-
ribe. De meghívták, s rádöbbent: ha komolyan
vesszük, hogy a magyar színház egy és
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