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zenvedélyes, sôt érzelmes a 
Bárka Színház – Maladype

Vihar-elôadása. Megvetett, lomtár-
ba számûzött – „bombasztikus” –
színházi hatásokkal él, hogy gran-
diózus prózaoperát konstruáljon.
Nem ironizál és nem ellenpontoz:
vadromantikus melodrámát ad,
amelyben nagyoperai játékmóddal
áradó érzelmeket mutatnak hami-
sítatlan drámai hôsök a festett ku-
lisszák elôtt, miközben  hangszó-
róból harsog Leoë Janáñek késô

romantikus operája. Játékos for ma lizmus, stílusjáték, szarkazmus lenne
vajon? Semmiképpen! Osztrovszkij drámájában látomásos képek, ima-
ginárius nyelv, irtózatos feszültségû helyzetek, szélsôséges tettek jelení-
tik meg a lélek mindent elsöprô, pusztító viharát. Balázs Zoltán a tragi-
kus fennköltséget adó mélység és távlat, egyszóval a világszerûség hite-
lét teremti meg.  

Osztrovszkij varázslatos fôszereplôje, Katyerina igazi drámai hôs, aki-
nek tragédiája jellemébôl fakad. Törvényszerûen lázad fel féltékeny
anyósa, Kabanova nyomasztó rémuralma ellen. Szerelmes lesz Bo risz -
ba, a Moszkvából ebbe a poros városba kényszerülô, mélabúsan elesett
fiatalemberbe, akinek viszont gyámja – örökségének kezelôje –, a ke-
gyetlen haragú Gyikoj nyomorítja meg életét. Varvara, Kabanova talpra-
esett lánya segíti a tehetetlen szerelmeseket, hogy a Volga partján talál-
kozhassanak, amikor Katyerina jó szándékú, de erôtlen férje Moszkvába
utazik, hogy ott kitombolja magát. Zarándokok, szenteskedôk nyüzsög-
nek a Volga menti településen és Kabanova házában. Álszent és kímé-
letlen, babonás és hazug világ képe rajzolódik ki, ennek emblematikus
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figurája egy bolond vénasszony, aki szörnyû jövendöléseivel halálra der-
meszti és arra készteti az érzékeny lelkû Katyerinát, hogy „bûnét” meg-
vallja anyósának. Vihar elôtti vészterhes csend idején fogan a szerelem,
tomboló vihar idején hull térdre Katyerina Kabanova elôtt, végül egy zi-
vataros éjszakán veti le magát a szirtfokról. Boriszt nagybátyja Szibériába
küldi. Varvara elszökik Kudrjassal, akivel titokban találkozgatott. Ku li -
gin, a hóbortos feltaláló, a lenézett humanista talál rá a holttestre. A vég-
leg magára maradt Kabanov elsiratja hûtlen asszonyát, és nekitámad
anyjának, akit felesége gyilkosának tart. A Viharban fellelhetjük a ro man -
tika alapmotívumait (végzetes szerelem, démoni ôrültség, lelki és ter-
mészeti vihar, szárnyalás és zuhanás, lelket nyomorító babonás vallá-
sosság és mindenben, mindenütt jelenvaló Isten ellentéte, elkorcsosító,
kiürült tradíció és a személyiséget kiteljesítô szabadság harca). Minden
elemébôl árad a hamisítatlan drámai költészet: expresszív színházi hatá-
sok, magával ragadó atmoszféra, mindvégig magasfeszültség jellemzi.
Ehhez méltó teátrális költészetet hoz létre az elôadás. 

Gombár Judit szélesen szétterülô játéktere a nagyoperák vadregényes
világát idézi: hátul gigantikus festett hegyormok, elôtte magasba futó,

szabálytalan formájú rámpa (híd,
ösvény, folyópart, szikla), melyet
az adott jelenetek hangulatát szol-
gáló festôi világítás színez bíborra,
mélykékre, sötétlilára. Az exp-
resszionista térfestményben síne-
ken fártkocsikat tolnak fekete ru-
hás világosítók, van még egy kame -
ra da ru is, ezeken egy-egy fejgép.
A pont fények a jelenetek során kö-
vetik a színészeket, egyikrôl a má-
sikra váltanak, tágulnak és szûkül-
nek; vezetik a nézôi figyelmet.
Mintegy néma szereplôvé lesz a
fény, amikor a mélységben ke -
reszt be sétáló szereplôvel ellenté-
tesen halad a rivaldánál a reflektor,
vagy amikor állványzatra szerelve
a napkorongot idézi. Va rázslatos a
tér szüntelen metamorfózisa. A lé-
lek tája ez a táj, ahogyan a lélek vi-
hara a vihar. A fénykör kiemel, el-
határol és összeköt – mint a kame -
ra a filmben. 

Filmszerûen keverik a játék alá
Janáñek Kátya Kabanova címû ope-
rájának áradó muzsikáját is, amely
a szereplôk érzelmeit, hangulatát,
indulatait hivatott megfesteni.
Szín padon ezzel a megoldással él -
ni istenkísértés. Ha a színész meg-
éli, felmutatja a belsô történéseket,
giccsbe forduló tau tológia teremtô-
dik. Ha viszont nem éli meg, ha-
mis illusztráció lesz az aláfestés.
Mindenesetre lebontja a jelenide -
jû ség varázslatát. A Bárka – Ma la-
 dy pe elôadásában, ebben a gyönyö -
rû ségesen kimódolt prózaoperá-
ban azonban az érzelmi hullám-
zás zenei megérzékítése magától
értetôdik. 

Gombár Judit súlyos, uszályos,
finoman stilizált, hangsúlyosan
jel mez szerû viseleteiben, kontyos,
fonott hajépítményeikkel a nôk az
egyes szerepek ôsképeinek tetsze-
nek – életre kelt portrék, széles
ecsetvonásokkal megfestett tipikus
alakok a XIX. századi Orosz ország
mitológiájából. Tompos Kátya vég-
telenül finom, törékeny szlávos
szépsége Katyerina lelki nemessé-
gét tükrözi. Varjú Olga – Kaba no -
va – kezében a kitömött menyét-
tel, többrétegû vörös ruhaköltemé-
nyében, összefogott hajával maga
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a királynôi szigorúságba fojtott
bestiális erotika. A férfiak öltözéke
nagyszínpadi (szabadtéri) jelmez;
esszenciális, mint a kártyalapok fi-
guráinak viselete. Gyikoj – Kardos
Róbert – csizmás, puskás ember,
dúvad gazda. Kudrjas – Tompa
Ádám – szabadságszeretô kozák
legény. Kabanov – Dévai Balázs –
hosszú pasztellszín orosz ingében
nyúlánk örök kamasz. Borisz –
Mak  ranczi Zalán – „németes” za-
kójában, idétlen kis kalapjában az
orosz sztyeppére tévedt csodálko-
zó arcú Buster Keaton. Mi dolga
marad a színésznek, ha ennyire
készen vannak a figurák, ha ennyi
mindent érzékeltet belsô hangjuk,
az opera, ha ilyen pontosan árnyal
a világítás? 

Vallomásos helyzetben szívükre
szorítják a kezüket. Legtöbbször
elôredôlve járnak, mintha szem -
be szélben egyensúlyoznának, vagy
lábujjhegyen rebbennek tovább,
mint a balett-táncosok. Két karju-
kat kitárva hátukat falhoz vetik, ha
megrémültek, esetleg térdüket
ölel ve összekuporodnak a sarok-
ban. Gyakran zenei frázis végén
mozdulnak, szólamkezdetre kép-
be dermednek. Megannyi operás
póz, konvencionális gesztus, nagy-
színpadi beállítás. Mégsem nevet-
séges, mégsem kiagyalt ez a legap -
róbb részletig megkomponált szín -
játék. A színészek koncentráltan a
gesztusok megformálásába sûrítik
a szenvedélyt. Jelentéssé nemesül-
nek az évszázados szín há zi topo-
szok. Az elegánsan plasz tikus tag-
lejtések, mozgások csupán egy
részét tárják fel a belsô törté né -
seknek – érzékelhetô, men  nyi szí-
nészi gondolat marad rejtve. Ba -
lázs Zoltán a kifejezés érdekében
konkrét tartalmakhoz rendeli a
„patent” megoldásokat. Katye ri nát
és Boriszt szinte le kell tépni egy-
másról, nem bírnak elszakadni.
A patetikus, ám fölényesen kivite-
lezett akcióból üvölt, hogy milyen
ereje van kettejük szerelmének.
Katyerina a felsô szint szélén
egyen súlyoz, miközben a repülés
szabadságáról beszél. Heroikus
kép – világos ruhás nô a magasban
a komor ég elôtt –; tiszta Tosca.
Végül az elhagyott fiatalasszony
haját kibontja, megszabadul felsô-
ruhájától, mielôtt a mélybe vetné

magát, vagyis mozdulatlanul felfeszülne a magasba futó mászófalra, ég
és föld közé. 

Igazi alkotás ez: a színész már nem reprodukál – jellé válik. A heroi-
kus gesztusok igazsága az elmélyült elemzésbôl, valamint a kivitelezés
kérlelhetetlen igényességébôl fakad. Balázs Zoltán és Gó c zán Judit dra-
maturg Oszt rov szkij drámáját fejti, és nem a darabhoz rendel gondola-
tot. Kaba no va és Gyikoj viszonya a családok hatalmasainak hipokrízisé-
rôl árulkodik, a természetes érzelmeket pusztító tradíció romlottságáról
vall. A részeg, puskával hadonászó nagygazda és a szigorú nagyasszony
egymásnak esik, a megvadult férfi a királynôi uszály alá bújik. Ke gyet -
lenségük bosszú kielégületlenségükért. Ezek miatt kell pusztulnia Ka -
tyerinának? Nagy sze rû találmány az eszelôs Vén asszony és a zarándo-
kok szerepeinek összevonása. Egyszerre üzen a rideg konvenciók máni-
ás ôrületérôl, a babonás hit mögött rejtezô iszonyú bûnökrôl, a
fa natizmus mö gött lapuló torz erotikáról. Ba kos Éva kócos-ôsz, piszkos-
csipkés hálóruhába bújt öregasszonya félelmetes jelenség. A mértékle-
tesség, morál fékevesztett megszállottját nem jellemzi a nagyoperai szer-
tartásosság. Mintha egy kegyetlen színházi elôadásból rontana a ri tua -
lizált szenvedélyek világába. A színészi fogalmazásmód „elkülönbözése”
rend kívül intenzív hatáselem. Bakos Éva iszonyú energiájú alakítása, já-
tékának bátorsága az elôadás egyik legfényesebb értéke. Ostort pattog-
tatva süvölti vészjósló átkait, az ostor nyele falloszként feszül combja
közé, szára kígyóként tekeredik nyakára. A vallomás sötét délutánján ô
maga a mindent elsöprô vihar, széttárt lábbal világra szüli a romlást.

Az elôadás fokról fokra csendesedik. Miután az erôs forma elfogadtat-
ta velünk a tragikus szenvedélyeket, egyre kevesebb zenét játszanak be,
egyre ritkulnak a teátrális gesztusok, egyre eszköztelenebb lesz a játék.
Magától értetôdôen sugározza a drámai feszültséghez nélkülözhetetlen
erôt Varjú Olga mint Kabanova. A tökéletes pusztulás közben is marad
benne valami irritáló, mégis lebilincselô nagyság. Kálid Artúr Kuli gin -
ként nem a csodabogár kliséit hozza. A mondataiból, tekintetébôl áradó
szemrehányás mutatja meg azt az embert szeretve megértô erkölcsisé-
get, ami különccé teszi ôt ebben a kegyetlen városban. A dráma módot
adna rá, hogy felmutassák, milyen gyáva és önzô is Borisz, milyen tutyi-
mutyi és elhatározottan szûk látókörû Kabanov. Ebben az elôadásban
mindketten jobb sorsra érdemes áldozatok. Makranczi Zalán Borisza
nem férfi, mert nem dönthet életérôl. Dévai Balázs Kabanovja szomorú,
gyenge férj, akit talán szeretni is tudna Katyerina, ha nem éreznék ma-
gukon folyvást az anyuka szúrós tekintetét. Szép íve van Dé vai Balázs já-
tékának, ahogyan a közönytôl a megcsalattatáson át, a részeg dühön ke-
resztül eljut a felismerésig, hogy szerette feleségét, és halálával mindent
elveszített. Tompos Kátya az élettôl búcsúzva gyönyö rû en elénekel egy
orosz népdalt. Megrendítôen szép színházi pillanat. Meg  fogalmazódik
benne mindaz, ami elpusztul a végsô zuhanással. Kizárólag egy ilyen
igényes gondolatisággal, kifinomult formakultúrával, pontos színészet-
tel megkonstruált elôadás engedhet meg magának ilyen letisztult, csen-
des eszköztelenséget, ilyen érzelmességet.
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