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várjuk. Raro Mester - Schumann harmadik énje
bármennyire is szeretnénk, nem Fellegi

Ádám alakjában bújik meg. Ott kuncog valahol a
bölcs öreg a színfalakon túl, mi pedig ülünk letar-
gikusan és erőtlenül, akár szemben velünk a
színpadon Eusebius - a bábu.

Az este második része más jellegű produk-
ció. Ezen is Fellegi Ádám zongorajátékát élvez-
hetjük, de teret kapa par excellence értelemben
vett képzőművészet is. A Képkoncert találó cím.
A zene, amely megszólal, Muszorgszkij Egy
kiállítás képei című műve, a képek azonban nem
Hartmann festményei, amelyekből a komponista
ihletet merített, hanem a huszadik századi
képzőművészet elhíresedett darabjai, is-mert
motívumai, olykor történelmi-politikai át-
hallásokkal fölruházott opuszai. A képek krono-
logikus sorrendben, egyfajta történelmi ese-
ménynaptár szerint sorakoznak föl a maguk
bábszínpadi formájában, ugyanakkor „szemé-
lyes" kapcsolat is van közöttük, művészeten
belüli ok-okozat összefüggéseket sejtetnek és
mindezen túl igyekeznek minden poént kihasz-
nálni, amely e huszadik századi „látványtár"
közismert motívumainak találkozásából adódik.
Mindjárt az elején nagy trouvaille: Rjepin
Hajóvontatók című képének meggörbedt figurái
keservesen vonszolnak be a színre egy hatal-
mas hajót, az oldalán a fölirat: Auróra. (Kár,
hogy a jelenet poénját Fellegi Ádám a szünet-
ben tartott kiselőadásán lelövi.) Íme, a század
hajnala - kapjuk a csak látszólag cinikus, való-
jában mélyen önironikus kioktatást. Rjepin, a
predvizsnyik mozgalom jelese után később az
orosz avantgárd is föltűnik, bizonyára nem vé-
letlenül - a konstruktivista Liszickij négyzetei
játszogatnak el egymással, a játék önfeledt és
érzelemdús, látványos érv azok ellen, akik en-
nek a művészetnek az érzelemmentességét bi-
zonygatják. E finom utalásoktól az ember hajla-
mos elandalodni, még akkor is, ha a produkció
elsőrendűen illusztratív jellegét nem lehet leta-
gadni. Kárpótol viszont képzőművészet és báb-
színház találkozásának csodája, az az érzéki
élvezet, hogy megmozdulnak az örökkévaló-
ságba merevített képek.

Picasso Guernicájának rémlátomása ölt
vészjósló végső formát a lassan bemasírozó
részletekből, Chagall falujának kavargó víziója
mozdul életre, beszalad egy „százlábú" futurista
kutya - lenyűgöző ötlet -; ahogy a mozgást a
festmény annak idején rögzítette, most úgy lesz
mozgás a festmény mintájára: a sok láb kerék-
ként forog körbe-körbe. Magritte madara száll
be, de Chirico metafizikus borzongása gomolyog
Muszorgszkij zenéjére. A látvány, a mozgó ké-

pek átveszik a főszerepet. Furcsa kavargás tá-
mad, iszonyat jön a nevetésre és megfordítva,
beszalad egy nagyobb futurista kutya, talán az
előző másik énje...

Erdős István, Gruber Hugó és Pataky Imre a
Képkoncertben (Matz Károly felvételei)

A végén aztán, mikor már túl vagyunk Andy
Warhol Marilyn Monroe-ján, már szemügyre ve-
hettük a közhelyesre silányított arc minden letűnt
és létező varázsát, s a helyén mára pop-art egy
másik műve, a jól ismert képregényarc van, lány,
szemében könnycseppel, ebben a pillanatban
bemasírozik egy valóságos figura - nem báb -,
kezében egy valószerűtlenül nagy ajakrúzzsal, s
miután kezd megfogalmazódni bennünk a gya-
nakvás, megjelenik egy férfi is, azt a bizonyos
abnormális méretű rágógumicsomagot cipelve.
Öregebb és megtörtebb, mint a reklámban, föl-
ugrana a levegőbe ő is, mint ifjú és bizakodó énje
a reklámfilmben, de nem megy neki, föladja. Le-
gyint egyet. Ez a legyintés az a pillanat, mikor
bábművészet és színház, képzőművészet és
ze-

A Miss Daisykedves, szentimentális, a szél-
sőségektől óvakodó, rafináltan profi darab,
amit táblás házakkal lehet játszani az off-
Broadwayn, amiért döglik a disztingvált
amerikai középosztály, amit végig

ne mágikus egységben fonódik össze, mikor ez a
Muszorgszkij zenéjére színpadra fogalmazott
művészeti kiáltvány a kronologikus rendet
követve immár a század szürke alkonyát
mutatja, mi-közben flegmaságnak álcázott
félelemmel próbál megfogalmazni egy kérdést a
jelenlévők számára. A kérdés fontos, valamifajta
folytatásra vonatkoznék. De a képregényhez
semmi köze.

Karnevál és Képkoncert (Fellegi Ádám és a Budapest
Bábszinház)
I. rész: Schumann: Karnevál.

Bábszinpadra képzelte és rendezte: Urbán Gyula.

Látványtervező: Kecskeméti Kálmán.
II. rész: Muszorgszkij: Egy kiállítás képei.

Bábszinpadra képzelte: Balogh Géza, Kemény
György, Koós Iván. Rendezte: Balogh Géza.

Látványtervező: Kemény György.
Játsszák: Blasek Gyöngyi, Csajághy Béla, Erdős Ist-
ván, Gruber Hugó, 'Kenyeres Zsuzsa, Kovács Marian-
na. Pataky Imre, Szakály Márta, Varanyi Lajos, Bognár
Péter, Juhász Ibolya.

popkornoznak a gyerekek, és végigpityeregnek
az anyókák. Igazából nem szól semmiről, vagy
amiről szól, az maradéktalanul összefoglalható a
Pesti Műsor pár szavas ismertetőjében. Ha ezt
elolvassuk, tulajdonképpen tudunk is mindent
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Koós Olga (Miss Daisy) és Hetényi Pál (Hoke
Coleburn) (Várnai Gyula felvétele)

a darabról. Bár Uhry az „először utálom, egy
kis harc, aztán imádom" lélektani közhelyé-be
rutinosan belekeveri a faji kérdést, így a lassú
egymáshoz idomulás valamivel több értelmet
nyer, ráadásul a néző úgy érezheti, nem egy
szimpla édes-bús bájolgásra ült be, itt mint ál-
lampolgár is meg van szólítva, és már puszta
jelenléte is állásfoglalás a felvilágosult eszmék
mellett.

A Miss Daisyvel valószínűleg nem lehet
meg-bukni, főleg akkor nem, hajó
mesteremberek kezébe kerül. Valló Péter mint
díszlettervező takarékos, két-három elemből
álló, bármivé átalakít-ható, funkcionális
díszleteivel sokat spórol a színháznak. Mint
rendező beállítja a jeleneteket, kijelöli az
alakítások feltételezhető ideális ívét, majd
viszahúzódik, átadja a terepet a színészek-nek,
ezzel elősegítve egy virtuóz sikerdarab lét-
rejöttét. Valló ezen újabb rentábilis rendezése
ügyes szakmunka, de ennek az estének a
színészek a tagadhatatlan hősei.

„Százszorszép kisasszony" sofőrje, egy hat-
van év körüli, analfabéta néger, rendíthetetlen
kedéllyel, természetes bölcsességgel, kama-
szos csibészséggel. A Broadwayn Hoke Cole-
burnt biztosan néger színész játssza, itthon ez
nyilván lehetetlen, így lesz belőle ziccerszerep.
Ami persze nem jelenti azt, hogy olyan könnyen
be lehetne váltani a benne rejlő lehetőségeket,
sőt sablonos vagy félmegoldás esetén nincs
annál kínosabb és nevetségesebb (lásd döngő
lép-tű, bömbölő Othellók). Ha csak külső
attribútu-

rab háromnegyed részében Hirtling Istvánnak jó-
részt az a feladata, hogy szörnyülködjék anyja
csínytevésein, engedelmesen meghallgassa
zsörtölődéseit, és megpróbálja jobb belátásra
bírni. Neki leginkább dramaturgiai funkciói van-
nak, ő a „narrátor", aki - dialógusokba ágyazva -
tájékoztatja a nézőket az alapszituációról, és
viselkedésével érzelmileg kondicionálja őket a
játékhoz. Ő indítja be az eseményeket, és ő
kénytelen vállalni a következményeket (hallgatni
a panaszkodó mamát). Ő a bíró és a labdaszedő
a nem túl nagy iramú, de briliáns megoldásokkal
tarkított Daisy-Hoke játszmában. Tisztában van a
feladatkörével, és soha nem akarja áthágni azt.
Azt gondolnánk, ilyen körülmények között nem
sok mindent lehet kezdeni egy szereppel, de
Hirtling szép csöndben kidolgoz magának
valamit. A végtelen tisztelettel övezett mama és
a feleség között korlátozott idejét és energiáit
zsonglőr módjára megosztó pénzember decens
világfisága mögött bujkáló korlátoltságot követ-
kezetes szerepépítéssel mutatja be. Egy sikeres,
fess, jómódú fiatalembert látunk, aki végig-
taktikázza és végigszívélyeskedi az életét, aki
úgy fest, mintha ura lenne a helyzetének, de va-
lójában pillanatnyi helyzetek uralják mindenkori
döntéseit. Van pár gyára, patent válasza, sár-
mos mosolya, ötven-hatvan éve. Szemünk előtt
öregszik meg, töpörödik össze, borul őszbe jovi-
ális üstöke, válnak dekoncentrálttá mozdulatai.
„Fontos" ember, akivel egész életében nem tör-
tént semmi fontos. Tevékeny ember, aki igazából
nem tett semmit... Nem súlyos és látványos ala-
kítás, épp könnyedségében drámai. Booli Wert-
ham ugyanis végig nem döbben rá, milyen hiá-
bavaló az élete. Ezt csak mi látjuk a zsöllyéről, a
földszintről - pár lépés távolságból. Ezért kezdhet
mindnyájunkban motoszkálni a rémisztő gyanú:
pár lépésről hátha ilyennek látszunk - s
lelepleződünk - mi is.

Miss Daisy már hetven felé jár, de még mindig
céltudatos, szellemileg tökéletesen ép, autonóm
egyéniség. Számunkra legfontosabb - egyben
legjellemzőbb - tulajdonsága, hogy imád autó-
kázni, bár katasztrofálisan vezet. Az a típusú ko-
ros úriasszony, aki miután idejekorán a sírba
szekálta az urát, és elsőrangúan kitaníttatta az
egy szem gyerekét, beszerez egy ölebet (jelen
esetben autót), és minden idejét a templomban
(jelen esetben zsinagógában), a piacon vagy az
operában zajló társadalmi életnek szenteli. A
címszerepben Koós Olga egy kissé nehéz ter-
mészetű, a csökönyösségig akaratos, de lehen-
gerlően szuggesztív idős nőt formái meg. Az át-
állásoknál blueszene szól, ha Hoak került előtér-
be, s klasszikus zene, ha Daisy. És valóban,
Koós játéka mintha jól megkomponált, hol szilaj
és nyers, hol komótos és fennkölt rapszódia len-
ne. Játékában meglepő gyorsasággal váltogatják
egymást a hol graciőz finomságot, hol háklis in-

mok jobb-rosszabb utánzata az alakítás, egy
Tamás bátya, Magic Johnson és Kunta-Kinte
mozdulataiból összeállított szemléletes gesz-
tuskollázs. Hetényi Páltól gondos kidolgozásban,
ízlésesen adagolva megkapjuk ezt, és még
valami többet is. Az amerikai Délen több száz
éven keresztül rabszolga sorban sínylődő, immár
szabad, de génjeiben az alázat, az alkal-
mazkodás, a mindenáron való túlélés reflexeit
hordozó ember élethű képét. Mentalitásban eu-
rópai párhuzama Jozef Svejk. Csak Hoke-nak
már nem kell annyira hülyének látszania, van
egészséges öntudata, saját tempója, s egyet-len -
bár annál vérmesebb - kényura most már csupán
a pénz. Hetényi behúzott nyakkal, enyhén
rugódzó léptekkel lép a színpadra. Az arcán
halovány barnító, tartása kissé görnyedt, sapkáját
sűrűn lekapja. Nehezen fejezi ki ma-gát, ezért
mindent elmutogat, gesztikulációval próbálja
árnyalni, amit verbálisan képtelen elég
érzékletesen megjeleníteni. Morzsolgatja a
sapkáját, szüntelenül hajlong, egész lényében
mégis van valami pajtáskodó szemtelenség,
gyerekesen ártatlan elfogulatlanság. Második
találkozásukkor a - valószínűleg úgyis elmaradó -
kínálást be sem várva dobja le magát Booli
Werthan irodaszékére. Tud hallgatni, de alap-
vetően közlékeny. Indokolatlanul tágan intonál,
rossz helyre teszi a hangsúlyokat. Járás közben
lóbálja a karját, ingatja a fejét, ütemet ver a lábá-
val, mintha - mások számára érzékelhetetlen -
belső zenére mozogna szünet nélkül. Tartása
laza, mozgása higgadt, mégis dinamikus, csupa
ritmus, ernyedtségében mégis ott bujkál az
ültetvények elviselhetetlen hőségének álmossága.
Daisy fiaként, mint Booli Werthamnak, a da-
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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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