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színlapon olvasható furcsa 
cím elég pontosan tükrözi a

debreceni Csokonai Színház Vik -
tor Rizsakov rendezte elôadásának
(pontosabban zsámbéki elôbemu-
tatójának) alapvetô dilemmáját.
Osztrovszkij természetesen nem
írt ilyen címû darabot; a „Vihar”
sajátos nyelvi kibôvítése modern
vagy posztmodern színházi nyel-
ven építkezô, a szöveget csupán
nyersanyagként kezelô elôadást
sejtet. Ám a szerzô neve mégis ott
marad a cím elôtt. Noha nem hi-
szem, hogy ez szándékos gesztus
lenne, magában foglalja a produk-
ció meghatározó ellentmondásait. 

A zsámbéki elôadás ugyancsak
Rizsakov tervezte díszlete felettébb
puritán: a fehérre meszelt házfalak
jelölik ki a játéktér kereteit, a leg-
hangsúlyosabb hely pedig a színt a
nézôtértôl elválasztó, folyót jelké-
pezô mesterséges patakocska,
melyben egy magányos aranyhal
úszkál. Hasonlóan egyszerûek, a
fekete és a fehér árnyalataira redu-
káltak a szereplôk mai szabású ru-
hái is. Amikor az elsô jelenetben
valamennyi szereplô színre lép,
hogy elôadjon egy – a mû felütésé-
hez lazábban kapcsolódó – hely-
zetgyakorlatot, a nézô kezdi iga-
zoltnak látni a címváltoztatást. Az
ezt követô jelenetekben a színé-
szek saját nevükön is bemutatkoz-
nak, s komolyan elôadott (követke-
zésképpen komikus hatású) kom-
mentárokat, lábjegyzeteket fûznek
a szerzôhöz és a címhez, ki rövi-
debben, ki hosszasabban (And -
rás sy Máté például kifejti, hogy az
általa játszott Borisz nagyon értel-
mes fiatalember, s úgy érzi, ez fel-
jogosítja a hosszabb értekezésre is
– így aztán nem rövid lexikoncik-
ket olvas fel a viharról). Ezek a já-
tékosan teátrális kommentárok

leginkább a produkció elsô harmadában vannak jelen, késôbb egyre rit-
kulnak – szó, ami szó, nem is hiányoznak különösebben. Valódi jelentô-
ségük ugyanis akkor lenne, ha vagy a játékot meghatározó sokszínû
nyelvvé (de legalább formává) állnának össze, vagy ha általuk valóban lét-
rejönne színésznek és szerepnek a hagyományos interpretáció kereteit
meghaladó személyes viszonya – ami, gondolom, célja lehet ugyan az
elô adásnak (sôt, olvasom is az alkotói szándékot röviden kifejtô színla-
pon), ám amitôl a munka jelen fázisában igen távol állnak a színészek.

Sokkal kifejezôbbek, gazdagabbak a szellemes ötletekbôl táplálkozó,
ironikus, stilizáló tendenciájú jelenetek. A felnôni képtelen Tyihon

hinta lovon érkezik a színre, majd felesége
és húga ülôkádat hoznak, melyben anyja te-
tôtôl talpig lemosdatja. A fürdetés közben
hangzanak el Kabanova dörgedelmes szavai

arról, hogyan parancsoljon Tyihon a nejének. Katyerina állandó kísérôje
egy kis plüssmackó; ám míg Tyihonnál a hintaló az infantilizmus emb-
lémája, addig a mackó inkább Katyerina naivitását, gyermeki tisztaságát
hivatott megjeleníteni. Rizsakov rendezésének amúgy is erôsségei a ko-
mikus-ironikus effektusokra építô jelenetek: frenetikusan mulatságos
Gyikoj látogatása Kabanovánál vagy Kuligin és Borisz kettôse, emlékeze-
tesek (bár egy idô után már kevésbé érdekesek) a bôröndök halmozására

Szûcs Kata (Varvara),
Mercs János (Tyihon) 
és Szûcs Nelli (Kabanova)
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építô burleszkelemek. A realisztikus, a tragédiát meg-
éreztetô jelenetek (Katyerina és Varvara kettôsei,
Katyerina és Borisz két találkozása stb.) jóval kevésbé
hatásosak. Amiben szerepük van ugyan a színészi
problémáknak is, de annak is, hogy egyelôre mintha
nem lenne eldöntve, miként viszonyuljanak ezek a je-
lenetek, amelyek a mû legtradicionálisabb elôadásá-
ban is megállnák a helyüket, a sokszínû, komikus-iro-
nikus hatásra építô képekhez vagy a modern színházi
eszközökkel megjelenített színekhez. 

Utóbbiak egyébként szintén igen változatosak. A fel -
színes, ötletszerû megoldásoktól (a dialógus egy szí-
nész általi gyors elhadarása) a valóban tartalmasnak
érzôdô, eredeti eszközökig terjed a skála. Utóbbi eset-
re jó példa Katyerina és Borisz viszonyának leleplezô-

dése, mely a kaotikus szöveg- és dallamfoszlányokból
kiválva kap értelmet és súlyt. Nemcsak itt, de az elô-
adás egészében is fontos a zene jelentôs atmoszféra-
teremtô szerepe. Ám a játék végeredményben csaknem
valamennyi jelenetben más és más viszonyt alakít ki
a feldolgozott anyaggal, megtörve így a realisztikus ré-
szek feszültségét csakúgy, mint a stilizáló képek ko-
mikus hatását. A befogadói elvárás ingázik a mû szo-
rosabb követésének és az Osztrovszkij-szöveg teljes
elvetésének vágya között. Ez az egyenetlenség ráadá-
sul nemcsak a koncepció, hanem a szakmai megvaló-
sítás szintjén is jelentkezik. És nem pusztán a már
említett rendezôi ötletek, megoldások minôségi kü-
lönbségében ölt testet, hanem a színészi alakítások-
ban is. Az elemelt, komikus jelenetekben is érzôdnek
szakmai különbségek, azokban a szcénákban pedig,
melyek a drámát realisztikusan interpretálják, zavar-

tye rina válik központjává. Jelentôs különbséget mutat
a két férfi fôszereplô játéka is. Mercs János hatásosan
karikírozza a döntésképtelen, gyáva, örök kamasz Tyi -
hon alakját, míg Andrássy Máté jó kiállású, szép or-
gánumú Boriszából hiányzik az erô, a szenvedély, s
nem képes súlyt adni a fiatalember árulásának sem.
A komikus jelenetek alaphangját a fantaszta Ku ligin -
bôl bogaras falu bolondját fabrikáló Trill Zsolt adja
meg. Trill nem mutatja ugyan színészetének új, eddig
nem ismert színeit, de szakszerû és felszabadult ko-
médiázása az est elsô számú humorforrása. Tóth
Lász ló viszont mintha nem készült volna még el Gyi -
koj szerepével; indokolatlanul harsány és egysíkú,
amit az erre vonatkozó önironikus kommentárok
sem mentenek. Szûcs Kata Varvarája csendes lázadó,
aki mellesleg igyekszik gyámolítani az asszony létére
kislányosabb Katyerinát is; a Krisztik Csaba által kiis-

ba ejtôen válnak el az egyes teljesítmények. A legéle-
sebb a két fôszereplô közti különbség. A Katyerinát
játszó Szabó Anna Eszter erejét egyelôre nem a sze-
rep, hanem a színpadi létezés (artikuláció, prozódia,
jelenlét stb.) nehézségeinek leküzdése köti le. Szûcs
Nelli játéka viszont többnyire még a rendezés követ-
kezetlenségeit is áthidalja. Kabanovája korlátoltan
önzô anya, félelmetes diktátor, férfira szánalmasan és
nevetségesen vágyakozó nôstény egyszerre. Röhejes
és mégis hátborzongató. Az alakítás ráadásul nem-
csak az eltérô hangulati állapotokat, de még a széthú-
zó játékstílusokat is eggyé forrasztja; megnyerô ter-
mészetességgel közlekedik stilizálás és pszichologizá-
lás között. Így a hangsúlyok is áthelyezôdnek, ennek
az elôadásnak sokkal inkább Kabanova, mintsem Ka -
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merhetetlenné, kiszámíthatatlanná formált, csillogó
szemû Ványával való párjelenetében pedig igazi ér-
zelmeket is mutat.

A Zsámbékon bemutatott Vihar egy késôbb meg-
születendô elôadás elôtanulmányának tûnik inkább,
mint kész produkciónak. Eredeti ötletek elcsépelt fo-
gásokkal, formátumos alakítások sikerületlenekkel
éppúgy vegyülnek benne, mint az eltérô színházi for-
mák. Rizsakov munkája magában hordozza ugyan
egy erôteljes, a tradíciókat tartalmasan meghaladó
elô adás lehetôségét – de ehhez a debreceni bemutató-
ig még sok munkát kell az alkotóknak a produkcióba
fektetniük. 

ALEKSZANDR OSZTROVSZKIJ:
VIHAR.OPUS.POSTH.
(Zsámbéki Színházi Bázis – 
Csokonai Színház, Debrecen)

Dramaturg és a rendezô munkatársa: Kozma And -
rás. Tér, kompozíció és rendezés: Viktor Rizsakov
m. v.
Szereplôk: Andrássy Máté, Krisztik Csaba, Szûcs
Kata, Szûcs Nelli, Tóth László, Trill Zsolt, Szabó
Anna Eszter, Mercs János. 

öbbnyári sikerdarab lehet a beregszászi társu-
lat új bemutatója, a Szigligeti Liliomfiját szoro-

san követô, attól sokszor mégis nagyvonalúan eltekin-
tô, pontosabban más irányokat fürkészô feldolgozás.
Persze minderre maga a darab ad lehetôséget, hiszen
az egymást a számos félreértés ellenére is kitartóan
ûzô szerelmeseknek a beregszászi színpadon kissé ba-
gatellizált epizódjai mellett a fôtéma égetôen aktuális
– s úgy tûnik, egy darabig az is marad –: a színház és
a belôle élôk sokszor nyomorúságos sorsa, amely ter-
mészetesen – az odaadó közönség nagy örömére –
nem akadályozza meg a játszókat abban, hogy kevés
pénzért, szerény elismertségért is tegyék a dolgukat.

Éppen úgy, ahogyan a beregszászi csapat otthon ra-
gadt fele. Nem erôltetett a párhuzam fikció és valóság
között: a bemutató egyik apropója az ukrajnai magyar
nyelvû színjátszás ügyének nem szívderítô állása.
Amennyire a nézôtérrôl követve meg lehet ítélni az
eseményeket, a társulat Ukrajnában maradt fele a
mûvészeti vezetô, Vidnyánszky Attila – és vele legjobb
színészei – Debrecenbe településének eddig csupán
árny oldalait látta. 

A többiek szerencsére együtt maradtak, erejük meg-
feszítésével viszik tovább a repertoárt, és idôrôl idôre
új bemutatóval is elôrukkolnak. Ezek közül elôbb a
POSZT-ra beválogatott, workshopként csak-csak, de
önálló elôadásként még nehezen minôsíthetô Hamlet-
átiratot, a Halál-álmot láttam. Ezután Kisvárdán öröm-

mel figyeltem a Melnyicsuk Oleg rendezô jegyezte
Unalmas ôszi estét, melyben a csupán kontúrosan fel-
skiccelt szerepek többnyire szerencsés módon talál-
koztak a játszók színészi képességeivel. A fejlôdés kéz-
zelfogható: a habkönnyû, de korszerû mondanivalótól
nem mentes Liliomfi meg a Vidnyánszky által hozzá
választott játékmód ebbôl a szempontból már-már te-
litalálat. 

A poros, rosszabb esetben sáros országutat kitartóan
rovó, a városokat és vásárokat fáradhatatlanul járó ván-
dorszínészek egykor mindennapos s éppen a bereg-
szásziak számára itt és most újra idôszerû sorsát idézi
a nyár közepén a Gyulai Várszínházban bemutatott
elô adás. A produkció maga is vándorútra kelt a premi-
er óta: Taliándörögdön, Kôszegen és Zsámbékon is
járt, s ôsztôl Debrecen fogadja be.

A színház és a színházi lét mint téma Vidnyánsz -
kyéknak alkalmat és ürügyet szolgáltat a szellemes,
dobbal, gitárral, hegedûvel és más zeneszerszámokkal
prezentált élôzene révén „kihangosított” némajátékok-
kal kiegészülô közbe- és félreszólásokra. Ezek egyrészt
vitán felül színesítik a gyakorlatilag teljes szöveggel el-
hangzó örökzöld komédiát, másrészt kevésbé vidám
összefüggésekre irányítják a nézôk figyelmét: neveze-
tesen a beregszászi társulat állandósult létbizonytalan-
ságára – mégpedig korántsem a gyomrot megülô pa-
naszáradat formájában, hanem az önreflexió és az ön-
irónia eszköztárának bevetésével.

Jászay Tamás

Színházat csinálni 
jó dolog-log-log
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