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Vihar

Harag György színházáról

Üres tér, benne egy magányos asszony,
fölötte óriási harang - ebbe a képbe
sűrítette Osztrovszkij drámájának lényegét
a Vihar győri előadásának előkészületei
idején Harag György. Még a próbák alatt
is foglalkoztatta ez a látomás,

az előadás azonban többről, másról szól,
mint amire a képletes harang súlya alatt
megnyomorodó asszony képe asszociáltat.
Nem a bigott környezetből ki-törni vágyó
Katyerina lelki megtipratását és
megsemmisülését, azaz egyetlen ember
tragédiáját tárja elénk az előadás.
Pontosabban, nemcsak ezt. Hanem a Ka-
tyerinához hasonló emberek közös vágyát,
felszárnyalni akaró kísérletét és e kísérlet
reménytelenségét. S ezzel szemben
nemcsak egy család megkövesült szokás-
rendszere áll, hanem egy világé, amely-
ben a butaság, a képmutatás, a gyávaság,
az önelégültség, a megszokás, a min-

denfajta hitben való bigottság tenyészik.
Ez a világ menthetetlenül visszahúzza az
elszárnyalni, kitörni vágyókat. Nem
elsősorban a külső rendszabályok által,
hanem azért, mert mindenkit át-itat ez a
rend, belső kötöttséggé válik, amitől nem
szabadulhatnak, míg külön-külön, más
utakon próbálkoznak a meneküléssel.

A győri Vihar elsősorban Katyerina és
Kuligin drámája, de hozzájuk hasonló a
sorsa Glásának, a szolgálólánynak
csakúgy, mint egy önmagát csak
mankóval vonszolni tudó, névtelen né-ma-
bénának. Harag György értelmezésében
kitágul a dráma érvényességi köre:
társadalmi hovatartozástól függetlenül a
koldus és a szolgáló ugyanúgy kiszol-
gáltatottja a dogmatikus rendnek, mint az
érzelmi szabadságra vágyó polgár-
asszony, Katyerina vagy a szellem em-
bere, Kuligin.

A színésszel együtt!

Mindez természetesen benne van Oszt-
rovszkij drámájában is, ám a sorsok poli-
fonikusságát meg kellett látni. Könnyű és
hatásos volna ezt a felfedezést egy-
értelműen a rendező értelmező kon-
cepciójának tulajdonítani, ámde ez alig-
hanem csak részigazság lenne. Harag
György kétségtelenül kitűnő szemmel látja
meg a drámákban azt a tartalmi magot,
ami hol búvópatakként a sorok között
rejtezik, hol a megelőző előadások
rárakódott konvenciói mögött húzódik
meg, de végül mindig az evidencia
erejével hat. Ám az új megvilágításban
megjelenő dráma mindig a színészekkel
mint vele, a rendezővel egyenrangú al-
kotótársakkal közös munka gyümölcse.
Nyilvánvaló, hogy a rendező alapélménye
és elképzelése a műről nem változik meg
attól, hogy X vagy Y játssza a fő-szerepet,
de az a mód, ahogy az elképzelés
kibomlik, jelentősen függ a színész, a
színészek személyiségétől, mű-vészi
felkészültségétől, érzékenységétől.

Amikor már biztos volt a győri ven-
dégrendezés és az is, hogy Osztrovszkij
drámáját viszi színre, Harag különböző
színészekben kezdett gondolkodni.
Gondolt Törőcsikre, Csomós Marira,
amikor Katyerinát elképzelte, de sok más
színésznőre is, végül Monori Lilivel
kezdett próbálni. Borisz szerepére is több
színész jött szóba, attól függően, ki volt
éppen a soros Katyerina a képzeletében
fogalmazódó előadásban. Ezek után
természetes, hogy amikor Törőcsik Mari
belépett a produkcióba, gyö-
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keresen mássá vált az előadás addig el-
készült váza is; nemcsak egy-egy szí-
nésznek kellett átértékelnie a szerepét,
hanem a rendező szerepcserékkel állította
helyre az új szereplő által módosult
erőviszonyokat.

Harag Györgynek a színészek szemé-
lyiségét maximálisan figyelembe vevő,
tiszteletben tartó és mobilizáló alkotó
módszere a Vihar előkészületei során kon-
centráltan mutatkozott meg, de tanúja
voltam a kolozsvári Nemzeti Színházban a
román nyelvű Tó/ék-előadás hasonló
átstrukturálódásának is. Örkény István
világot bejárt darabjában az Őrnagy
félelmetessé válását, embertelen mód-
szereit, illetve a Tót család kisemberi
mindent elfogadását, akarattalanná válását,
mint ugyanannak a jelenségnek egy-mást
feltételező, egymást kiegészítő, egymás
nélkül nem érvényesülő komponensét
ritkán szólaltatják meg egyforma erővel.
Hol az Őrnagy vonalát hangsúlyozzák
jobban, hol a Tótékét. A Ha-rag rendezte
előadás úgy indult, hogy sikerül egy
szürreális-groteszk környezetben ezt a
művészi szintézist tökéletesen
megvalósítani, Am a próbák során egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy az Őrnagyot
játszó színész nem képes olyan
nagyformátumú alakításra, amely az
eredeti erőviszonyok alapján szükségel-
tetne. Ezért alig észrevehetően módosította
az arányokat a rendező. A hatalmas
termetű és rendkívül erőteljes színészi
jelenléttel bíró Tót és családja, az
egészséges emberek fejet hajtási folyamata
az előadás középpontjába tolódott, az
Őrnagy nyápicsága, banda-bandázása,
illetve a nem remélt sikeren való
felbuzdulása, a dresszúra határainak
próbálgatása ellenponttá vált. Az Őrnagy
kisszerűsége így még elgondolkodtatóbbá
tette az egyéniségfeladás stációit.

Ez a rugalmas munkamódszer nem-csak
abból a feltétlen tiszteletből táplálkozik,
amit a színészből lett rendező érez a
munkatársai iránt. S nem is csak a magas
szintű rendezői tudásból-tapasztalathól.
Hanem mindenekelőtt Harag György
szilárd világlátásából. Csak az tud a
részletekben nagyvonalú lenni, aki
hallatlanul biztos az egész igazságában.
Harag György eddigi életműve azt
mutatja, hogy őt szinte mániákusan az
ember magányossága, kiszolgáltatottsága,
emberségében való megcsúfolása,
szabadságának korlátozása, mint az emberi
önmegvalósulás elé emelt gátak s ellen
újra meg újra harc-

ba induló, a pillanatnyi veszteségek elle-
nére sem legyűrhető emberi akarat küz-
delme izgatja. Gondoljunk csak az elmúlt
néhány év nagy rendezéseire: Barta Lajos
Szerelem, Sütő András darabjai,
különösen a trilógiája, Gorkij Éjjeli
menedékhely, Molière Tartuffe, Csehov
Három nővér, Nagy István Özönvíz előtt,
Szuhovo-Kobilin Tarelkin halála, Székely
János Caligula helytartója, Örkény István
Tó/ék és most a Vihar. Ha úgy tetszik,
variációk ezek a művek; szuverén
alkotások, amelyek egy és ugyan-azon a
gondolatkörön belül maradnak, és egy és
ugyanazt az etikai alapállást fejezik ki: a
valóságot, az emberi viszonyokat
kendőzetlenül és kíméletlenül
megmutatva hinni a külső és belső meg-
próbáltatásokat túlélő emberben.

Sokszor nagyon keserű, de mindig
mélyen humanista alapállás ez.

Nem szentírás a szöveg

Hogyan jelenik meg mindez a színpadon?
Melyek azok a jellegzetesen Harag
György-i színházi eszközök, amelyek a
morális és gondolati lényeget művészetté
lényegítik? Harag György színháza nem
a szóé, hanem a látványé. A folyamatok,
a viszonyok tisztázása érdekli elsősorban,
tehát kerüli a részletező, pepecselő
játékot. Amit el lehet mondani a
szereplők térbeli helyzetével,
gesztusokkal vagy cselekvéssel, azt nem
érdemes szóval is elmondani. Vagy más
oldalról közelítve: előadásaiban ismeret-
len az illusztráció, nem mutatják meg,
nem játsszák el azt, amit már elbeszéltek.
Tehát az akusztikus effektusok - beszéd,
zene, zörej - és a látvány külön-külön
információt hordoz. Éppen ezért a
színművek szövegét meglehetősen sza-

badon kezeli, kitűnő dramaturgja elő-
adásainak. Rövidít, átcsoportosít, ahol ezt
az előadás logikája megkívánja, de
mindig az írói alkotás keretein belül
maradva, az írói gondolatot és logikát
tiszteletben tartva.

A Vihar szövegét is alaposan meg-
kurtította, megszüntette az érzelmek
cifrázását, a helyzetek túlbeszéltségét, el-
hagyta vagy átcsoportosításokkal na-
gyobb jelenetegységekké alakította a fő
gondolat kibontakozását megakasztó
vagy fölöslegesen lassító, önálló epizód
értékű részleteket. Szikárabbá,
ökonomikusabbá tette a szöveget, amely-
ből így az érzelmi kitörések igen erőtel-
jesen váltak el.

A szövegkurtításnak olyan okai is
voltak, amelyeket a szereplőválasztásból
adódó hangsúlyeltolódással kapcsolatban
már említettünk. Az, hogy Törőcsik Mari
játssza Katyerinát, és a nála láthatóan
fiatalabb Nagy Sándor Tamás Boriszt,
alapjaiban meghatározza a két figura
lényegét, viszonyát. Nem ugyanazt
jelenti számukra a szerelem, kettejük
viszonya eleve nem harmonikus, boldog
kapcsolat. De nem is az a viharos
viszony, ahogy -- ellenpontként
Varvara és Kudrjas szerelmét ábrázolja
Harag. Így aztán a drámából a Katyerina
Borisz egymásra találás hosszú jelene-tét
és főleg érzékeny búcsúját éppúgy
megrövidítette, mint a Varja-Kudrjas-ta-
lálkozók megállapodottságot sugalló szö-
vegét, hogy ezzel is megteremtse az
alapot a szereplők közötti viszonyok
pontos megrajzolásához.

A szöveggondozás mélységét leginkább
az előadás tere és e térben kialakítható
játéklehetőségek szabják meg. Az a tény,
hogy Harag György előadásainak
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nagy része lényegében véve üres térben
játszódik, megszabja a játék módját, stí-
lusát. (Vagy fordítva? A Harag által el-
képzelt játék kiköveteli az üres szín-
padot?) Üres térben, ahol minimális a
bútor, a kellék, nem lehet úgy játszani,
mintha dúsan berendezett enteriőrben
lennénk, ebből kifolyólag elmondhatat-
lanok az ilyen szituációkra írt mondatok.
Logikus, hogy minden ilyen megjegyzés,
utalás, szövegrész eleve kimarad Harag
szövegkönyvéből.

Üres-e a tér?

Miért kedveli Harag az üres teret?
Elsősorban nyilván azért, amiért Brook;
üres térben minden eljátszható, minden
megeleveníthető, minden elképzelhető. De
Harag terei sohasem igazán üresek, és
főleg nem semlegesek. Barta Lajos
Szerelemje tipikusan olyan darab, amely
részletező, realista játékmódra íródott,
ennek megfelelően naturalista hűséggel
berendezett színpadot igényelt. Haragnál
üres színpadon játszódott az előadás, a
csupasz teret azonban csupa ajtó-ablak
díszlet fogta körül (tervező: Florica
Malureanu és Kölönte Zsolt). Mivel a lelki
lemeztelenedés folyamata az ajtókkal-
ablakokkal keretezett üres térben, tehát
potenciálisan a világ szeme előtt az egyén
fizikai kiszolgáltatottságaként is
megjelenik, a társ-keresés drámája
fájdalmasan groteszk és iszonyúan
tragikus lett.

A Káin és Ábel című Sütő András-dráma
az egész színpadot betöltő kő-mezőben
játszódik, nincs se oldal-, se hátsó díszlet,
s csak két alkalommal módosul a kép - de
nem a tér! -, Káin és Arabella szerelmi
jelenetében - ami-kor nylonfólia kerül a
színpadra, és az alája fúvott levegő
hatására hullámzó tengerkép imitálódik -,
illetve az utolsó felvonásban, amikor a
színpad elején búzakévék sora enyhíti a
kősivatag látványát. Am ezekben az
esetekben is az alap a kőmező marad (a
díszletet Nagy Endre tervezte).

Ellenpélda is akad: Nagy István Özönvíz
előttjében a vakító fehér falak és az ajtók
labirintusa nem lehatárolt tér volt, mégis
árasztotta az ürességet, a bizonytalanság és
fenyegetettség érzetét (tervező: Florica
Malureanu). Csiki László Öreg ház című
darabjának kolozsvári előadásában a Tóth
László tervezte színpad kacatokkal, régi
bútorokkal van zsúfolásig tele, s a színpad
felett, mint valami óriási pókháló, porlepte
tüll-cafatok lebegnek - távoli utalásként a

Szerelem-beli Komoróczy, szürrealista ké-
peket idéző, fehér tüllök kel körülvett,
fentről leereszkedő ágyára is -, a színé-
szeknek alig jut hely ebben a térben.
Ezúttal a tárgyi elemek sokasága, a zsú-
foltság hangsúlyozza az emberek közötti
távolságot, a kapcsolatok hiányát.

Harag György kedvelt díszletanyaga a
fa. A nyers deszka, gerenda, ami egy-
szerre idézi a természethez tartozást és az
attól való eltávolodást, ugyanakkor
kortalan. Harag utóbbi időben rendezett
előadásainak legtöbbjében fontos szerepe
volt a faanyagnak, gondoljunk a Sütő-
trilógia két darabjára, az Egy ló-csiszár
virágvasárnapjára és a Csillag a máglyánra,
illetve a már említett Tóték-be-mutatóra
vagy a győri Viharra.

Az Egy lócsiszár virágvasárnapjánál a
színpad két oldalán elhelyezkedő hatalmas
oszlopok között embernél magasabb
deszkafalak vannak, amelyek tet-
szőlegesen ki- és behelyezhetők, attól
függően, hogy Kolhaaséknál vagyunk
vagy Tronkai Vencel udvarában. Kolhaas
portája a szabadság szigete, tehát csak az
oszlopok látszanak, a Tronkai-házban
viszont a bezártság a lakók szellemét is
jelképezi. A színpad közepe-kétharmada
táján az egész nyílást le-határoló,
deszkából ácsolt fal, rajta egy nagy, azon
egy kisebb kapu van, mögötte a sötét
színpad mélye. Kolhaasnál a nagy kapu is
nyitva, csak akkor zárkóznak be, amikor a
külvilág fenyegetései sűrűsödnek. Tronkai
Vencel házában minden kapu zárva. Ezt a
hatalmas falat döntik le - a szó szoros
értelmé-ben - Kolhaasék, amikor
berontanak a báróhoz. A színpadon levő
bútorok, esz-közök is mind fából
készültek, Kolhaasnál jobbára a
mezőgazdasággal össze-függő, egyszerű
alkalmatosságok, Tronkainál egy több
méter hosszú nehéz asztal (a díszlet
Mircea Matcaboji munkája).

A Csillag a máglyán díszlete (tervező:
Tóth László) szintén fából készült. Ezt is
fagerendák tartják, ezt is kétoldalt
deszkafal határolja, de ezek a falak be-
dőlhetnek, és ezáltal szűkíthetik a teret. A
színpadon dobogó van, amely csak a
színpadmélység körülbelül kétharmadáig
tart, s ott a jelenetek többségében a teret
újabb deszkafal határolja. A dobogó kettős
tetejű, a felsőt egy csukló körül felemelve
a nézőtér felé lejtő alakzatot kapunk,
amelyben szabályos távolságokra kis
billenő ajtócskák vannak. Ezeket a
szereplők kiakasztják, az így keletkezett
nyílásba ülve kész a tár-

gyalóterem. Amikor Szervétet kivégzik, a
díszletet tartó gerendákat a helyükről
kibillentve, az egész építmény meg-
roggyan.

A kolozsvári Nemzeti Színház Tóték-
előadásában a nagyméretű színpadot a
színpadnyílással párhuzamosan egy
szürkére patinázott deszkafallal szűkítik le.
Ez alkalommal tehát nem mélységében,
csak szélességében játszik a szín-pad. Ez a
deszkafal azonban úgy van tagolva, mint
egy kubista festmény, amelyen egymásra
kopírozódnak a ház metszetei, oldalai. Így
egymásba játszanak a szobák, a fészer, a
tűzoltószertár, sőt a többi helyszín lakásai
is. A fal megbontható, akár úgy, hogy
mögüle gördülnek elő az egyes jelenetek
helyszínét jelző kis díszletek, akár úgy,
hogy a fal mögötti belső tér játszik, mivel
a fal mögött újabb fal van. Például Tóték,
mintha bábszínházi bábuk lennének, úgy
kandikálnak ki az egyik falrészlet mögött,
amikor a fronton levő Gyula levelét
olvassák, vagy a budijelenet egy kis
benyílóban játszódik, amelyben két
egymással összeépített budi található.

A Vihar színpadképében az előző
előadások számos elemét megtaláljuk, ami
azt mutatja, hogy Najmányi László
tökéletesen ráérzett Harag ízlésére, és
mintegy összegezte mindazt, amit a vázolt
előadások térképzésében Harag és
segítőtársai kialakítottak. A győri szín-ház
hatalmas színpadát kétoldalt teljes
portálmagasságban deszkafal határolja,
amelyen szabályos távolságokban ajtók, a
magasban parányi ablakok vannak,
ugyancsak deszkából. Ezek az ajtók és
ablakok egyetlen esettől eltekintve zárva
vannak. Az egésznek van valami
börtönjellege. A színpad egy-, illetve
kétharmadában egy-egy deszkafal zár-
hatja le a teret. A forgószínpadon fa-
gerendákból ácsolt híd áll, amelynek egyik
oldala „csupasz", azaz a gerenda-ácsolat
látszik, a másik viszont be van deszkázva,
s ezen a deszkafalon fakallantyúkkal
záródó három kapu található. A
berendezési tárgyak : egy óriási, körülbelül
3 x 6 méteres faasztal és négy falóca. A
híd tetszés szerint nyit-hatja és zárhatja a
teret; ha a deszkafali oldal van a nézőtér
felé, akkor belső teret ábrázol a kép, azaz
Kabanováék házát, ha a csupasz fele,
akkor külső teret, utcát, parkot. Az első
részben többnyire zárva vannak a kapuk,
akár-hogyan á l l a híd, a második részben,
Katyerina és Borisz találkozója után,
jobbára nyitva. A háttér sötét, csak az



Lohinszky Loránd (Kálvin) és Héjja Sándor (Szervét) Sütő András Csillag a máglyán című drámájában (Csomafáy Ferenc felvételei)

oldalsó deszkapalánkok hátsó szélétől a
színpad síkján vág előre egy-egy átlós
reflektorkéve.

Ez az a tér tehát, amely megszabja az
előadás játékstílusát, keret, amelyet élővé,
funkcionálissá csak a színész tehet.

Kitérő: a Sütő-trilógia

A Vihar felidézése előtt érdemes egy kis
kitérővel Sütő András dráma-trilógiájának
kolozsvári előadását felidézni, hogy Harag
György szituáció-teremtő és színészvezető
művészetének néhány jellegzetességére
külön is felhívhassuk a figyelmet.
Rendkívüli vállalkozásnak lehettek tanúi a
nézők nem is egy alkalommal, amikor
egymásutáni napokon a sétatéri színház
eljátszotta a három Sütő-drámát. A
kétévente egy-mást követő bemutatókat
együtt látva követni lehetett Harag György
munkájának folyamatosságát, ugyanakkor
a társulat s különösen a mindhárom darab
főszerepét játszó Héjja Sándor számára
hallatlanul izgalmas vállalkozást, ám
komoly szellemi, fizikai, pszichikai meg-
terhelést jelentett a sorozat. Ahogy a
drámák alaphelyzete hasonló, az elő-
adások is egymásra rímelnek. Mi az, ami
közös a három előadásban annak ellenére,
hogy szuverén alkotásokról van szó? A
már említett térképzési elveken túlmenően
mindenekelőtt az, hogy a szituációk
roppant egyszerűek, le-csupaszítottak, így
szabadon érvényesülhetett a sütői nyelv
szépsége. Ugyanakkor egy pillanatra sem
vált deklamáló szín-házzá, azaz minden
mondatnak megvan a szituációkból adódó
fedezete. Harag nem pszichologizál, de
nagyon világos a szereplők
cselekedeteinek motiváltsága. Mindhárom
előadásban emberi indítékai vannak a
gondolati drámának, nem válnak a művek
elvont filozofálgatássá, még a Káin és

Ábel sem. A darabok középponti hősei
egyre közelebb kerülnek egymáshoz.
Kolhaas és Nagelschmidt között sokkal
több az elválasztó jellem-

vonás, mint az azonosító. A két ember
-- tulajdonságait tekintve tűz és víz.
Kálvin és Szervét bár az események
eltávolították őket egymástól - lélekben
szinte egyek, míg Káin és Ábel nemcsak
lélekben testvérek. Harag ezt a belső
különbözőséget térbeli távolságként is
megteremti. Kolhaas és Nagelschmidt
vitáikor a két színész nem kerül egymás
mellé, nem ülnek ugyanarra a padra, hol
az egyik, hol a másik van állandó
mozgásban. Kálvint és Szervétet
legvadabb szócsatáik közben is egymás
mellett ülve találjuk, míg Káin és Ábel az
előadás nyitóképében, de máskor is,
csaknem egy test-ként állnak előttünk.

Mindhárom előadásban a befejezést
sajátos színházi eszközökkel emelte meg,
tette hangsúlyossá Harag, ám ezen túl
viszonylag ritkák azok a jelenetek,
amelyekben direkt színházi eszközzel
élne.

Az előadások közötti legerősebb kon-
tinuitást a színészi játék hordozza. Héjja
Sándor játssza Kolhaast, Szervétet, Ábelt,
azaz a „pozitív" hősöket. Héjja nem
három külön figurát alakít, hanem a
szerepeket önmagához hasonítja. Egy
magatartást képvisel végig: az esendő,
gyakorta hibázó emberét, akinek elveiben
és eszméiben mégsem lehet kételkedni.

Héjja Sándor, mint a sütői hős meó
személyesítője, külső és belső adott-
ságaival meghatározza a darabok további
szereplőhierarchiáját is. A kolozsvári
színészek a szó hagyományos értelmében
nem alakítanak. Haraggal való sokévi
együttműködésük eredményeképpen
„csak" a sütői figurák ként léteznek.

A győri Vihar esetében is sikerült
Haragnak a színészi „létezést"
megteremtenie. Míg a Sütő-daraboknál az
expresszív hatásokat sem nélkülöző
bensőséges fogalmazás uralkodott, addig
a Viharban páratlan ökonómiával a
látványos szín-

házi effektusok és a részletezésmentes,
nagy folyamatok kifejtésére koncentráló
színészi munka szintézisét sikerült létre-
hoznia.

Jelenetről jelenetre

Meghökkentő módon kezdődik a Vihar.
A vasfüggöny középen nyílik szét, és fele
felfelé, fele lefelé halad. A sötét, a fa-lak
által legkisebbre szűkített színpadon
csupán egyetlen pont van megvilágítva,
ahol mint egy rongycsomó kuporog a
szolgálólány, Glása (Jancsó Sarolta).
Riadt, értetlen tekintettel néz, majd fel-
pattan és kirohan. Eközben az első
deszkafal felemelkedik, forogni kezd a
híd, s a hátsó deszkafalat is felhúzzák.
Benépesül a színpad, nagyon lassan 50-60
ember sétál fel-alá párosával, hármasával,
összefogózva, kart karba öltve vagy csak
magányosan. Piros egyenruhában
fúvósegyüttes, kellemesen szomorú zenét
játszik. Ez a zene mindannyiszor
felhangzik, amikor a főszereplők
egymásra gondolnak vagy találkoznak. A
sokadalomban a történet minden sze-
replője feltűnik. Ott sétál Kabanova is
(Kovács Mária), egyik oldalán Katyeri-
nába, a menyébe (Törőcsik Mari), a má-
sikon a lányába, Varvarába (Baranyai
Ibolya) karolva, mögöttük a fia, Tyihon
(Át, Gyula). A híd pedig egyre csak forog.
Ez az expozíció Harag leleménye. A
szolgáló sikolyszerű felvillanása sejteti,
hogy valami tragikus esemény készülődik.
A sétálók egy áporodott levegőjű
helységet idéznek, ahol a fegyelem, a
szabályok és a rend tisztelete a jellemző.
Ezt a hangulatot veri szét a többiektől
mindenben különböző Kuligin (Bács
Ferenc) megjelenése. Nagy, virágos
gallyat mint zászlót feje fölé emelve sza-
lad be, rongyosan, toprongyosan, vállán
földig érő, minden lépésnél megcsördülő
zsák. A dráma szövegéből még egyet-len
szó sem hangzott el, de a mű alap-
hangulatát, sőt az erőviszonyok egy részét
is felvázolta már a rendező.



A tér lassan kiürül, csak a hídon lévő
férfiak csúfolják Kuligint, és Borisszal
(Nagy Sándor Tamás) veszekszik nagy-
bátyja, Gyikoj (Simon Géza). Borisz és
Kuligin egyedül marad, a fiú kiönti lel-két
a feltalálónak, panaszkodik a városra és
nagybátyjára. Kuligin pedig bevallja, hogy
a perpetuum mobilével kísérletezik. Bács
Ferenc a színpad közepéről a jobb oldalon
hagyott zsákjához szalad, mellé kuporodik
Nagy Sándor Tamás is. Kuligin kibontja a
zsákot, kikotor be-

lőle egy bőr irattárcát, ami át van kötve.
Leoldja a zsinórt, kivesz belőle egy el-
sárgult újságlapot, szétteregeti s közli:
„Az angolok egymilliót kínálnak érte! Én
az egész pénzt a köznek adnám." Majd
ugyanilyen szeretettel és komótosan
mindent visszacsomagol. Hátára veti a
zsákját és kimegy. Bács ezzel a viszonylag
hosszú, halálos csendben lezajló cse-
lekvéssorral széttöri a szövegét, s így
rendkívül hangsúlyossá teszi a figurát.
Hiába foglalkozik ez a Kuligin olyan

nyilvánvaló képtelenséggel, mint az
örökmozgó, közösségi gondolkodása és
tisztasága miatt tiszteletet parancsol maga
iránt, ezek után nem lehet csupán ha-
bókos feltalálónak tekinteni.

Kuligin távozása után Borisz felkapja a
virágzó ágat, s az elforduló színpadon
táncolva bevallja; szerelmes egy férjes
asszonyba. A beforduló színpadtéren ha-
talmas asztal fehér terítővel letakarva,
körülötte lócák, mindegyiken csak egy
ember ül. Az asztalon négy barna tányér,
pohár és kancsó, középen barna tál. Az
asztal körül Kabanova, Katyerina, Tyihon
és Varvara. Bal oldalon a földön hat-nyolc
zarándoknő kuporog, jobbra, a sarokban,
szinte a falra tapadva áll Glása, bal
kezében nagy szamovárral. Kimeredt
szemekkel figyeli az asztalnál történteket.
Az asztal - méreteinél fogva, de egy rend
szimbolikus tárgyiasulása miatt is -
elválasztja egymástól a körülötte ülőket.
Csend van, ennél az asztalnál meg-hitt
családi beszélgetés nem alakulhat ki.
Merev derékkal, mereven maguk elé nézve
ülnek. Csak Glása szeme világít. A
kezében lévő szamovár pontosan kifejezi a
helyzet képtelenségét: a szamovárnak
felfűtve az asztalon lenne a helye, ehelyett
félrebillenve, üresen, kihűlve a lány
kezében van. Végre megszólal Kabanova,
Tyihon is lazít testtartásán, a közönségnek
háttal ülő Varvara az asztalra tett jobb
karjára hajtja fejét, szinte elbújna, jobb
kezével a fehér abroszt gyűri-gyömöszöli.
Csak Törőcsik ül változatlanul kihúzott
derékkal. Mégis beleköt Kabanova. Már-
már veszekedéssé fajul az anya és fia
közötti szó-váltás, de Tyihon mindig
meghunyászkodik, s végül Kabanova is
megelégeli a perlekedést és távozik. Ekkor
elszabadul a pokol, Varvara, aki dühét és
utálatát eddig is alig tudta magába fojtani,
üvöltve nekiesik a bátyjának, aki a kocs-
mába menekül. A két nő kapkodva le-
szedi az asztalt, a munka végeztével Tö-
rőcsik leül, Baranyai a háta mögé kerül, és
egy csipkekendőt borít a fejére s meg-
csiklandozza. Viháncolni kezdenek, egy-
más fejére dobják a kendőt, mindketten
alábújnak, összefogódzkodva táncolnak,
mint két kislány, megvallják titkaikat.
Törőcsik felmegy a hídra, leül a korlát
mellé, s ott meséli el, milyen volt Katye-
rina leánykorában, s hogy szeretne elre-
pülni. Ekkor hangzik el először a repülés-
motívum, amely átszövi az egész elő-
adást. Katyerina később is megismétli ezt
a vágyát, s Kuligin maga készítette szár-
nyakkal meg is próbálkozik a repülés-

Osztrovszkij: Vihar (győri Kisfaludy Színház). Törőcsik Mari (Katyerina), Kovács Mária (Kabanova) és
Baranyai Ibolya (Varvara)



sel. Az álmok, a vallomások sorát dörgés
szakítja meg, sötét lesz, csak a hídon lévő
két nőt világítják meg, Megjelenik koszos-
fehér ruhában az Úriasszony (Spányik
Eva), aki megjósolja: a szép lányok az
örvényben végzik életüket. Katyerina és
Varvara a kivilágosodó és elforduló színről
kifutnak.

Az új helyszín ismét Kabanováék háza,
de most nincs ott az asztal és a nézőtér
felőli lóca. Középen vesszőből font úti-
táska, mellette Glása térdel. A jobb oldali
ajtón, jellegzetes súrlódó hangot adva
elfordul a kallantyú, és belép Fjoklusa,
zarándoknő (Kiss Bazsa). Ezek az aj-
tónyitások részben a nyikorgó-súrlódó
hanghatás, részben a személytelenség mi-
att félelmetesek. Néhány szavas beszél-
getésük után Varvara és Katyerina is
megjelenik, s miután az utóbbiak egyedül
maradnak, Katyerina bevallja, hogy
Boriszt szereti. Törőcsik teljesen feldúlt-
nak ábrázolja Katyerinát, pillanatonként
változik a lelkiállapota, vágyakozik és
retteg, s feltartóztathatatlanul robban ki
belőle a Kabanov-ház elviselhetetlensége
miatti elégedetlensége és tehetetlen dühe,
A bal oldali lóca előtt térdel Törőcsik, és
üvöltve két ököllel teljes erővel veri a
padot. Baranyai a jobb oldali lócán lo-
vaglóülésbe helyezkedik, hanyatt dűl - ez a
mozgás és tartás a légkörtől idegenül, ám a
jelenet tartalmának megfelelően, kihívó! --
közli a tervét: hogyan találkozhatna Borisz
és Katyerina. Nyílik a középső ajtó,
bevezetnek egy matrónát, kezébe
helyeznek egy ikont, és be-lép Kabanova a
fia karján, Tyihon Katyerina felé indul, de
húgát nézi. Mint-ha megérezne valamit
abból, amiről az előzőekben szó volt.
Következik a búcsúzás procedúrája,
Tyihon elutazik. Az ülésrend hasonló az
étkezésbelihez, de Katyerina Tyihon
mellett ül, Varvara pedig Katyerina
helyén. Most is benn tolonganak a
zarándoknők, és ott áll a sarokban Glása.
Kabanova mélységesen megalázza menyét
azzal, hogy fiával parancsokat adat,
hogyan viselkedjék. Áts Gyula egyre
zavartabban, de a »legyünk túl rajta minél
előbb!" gesztusával suttogja a parancsokat.
A házaspár búcsújakor csak a matróna
marad benn, a többiek a nyitott kapukban
állnak, háttal a közönségnek. A két ember
mindenki füle hallatára tud csak búcsút
venni egy-mástól. Törőcsik mégis
hisztérikusan kapaszkodik a férfira,
kitörése sejteti: nem lesz jó vége az
utazásnak. Miután Kabanováék
visszajönnek, földig hajló üdvöz-lések
után Tyihon távozik. Kabanova

a matrónához intézve szavait - a fiatalság
rendetlenségén, szabadosságán kesereg,
majd mindenki távozik, a zarándok-nők a
padokat hatalmas csattanások közepette a
kapun kívül földhöz csapják. Csak
Katyerina és a matróna marad benn,
miközben leereszkedik az első deszka
fal, és bezáródik a tér Katyerina körül.
Törőcsik az öregasszonynak panaszkodik
szívetszorítón; a gyermekáldás hiányáról
beszélve az öregasszonyt kezdi
babusgatni, majd táncra perdülne vele.

Belép Kabanova, kizavarja a matrónát, és
rátámad menyére, miért nem sír az ura
távoztakor? Katyerina nem válaszol.
Törőcsik majdnem teljesen háttal áll a
közönségnek, farkasszemet néz a két
asszony. Törőcsik a hátával, Kovács
Mária a szemével játssza el azt a néma
küzdelmet, amit vívnak egymással.
Katyerina győz, Kabanova elsiet.
Törőcsik lekuporodik a jobb kapu mellé,
a résre nyíló ajtón Varvara bedobja a
kertkapu kulcsát. Törőcsik felpattan, a
falnak vágja

Kuligin (Bács Ferenc) a napórával



a kulcsot, szabadulni akar a Borisszal való
találkozásnak még a gondolatától is.
Kopogó léptekkel körbe-körbe rohangál,
mindig a szeme elé kerül a kulcs, végül
felemeli, magához szorítja, előrejön, kilép
a megvilágított térrészből, csak a sziluettje
látszik, s a vágytól rekedten hívja Boriszt.
Eközben föntről-lentről lassan
összezáródik a vasfüggöny, a két fele
szinte összenyomja a törékeny asszony
képét.

A második rész Kabanova házában
kezdődik. A három lóca ugyanúgy áll,
mint a búcsúzáskor, de most egymáshoz
zsúfolódva asszonyok ülnek rajtuk, kö-
zépen, szokott helyén Kabanova. Hatal-
mas terítőt hímeznek, egyszerre mozog a
kezük, énekelnek, Fjoklusa a vasúttal és
más szentségtelenségekkel rémíti őket.
Berobban Gyikoj, Kabanova méltó párja a
zsarnokságban. Részeg. Simon Géza
megindítóan játssza el a részegség mögött
a kiszolgáltatott, szeretetre, jó szóra vágyó
embert, Kovács Mária pedig egy ellágyuló
hangsúlyba, fellazuló gesztusba sűríti a
kor és osztály szerinti összetartozásukat.
Kabanova asztalhoz invitálja Gyikojt,
felbomlik a hímző csoport, mindenki a
háttérben elhelyezett asztalhoz rohan,
féktelen zabálás kezdődik. Csak Törőcsik
ül egymagában, miközben fordul a
színpad. A híd túlsó felén Borisz ácsorog.
A kapun röhögve, fejére lyukas szakajtót
húzva kilökik Glását. Az feltápászkodik a
földről, meglátja Boriszt és
visszasettenkedik. Varvara lép ki, hogy
közölje Borisszal a találka helyét. Majd
minden ajtó felpattan, és beözönlik
Kabanova duhajkodó házanépe és a
városka lakói. A menetet a félmeztelen
Gyikoj vezeti. Bevonszolódik mankóin a
koldus, a férfiak leteperik, elkapnak egy
lányt és a koldusra fektetik. A hídon
Kuligin szidja a részeg emberiséget, ezzel
a férfiak újabb célpontot találnak vic-
ceikhez: megdobálják Kuligint. Kiürül a
szín, feltápászkodik a koldus, már az
utolsó ember is elhagyta a színpadot,
amikor még mindig hallható mankóinak
koppanása, lábainak csosszanása. A kapuk
nyitva maradnak, a színpadon alig van
fény, csak a hátsó, földön álló reflektorok
világítanak. Borisz a hídszerkezet között
bújik meg, Kudrjas (Bede Fazekas Csaba)
a hídra mászik, beszalad Var-vara,
Kudrjas lejön hozzá, hátulról átöleli a
lányt. Egymásratalálásuk szinte szótlanul
zajlik, Baranyai Ibolya eksztázisig
erősödő, a vágyakozás és a sírás együttes
hangján nyüszít, leguggol, mindketten a
földre dőlnek, összefonód-

va felkelnek, Varvara félig oldalt, félig
hátul a férfin lóg, kimennek. A két ember
érzéki kapcsolata feszültséget teremtett.
Némi szünet után beröppen Katyerina a
színpad közepére, alig néz körül, már
rohanna is ki. A hídnál azonban meglátja
Boriszt. Hosszan néznek egymásra,
Borisz lassan az asszonyhoz megy. Za-
vart, semmitmondó mondatokat váltanak.
Törőcsik minden előkészítés nélkül
kijelenti: „Szeretnék hirtelen meghalni!"

Borisz semmit nem fog föl a szavaiból.
Törőcsik, mintha a világ legtermé-
szetesebb dolga lenne, közli: „Ha nem te
jössz, magam mentem volna hozzád."
Állnak egymás mellett, Borisz nem tud
mit kezdeni magával, az asszonnyal. Ka-
tyerina bújik oda hozzá, belekapaszkodva
öleli, úgy, ahogy a búcsúzáskor Tyihont.
Aztán kézen fogva kisétálnak a sötét hát-
só színpadon keresztül. Hátul, enyhén
megvilágítva az Úriasszony kóvályog fel s
alá. Jobbról bejön Borisz és Kudrjas. Ahol
a két fénycsóva találkozik, megállnak,
Kudrjas óvja Boriszt: ne kezdjen férjes
asszonnyal, de amikor kiderül, kölcsönös
a vonzalom, vállat von, és a két férfi a
fénysugarak mentén elindul oldalra, a
sötétbe. Megjelenik Katyerina és Varvara
is, felszaladnak a hídra, ekkor előresiet az
Úriasszony és elismétli átkait. A két nő
fejvesztetten menekül.

Kivilágosodik a színpad. Kuligin há-
romlábú műszert állít fel: rézlemez előtt
egy esernyőnyél, ez a napóra. Bevonul-
nak Gyikojjal az élen a városka vezetői.
Kuligin győzködi őket, mekkora haszna
lenne a napórából a városkának, de Gyi-
koj legazemberezi, hallani sem akar sem-
miféle újításról. Ezután Kuligin a villám-
hárítót ajánlja nekik, de az elektromosság
szótól úgy megijednek, mintha az ördög
szólt volna hozzájuk. Gyikoj összetöri a
napóramodellt. Bács Ferenc hajlongva,
csúszva-mászva próbálja iga-záról
meggyőzni a férfiakat. Nem tartja
lealázónak azt, hogy ő, a feltaláló haj-
longjon a város vezetői előtt, mert tudja s
érezteti, akkor is ő van felül, ha a földön
előttük térdel. Amikor Simon összetöri az
állványt, Bács összeszedegeti a deszka- és
lécdarabokat. Harangszó hal-latszik.
Kuligin a földi hitványságokon
felülemelkedve, az újrakezdés dacával
veti fejét az ég felé.

Távozásakor a hídra siet Gyikoj, botjá-
val ritmust verve hivatalnokait szólítja.
Magas írópolcokat cipelve jönnek be,
köztük Borisz, aki álmodozik, míg a töb-
biek tevékenykednek. Besiet Varvara és
közli, hogy megjött Tyihon, Katyerina

pedig félőrültként viselkedik. A többiek
lesik, miről beszélnek, vihognak, élvezik a
jelenetet. Ugyanúgy, mint Tyihon és
Katyerina búcsúzásakor, most is a többiek
előtt zajlik a jelenet, éreztetve: itt nem
lehet elbújni, itt nincs magánélet, itt
mindenki mindenkit figyel. Borisz, Gyikoj
minden átkozódása ellenére, elrohan.
Miután kiürül a színpad, egy-házi zene
hangzik fel, és pópák vezetésével, egyházi
zászlók alatt végeláthatatlan körmenet
indul. Méltóságteljesen járják körbe a
színpadot, a sokaság között ott van a
Kabanov család is. Ami-kor a színpad bal
első sarkához érnek, oldalról belép Borisz,
meglátja őt Katyerina, és kiájul a sorból.
Pillanatnyi döbbent csend, az ének és a
körmenet el-akad, az emberek kíváncsian
lesik a fejleményeket. Tyihon és anyja
felsegítik az asszonyt, a szertartás
folytatódhat. Osztrovszkij szövege szerint
ez a találkozó a vihar közben történik.
Harag széthúzza az eseményeket. A
körmenet - ami szintén a rendező
találmánya - mesterien kifejezi a
történteket meghatározó bigottságot, de
egyben arra is utal, hogy Borisz és
Katyerina eddig csak a templomban
láthatták egymást, de ezután már semmi
sem történhet úgy, mint eddig.

Megdördül az ég, itt a vihar. Mindenki
fedett helyre menekül, ekkor nyíl-nak ki
az oldalfalak ajtajai, a többség oda
húzódik be, a főszereplők a híd alá. Egy
öregasszony a felhők ijesztő, vészjósló
alakjáról, Kuligin a híd tetején, élő vil-
lámhárítóként a vihar gyönyörűségéről és
hasznáról beszél. A vihar elmúltával sem
csökken a feszültség. Az előadás elején
látott séta ismétlődik meg. Ami akkor
elsősorban hangulati elem volt, az most
elviselhetetlen szorongást kelt. A lassú
séta pillanatról pillanatra növeli a
várakozást: történjék valami! Berohan az
Úriasszony, és egyenesen Katyerinának
címezi szokásos átkait. Katyerina kitépi
magát Kabanova és Tyihon karjaiból, s
miután az Úriasszony már mindenkit
megfenyegetve távozik, a zenekart szét-
lökdösve előreszalad és bevallja viszonyát
Borisszal. A vallomás után összeesik.
Teljes tétovaság a színpadon. Borisz
tehetetlenül áll bal oldalon, Katyerina
fejénél Tyihon, lábainál Kabanova.
Kovács Mária alig hallhatóan, de annál
nagyobb belső intenzitással mondja ki az
előadás leglényegesebb monda-tát: „Hova
vezet a szabadság! Itt a gyümölcse!" Majd
felsegíti a menyét és átkarolva kiviszi.
Harag György ilyen apró gesztusokban
fantasztikusan sok mindent



tud sűríteni. Nem Tyihon, a férj segíti fel
Katyerinát, hanem az az anyós, aki mindez
idáig csak ócsárolta menyét. Álig-hanem
ez a felkarolás is sokkal inkább a
környezetnek szól, semmint szívből jövő
segíteni akarás lenne. Ezzel a fián is döf
egyet, de főleg mély sebet okoz Katyerina
lelkében. A sokaság eltávozik. Csak
Varvara marad ott, és a háttérben Kudrjas.
Baranyai Ibolya - akárcsak a szerelmi
jelenetben - lassan leguggol, összehúzza
magát, mint egy embrió, és egyre
fájdalmasabban sírni kezd. Kudrjas oda-
megy hozzá, s mint egy csomagot vagy
kisgyereket, ölbe veszi, nyikorgó léptek-
kel lassan kimegy vele.

Az üres színpadra Kuligin jön be, ke-
zében lécekből, papírból készített szár-
nyak. Felmegy a hídra és tákolmányával
piszmog. Bevánszorog a részegen kesergő
Tyihon, megtudjuk, hogy Boriszt
Szibériába küldik, Varvara és Kudrjas pe-
dig eltűnt. Glása jön, hívja haza gazdáját,
mert Katyerina is eltűnt. Kuligin és az
időközben megjelenő koldus marad benn.
Kuligin karjára erősíti a szárnyait és
lengetni kezdi, a híd forgásba lendül, fény
csak a két szereplőre esik. Á koldus
artikulálatlan hangon kiabálva utánozni
próbálja Kuligin mozdulatait, de a vállból
induló mozgás a mankókra tapadó
kezekben elakad. Az egyik fenn, a másik
lenn igyekszik elszakadni a földtől.
Miután belátják, hogy kísérletük re-
ménytelen, lelassulnak a mozdulataik,
Kuligin levánszorog a hídról, a koldus
sírva kivonszolja magát. Ez a kép - a
körmenethez, az irodához, a sétához és
még annyi máshoz hasonlóan - nincs
benne az írott drámában. Mégis ez a
jelenet az elő-adás egész lényegét,
sokszínű mondandó-ját torokszorító
szépséggel szimbolizálja.

Utolsó találkozás Borisz és Katyerina
között. Szárazon kopognak a szavak, a
mondatok között nagy szünetek. Alig
tudnak mit mondani egymásnak. Borisz
bejelenti: „Elutazom", mire Törőcsik:
„Vigyél magaddal!" S akárcsak a férjétől
való búcsúzáskor, a férfira akaszkodik.
Ugyanúgy és ugyanazon a helyen. Az
egybecsengés kétségtelen: Katyerinának
mindkét férfi társnak kellett volna, hogy
szabadulhasson ebből a környezetből,
segítség ahhoz, hogy kicsit otthonosabban
érezhesse magát ebben a világban, hogy
alkalmazkodni tudjon a többiekhez. De
egyformán alkalmatlannak mutatkozott
mindkét férfi erre a szerepre. Közömbös
dolgokról szólnak, s mint-egy mellékesen
arra kéri Katyerina Boriszt: „Az úton adj
minden koldusnak,
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gyet se eressz el üres kézzel!" Borisz
egkönnyebbülve menekül. Törőcsik

lőrejön, leül középre. Szemében szomo-
ság és nyugalom. Á sírdombok szép-

égéről beszél, leveti a cipőit, maga mellé
szi. Nagyon keményen löki ki magából

szavakat: „Gonoszak az emberek!"

ehézkesen feláll, s egyre határo-
ottabban halad a színpad mélye felé.
zünet. Hangosítón erős vízcsobogás,
lyan, mintha megint az ég dörögne. Ol-
alról bejön Kabanova, Tyihon, őket kö-
etve Glása. A híd jobb oldali kapujában
egáll Kovács Mária és figyeL Amikor a

aj elül, szenvtelenül közli a tényt: „Egy
sszony a vízbe ugrott." Az oldalfalak
blakai fönn kinyílnak, de senki nem
tható. Tyihon rohanna, de Kabanova
fogja. Kuligin hátulról lassan végigjön

színpadon, karjában zsákvászonba
urkolva Katyerina, hajából csurog a víz.
vatosan és nagy szeretettel középre
kteti a holttestet. Kabanov odarohan, de

nyja rárivall: „Siratni is bűn az ilyet!"

ts magából kikelten üvölti: „Maga
usztította cl, anyám, maga, maga!"

ovács Mária mélyen meghajol jobbra és
alra, mindkét irányba elmond-ja:
Köszönöm a kedvességüket, jóem-
erek!" Először az egyik, majd a másik
ldalon egyszerre becsapódnak az ab-
kok. Kabanova határozott léptekkel
yihonhoz megy, felemeli és egymásba
apaszkodva kivonulnak. Glása, aki ed-
ig a jobb oldali falhoz lapulva megré-
ülve figyelt, odasettenkedik Katyeri-

ához, mellétérdel és nagyon mélyről
írni, ordítani kezd. Erre zárul össze a
asfüggöny.

z alkotótársak

bben az előadásban egyformán fontos
inden szereplő, a Katyerinát játszó ép-

enúgy, mint a terítőt hímző, sétáló, kör-
enetben lépdelő asszonyok. A produk-

ió résztvevői érezték is ezt, ennek kö-

szönhető, hogy a bemutató és a húsz-va-
lahányadik előadás között szinte semmi
lazulás nem' volt érezhető: a csoportos
szereplők - csodák csodája! - most is
fegyelmezetten és hittel teljesítették fel-
adatukat. Mondhatnánk divatos szóval:
igazi csapatmunka volt a Vihar bemuta-
tása. De olyan csapatmunka, amelyben
mindenki megtalálja a maga helyét, mun-
kájában az alkotó örömet, és senki sem
érzi magát csupán egy akarat puszta vég-
rehajtójának.

Ebben a csapatmunkában a színészek
legjobb képességeiket csillanthatták meg.
Baranyai lbolya Varvarája a terítőt gyű-
rő, anyjának odamutogató, asztalra gör-
nyedő dacos lányhól - átélve, átérezve
Katyerina sorsát - maga is meggyötört,
megalázott, de kemény ember lett. Ezt a
változást egy visszatérő mozdulattal is
érzékeltette: amikor először beszél a sze-
relemről Katyerinával, mellé guggol, lá-
bait átfogja. Ugyanez a mozdulat más-
más tartalommal tér vissza a Kudrjassal
való szerelmi jelenetben és a távozásuk-
kor. Jancsó Sarolta némán, dünnyögve, a
falakhoz simulva, annak is örülve, hogy
megtűrik, maga az élő szemrehányás:
ilyenné teszitek az embert! Köves László
a koldus fizikailag sem könnyű s meg
sem írt szerepéből főszereplővé vált.
Nagy Sándor Tamás úgy jellegtelen és
szürke, hogy érződik a színészi képesség
gazdagsága is. Áts Gyula visszafogottsá-
ga (amely később kissé engedett!), dara-
bossága és nehézkessége mögött a jel-
legtelen figura lehetősége éppúgy meg-
fogalmazódott, mint az érzelmeinek, in-
dulatainak szüntelenül gátat szabó több-
re hivatotté. Jó érzékkel egyik felé sem
billentette a figurát. Kovács Mária hang-
talanul vagy pianóban is képes a kemény-
séget érzékeltetni. Az ő zsarnoki Kaba-
novája egy rend megtestesítője, nem sze-
mélyében gyűlölnivaló, mert nemcsak
képviselője, de részben áldozata is a ha-

halá lba készülő Katyerina (Törőcs i k M a r i ) ( I k lády László f e l v é t e l e i )



gyományoknak. Simon Géza Gyikoj kor-
látoltságát éppúgy megmutatta, mint
elesettségét. Legfélelmetesebb a napóra-
jelenetben, itt ugyanis egy típus rajzát
adja: azét, aki a vitákat nem érvekkel,
hanem személyeskedéssel intézi el. Bács
Ferenc a furcsa öregúrnak megírt Kuli-

ginból a kisszerű környezetben törvény-
szerűen félresikló értelmiségi típusát állí-
totta elénk: minden megjelenése és meg-
szólalása felkavaró erejű. Neki köszön-
hető, hogy az előadás átértékelődött, sa-
játos módon intellektualizálódott. Ő az, aki
tökéletesen megvalósította a Harag
elképzelte és megkívánta színészi létezést.

Papírforma szerint Katyerina nem Tö-
rőcsik Mari szerepe. Törőcsik azonban
újólag bebizonyította, hogy semmi értelme
a papírformának. Nem a szerephez
igazította magát, hanem önmaga képére
alakította Katyerinát. Éppen ezért alakí-
tásának eszközei szinte tettenérhetetlenek,
színészi-emberi lénye sugárzódott át a
szerepen. Minden helyzetben egyenes a
dereka, de nem úgy, ahogy Kovács
Máriáé. Az megszokásból lett olyanná,
Törőcsik nem tudna másként élni. Ezt a
derekat csak eltörni lehet, meghajlítani
nem. Ez a merevderekúság nem jár a test
merevségével, szemben a Kabanovaival. A
színésznő a váltásaival árulja el a
legtöbbet Katyerináról: ahogy a
gyerekkori emlékek, álmok felidézése
közben elakad a szava, és száraz hangon
közli, hogy meg fog halni, ahogy a fel-
vett, álcaszerű arckifejezése leomlik, és
sírásra görbül a szája Tyihon parancsait
hallgatva, ahogy a tapogatózó beszélgetés
során megvallja Borisznak szerelmét,
ahogy lökné is el magától meg kapasz-
kodna is bele a búcsúzáskor, ahogy vias-
kodik a kulcsot szorongatván, ahogy le-
vetve cipőit közli: „Gonoszak az em-
berek!"

Harag György egy év alatt másodszor
rendezett hazánkban. Remélhetőleg vál-
tozatlanul gyakori vendége lesz színhá-
zainknak.

Osztrovszkij: Vihar (győri Kisfaludy Szín-ház)
Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly
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SZŐKE SZABOLCS

Fénysugarak
a sötétség birodalmában

A Vihar látványvilága

Megkísérlem az előadást mint képek egy-
másutánját felidézni. Olyan képekét, me-
lyeket a színészek mozgása, cselekvése,
megszólalása, esetleg más hatáskeltő esz-
közök, mint például a zene, állandóan
változtatnak, minősítenek, értelmeznek.
Tehát nem élettelenné merevedett tablók
egymásutánját, hanem élő, szüntelenül
alakuló képekét. Az elemzés közép-
pontjában a díszletlátvány áll, melyről
tudjuk, hogy sohasem lehet leválasztani az
egészről. Hogy most mégis kissé el-
különítve fogom tárgyalni, arra csak egy
mentséget tudok felhozni, nevezetesen,
hogy egy műalkotásnak a legkisebb egy-
sége is kell hogy tartalmazza az egészet.
Úgy érzem, ennél az előadásnál Najmányi
László díszlete tökéletesen állja a próbát,
mert dialektikus egységet alkot az előadás
összes többi elemével, tehát rész voltában
is műalkotás.

A színész az emberi test élő, totális
közvetlenségével hat. Nem iktat be ön-
maga és az ábrázolt tárgy közé egyéb
közvetítőket. Persze csak látszólag, mert
az egyik közvetítő éppen a díszlet-jel-
mez-kellék lehet. A végigkövetett látvány
tulajdonképpen annak a leírása, amit egy
dráma kifejezőereje nyer a racionálisan
megszerkesztett színpadi tér és a benne
cselekvő ember dinamikus kapcsolatából.

Dobroljubov egy évvel a dráma bemu-
tatója után, 1860-ban Fénysugár a sötétség
birodalmában címmel elemezte Osztrovsz-
kij darabját. Az előadás képi nyitánya
szinte reflektál erre a találóan súlyos
mondatra. A vasfüggöny mint egy kamera
objektív szeme nyílik rá az első kép-re.
Szemünk elé tárul egy végtelen, még-is
lehatárolt, kitapinthatatlan sötétség-be
burkolt deszkazuhatag. Ezt a kopottá
imitált deszkákból felépített színpadi „sö-
tét birodalmat" három felülről jövő „égi"
fénysugár világítja meg. Ez a ha-
tározottan szimbolikus tér egyetlen pil-
lanat alatt bevon bennünket egy drámai
alaphangú világba. A felülről jövő fény-
sugarak, ahogy rávetülve megtörik a ko-
mor színpadi építményt, egyszerre utal-
nak természeti képre és a természeti erők
kiszámíthatatlanságával, hirtelen-

ségével történő emberi drámákra. Gyors
változással a deszkazuhatag elemeire
bomlik, és kirajzolódik előttünk egy kö-
zépen csúcsban összefutó, átjárókkal
megtört építmény. (Kabanovék házát,
szakadékot, templomot, romos falusi tájat
egyszerre jelez.)

Mielőtt a darab cselekménye ténylegesen
elkezdődne, félelmetesen nyomasztó,
látomásos némajelenetet látunk, félig
homályban tartva. Körmenetre emlékez-
tető, rafinált koreográfia szerint a teljes
szereplőgárda felvonul a színpadon. A
masszaszerűen hömpölygő tömegből néha
plasztikusan felismerhetővé válik egy-egy
jellegzetes arc, gesztus. A realista festők
aprólékosságával kirajzolódik egy
élesebben jellemzett alak, mint például
Gyikoj - a bornírt zsarnokság szobra. A
Kabanov család mint egy mozdulatlan
szoborcsoport, inkább jellegzetes
kompozíciója révén hangsúlyozódik. A
család belső hierarchikus rendje világosan
követhető, ahogy a fény kiemeli őket a
tömeg egyformaságából. Egyes határozott
arcvonások ellenére, az egész kép-re mégis
a zártság, arcnélküliség jellemző. Ez az
emberfolyam kopottas (a ruhák a
deszkadíszlet színeihez közelítenek),
jellegtelen színeivel szinte teljesen beolvad
a környezetbe, egyedül Borisz hat
idegenül, városias, fehér öltönyében. A
kép groteszk látomásjellegét még jobban
kiemeli a rézfúvókon és a pufogó
nagydobon megszólaló zene. Temetői
muzsika ez, fanyar ízekkel kevert gyászos
keringő. Képletesen a másvilágba, a rég-
múltba kíséri e furcsa, félhomályos ala-
kokat. A tisztára söpört rivalda lehetővé
teszi, hogy a pár bemutatkozó, de helyét
szüntelenül változtató szereplő egy egész
város lakosságát jelképezze. Mozgásukat
semmilyen díszletelem nem akadályozza.

Ez a gyászos tér statikusságában Kuligin
megjelenésével változik meg. Arcának
másságával, dinamikus mozgásával
szétrobbantja ezt a tablószerű totál-képet.
Nagy, rózsaszín művirágokkal díszített
fával hadonászva jár-kel az emberek
között, de ők igyekeznek tudomást se
venni róla. Kuligin a természet szép-
ségéről, gyönyörű panorámáról beszél
lelkendezve. A szürke arcok, a lepusztult
környezet kontrasztja különös feszültséget
biztosít a színész szavainak. Kuligin az
egyetlen ember, aki az egész színpadot
teljes szélességében, határtalanul
birtokolja. Az ezermester-mechanikus,
ahogy a városlakók Kuligint, a „művész-
bohócot" lesajnáló gesztussal nevezik,
rögtön a dráma elején megfogalmaz-


