
misztgeti a világot. Ez a tombolás első
jelenetének idézett elbeszélésére rímel,
annak végső indulati konzekvenciáit vonja
le. S a gyakorlati konzekvencia: „El is
mennék most mindjárt, de félek; rengeteg
kutya van a faluban... Most megyek,
kószálok egy kicsit a kertben, letaposom
legalább a georginákat mégis-csak
megkönnyebbülök." Illetve ennél azért
több: Koltai Vigovja érzéki tehetségének -
nem elvi, hanem ösztönös - moráljával
addig vándorol tovább, amíg csak bírja.
Nem ahhoz van szüksége erőre, hogy
megkeresse és megtalálja magát, a kérdés
az, meddig lesz tartaléka, adni önmagát.

Vajda Szomorovja és Koltai Vigovja
sohasem érthetik meg egymást igazán, de
mégsem egyszerűen a közös színész-sors
külső nyomása utalja őket egymásra,
hanem az, hogy emberségük tehetséggel is
megveretett, amely nem fogadja el a
szűken kimért életkört szent határnak.

A két színész kéz a kézben elindul
Gurmizsszkaja házából - a nézőtér felé.
Előrejönnek a rivaldáig, megállnak, és
vádlóan-figyelmeztetően néznek a kö-
zönségre. A nézők, akik ismerik az efféle
imperatív kitekintéseket, belemennek a
játékba, állják a pillantást. A színészek
mintha lerombolnák a láthatatlan, mégis
valóságos negyedik falat, de mosta nézők
építik fel. A színpad magába zárul. A
színészek tudomásul veszik, és mester-
ségük hagyományai szerint meghajolnak.
Tapsolunk. Mi volt ez a közös játék?
Gesztus ? Póz ?

A dráma mint látvány

A fő figurák megformálása világossá teszi,
hogy alapjában nem gesztusszín-házzal
van dolgunk. A lényeg a személyiségek
drámája, s ez válik ornamentikává a
gesztusok játékában. A színpadi dráma
párhuzamok és ellentétek rendje szerint
bontakozik ki. Szomorov és Vigov
ellentétével párhuzamos (az üres póz
szintjén) Milonov és Bodajev ellentéte,
Gurmizsszkaja és Akszjusa ellentéte
mögött mind erősebbé válik problémájuk
párhuzama, Pjotr és Bulanov ellentétei
egymásnak, de az Akszjusa-Pjotr, illetve a
Gurmizsszkaja-Bulanov kapcsolat
problematikája újra csak párhuzamos,
Karp és Ulita párhuzama ellentétet is rejt.
S ez csak az alaprajz, a szereplők minden
lehetséges viszonylatában pár-huzamok és
ellentétek játszanak egymásba. Így aztán
roppant sokrétű és szerves mozgás alakul
ki, amely lehetővé teszi, hogy a néző
mintegy körüljárja az általá-

nos élethelyzet ellen rúgkapáló emberek
objektív tragikomédiáját.

Ennek a mozgásnak a terét teremtette
meg Keserű Ilona. A színlap nem díszle-
tet, hanem játékteret ír, nagyon pontosan.
Ez a színpad nem viseli magán annak az
elterjedt babonának a jegyeit, hogy
szcenikával is el kell mondani, miről szól
a darab, az előadás. Keserű éppen csak azt
a teret alkotta meg, amely ennek (és csak
ennek) a játéknak természetes közege.
Alapjában klasszikus perspektí-
vaszínpadról van szó, amelyen bal kéz
felől emelvény áll, a házban vagy a tera-
szon játszódó jelenetek számára. Ez az
emelt tér egyrészt tökéletesen beleillesz-
kedik a perspektivikus térbe, másrészt
saját léptékével és irányaival módosítja
azt. A két eltérő térbeli rend keresztező-
dése - s néhány mozgató elem - áramlást,
a helyek között súlyviszonyokat, vonzási
és taszítási viszonyokat teremt. Ez a
játéktér: erőtér. Erővonalai vannak, ame-
lyek mintegy előrajzolják a lehetséges
járásokat. Nem geometrikus meghatáro-
zottságról van szó, hanem a tér dina-
mikájáról. Ha a szereplők megvalósítják
drámájukat, megérzik helyüket, mozgási
lehetőségeiket a térben - elrendeződnek.
A dráma dekoratívan kiadja magát a
játéktérben. A dekorativitást fokozza a
falfelületek szerény, de nagyon rafinált
színkompozíciója. Ha üres a játéktér, a
színek néma együttest alkotnak, de abban
a pillanatban, hogy valaki megjele-
nik a színpadon, jelmeze jóvoltából a
falak színeivel is kölcsönviszonyba lép, s
a színvilág megszólal. A tér drámája a
színek drámájában folytatódik. Lehetne
szólni az egyes szereplők jelmezeinek
saját dramaturgiájáról (főként
Gurmizsszkaja és Szomorov
ruhaváltásaira gondolok), de a játéktér és
a jelmez legnagyobb érdeme az, hogy a
dráma minden-kor szemmel láthatóvá
válik bennük, és
mindenkor a dráma válik bennük szemmel
láthatóvá.

Mindent összegezve : a kaposvári Erdő-
előadás világos, mély, gazdag és tagolt,
eredeti értelmét összetetten és mélyre-
hatóan fejezi ki. Szuverén műalkotás.

Osztrovszkij: Erdő (Kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Fordította: Makai Imre. Zene: Vidovszky
László. Játéktér és jelmez: Keserű Ilona. A
rendező munkatársa: Saád Katalin. Rendezte:
Szőke István.

Szereplők: Olsavszky Éva, Fekete Gizi,
Lukács Andor, Jeney István, Dánffy Sándor,
ifj. Mucsi Sándor, Mihályi Győző, Kiss
István, Molnár Piroska, Vajda László,
Koltai Róbert, Basilides Barna, Galkó
Bence, Garai Róbert, Jancsik Ferenc.

NÁNAY ISTVÁN

Vihar, zivatar, zápor?

Osztrovszkij színműve Miskolcon

Osztrovszkij 1860-ban megjelentetett
drámáját Mészöly Dezső és Mészöly Pál
fordításában Vihar címmel ismerjük. A
Miskolci Nemzeti Színház Zivatar címmel
mutatta be. Egy a köztudatban
meggyökeresedett cím megváltoztatása
csak komoly tartalmi meggondolásokból,
koncepcionális okokból történhet. Erre
utal nyilatkozatában a rendező, Illés István
is, amikor a Shakespeare-mű címével való
azonosság elkerülése mellett azzal
magyarázza az új variációt, hogy „az
Osztrovszkij-műben szó sincs mindent
megrázó - gyökeres változást előidéző -
viharról. Inkább egy nagyon erőteljes
családi zivatarnak lehetünk tanúi."

Az, hogy esetünkben melyik a helyesebb
kifejezés, a vihar vagy a zivatar, filológiai
vita témája lehet. Arról azonban nehezebb
vitatkozni, hogy Osztrovszkij darabjában
„válságos, veszedelmes, pusztító hatású
társadalmi jelenségről" (a vihar szó
értelmező szótári második jelentése) van
szó, avagy csupán családi perpatvarról. Ez
ugyanis aligha lehet vita kérdése. S
nemcsak a darab keletkezésének
időpontja, körülményei teszik ezt több
mint egyértelművé - az 1861-es
oroszországi jobbágyfelszabadítás
„előestéjén" íródott a mű! -, de a dráma
egészének jelképes értelme, tartalma is
egyértelművé teszi, hogy itt nem a női
emancipációról, nem a polgári
szabadosságot kereső nőről, nem egy
házasság csődjéről van szó - pontosabban
nem elsősorban ezekről -, hanem az ér-
zelmek, gondolatok olyan szabadságáról,
amelynek hirdetése, vállalása már-már
egyenlő a forradalommal.

Dobroljubov, Osztrovszkij egyik legjobb
ismerője írta: „Az egyik oldalon az
önkény, a másikon a saját személyiséget
megillető jogok tudatának hiánya - ez az
alapja az emberek ama képtelen
viszonyának, amelyet Osztrovszkij áb-
rázol." A Viharról pedig ezt írta: „Az
önkény és a némaság kölcsönös hatása itt
a legtragikusabb következményekig jut el,
és megmutatja nekünk a »sötétség
birodalmának« idilljét." (S nem az ana-



tómiáját, mint ez a már idézett nyilatko-
zatban elhangzik.)

A Viharban az egyik oldalon áll Ka-
banova és Gyikoj, egy letűnőben levő kor
erkölcsét konzerváló, kicsinyes, éppen
ezért minden új emberi értéket, vágyat
megnyomorító zsarnoksága, amelyet az
Úriasszony misztikus eszelőssége éppúgy
támogat, mint Fjoklusa zarándoknő tu-
datlansága. A másik oldalon találjuk
Kabanovot, aki tehetetlen báb anyja ke-
zében; Varvarát, a húgát, aki kitanulta a
hazugságot, mert szüksége volt rá;
Kundrjast, aki, ha a gazdája „egyet szól, ő
tízet"; Boriszt, aki szélfútta levélként
hagyja magát az eseményekkel ide-oda
sodortatni; Kuligint, aki napórát állítana
meg villámhárítót szerelne fel, ugyan-
akkor az örökmozgón töri a fejét, s
egyszer azt mondja: „jobb tűrni!", más-
kor a vihar szépségéről szól; s végül
Katyerinát, Kabanova menyét, aki fele-
másul vállalja a világ előtt szerelmét - bár
sem a férje, sem a szeretője nem igazán
partnere -, és a felemás viszony tör-
vényszerűen vezet az öngyilkosságáig.

Már az első jelenetben pontosan ki-
rajzolódik a vihar előtti erőviszony,
megismerjük - elbeszélés alapján - a két
kisvárosi zsarnokot, ugyanakkor azt a
Kundrjast, aki az egyetlen tenni tudó
ember a társaságban. A darab során egyre
gyorsabban követik egymást az
események, mígnem az évszázados csalá-
di és városi erkölcsi rend a feje tetejére
áll: Varvara és Kundrjas elhagyja a
várost, ezáltal kívül kerülnek ezen a zárt
erkölcsi renden; Katyerina meghal, mert a
szerelem vállalása olyan bűn a család és a
város szemében, ami a Renddel
szembeszegülő tett; Kuligin a tudás adta
emberség és erkölcsi fölény birtokában
felette marad a többieknek; Kabanov eljut
addig a szentségtörésig, hogy anyja
szemébe vágja: Katyerinát „maga ölte
meg, maga, maga" !

Mindez sokkal több, mint „egy nagyon
erőteljes családi zivatar". Ha leszámítjuk
a darab korhoz kötődő mondandóját,
akkor is igen hangsúlyos a mű azon
általános tartalma, ami ma is - s ha lehet,
akkor ma különösen - élővé teszi a
darabot: biztosítani kell, hogy az emberek
egyéniségüket kibontakoztathassák, az
emberi teljességet vállalják és vállal-
hassák. Ebben a mai átmeneti korban,
amikor a régi korok erkölcsei még élnek,
de az új korszak normái még nem gyöke-
resedtek meg, igencsak fontos figyelmez-
tetést hordoz tehát Osztrovszkij műve.

A darab megváltoztatott címével és a

rendezői nyilatkozattal előre jelzett ziva-
tar azonban az előadás során tovább
szelídült - záporrá. Miért és hogyan?
Alighanem azért, mert a mindenáron
való újra törekvés megbosszulta magát.
Az újszerű szcenikai megoldások önál-
lósultak, a figurák idegenül mozogtak az
absztrakt térben, a formai megoldások
nem a darab értelmezéséből következtek,
tisztázatlanok maradtak az erőviszonyok,
s ezáltal a dráma végkifejletének igazsága
is.

Az előadás zavarait leginkább a díszlet,
a játéktér megkomponálása jelzi. A
színpad közepén facölöpökön nyugvó
zöld „sátor" olyan, mintha egy afrikai
kunyhót telepítettek volna a színtérre. A
„sátor" jobb oldalon a földig ér, bal
oldalon egy megtört ívű lépcsősorban
záródik. Faágakkal kasírozott lépcsősor
vezet a „sátor" tetejére, azaz a dombra. A

padozatban keskeny, vízzel feltöltött
csatornácskák, amiket a szereplők kerül-
getnek, át-átlépnek. A bal proszcénium-
nál a színpadszintnél mélyebb pár négy-
zetméteres terület durva, fehér kőzúza-
lékkal van borítva. A színen jobboldalt,
baloldalt (a köves „gödörben") és a
„sátor" tetején egy-egy pad, különben a
szín üres. A háttérfüggöny világoskék, rá
fehér bárányfelhők vonulását vetítik.

Már maga ez a tér is meglehetősen
ellentmondásos. A vékony facölöpökön
álló építmény semmiképpen sem kelti -
még jelzésszerűen sem - a domb képze-
tét. A szövegben a Volga nagyságára,
mélységére, örvényeire utal minden meg-
jegyzés, ezzel szemben és ennek isme-
retében a színpadi csatornácskák kife-
jezetten nevetségesek. Míg a darabban
az egyre fenyegetőbben közelgő viharról
esik szó, arról, hogy úgy beborult,

Osztrovszkij: Zivatar (Miskolci Nemzeti Színház). Meszléry Judit (Katyerina), Újlaki Dénes
(Tyihon) és Kovács Mária (Kabanova) (Jármay György felvétele )



„akárha kalap alatt volnánk", hogy a felhő
„tekereg", „úgy kúszik, mintha élne",
addig a háttéren egyre csak a bárányfelhők
képét látjuk.

A tér használata azonban még proble-
matikusabb. A nézőt nyitott színpad
fogadja, a „sátor" tetején, a nézőtérnek
háttal ül Kuligin, a jobb oldali padon
fetreng, unatkozik Kundrjas, néhány kővel
játszik, labdázik, a lépcsősor alján
mereven, mintegy vigyázzban áll a
színpad közepe felé fordulva Sapkin. Az
előadás azzal kezdődik, hogy Kundrjas
beledob egy követ az egyik csatornács-
kába, a gyűrűző víz képe a sátorra vetül.
Újabb kődobás, Kundrjas idegesen fel-alá
rohangál, megmeríti kezét a vízben, majd
teljes erővel belevágja a másik kezében
maradt köveket a vízbe. A loccsanás a
harmadik gongszó. A kődobálás az
előadás során visszatérő motívum, mé-
lyebb értelme azonban a későbbiekben
sincs. Azaz külsődleges formai ötlet
csupán a víz, a kő. Például az előadás két
hangsúlyos pontján, amikor Katyerina
életében döntő változás készülődik, egy-
egy kő belepottyan a zsinórpadlásról a
vízbe. Vagy Katyerina ötödik felvonásbeli
nagy monológja közben szintén nagy
csomó követ vág bele a vízbe, a „sátorba"
és így tovább.

A második felvonás Kabanováék há-
zában játszódik, logikus lenne, hogy a
„sátor" által kiképzett zárt, nyomott tér
szolgáljon színhelyül a fojtott légkörű
jelenetsornak. De nem. A „sátor" alól
kigördítenek egy vasúti kupészerű, lécek-
kel határolt tákolmányt, néhány székkel.
Ebben a kis jelzett térben szorongják végig
a jeleneteket a szereplők. Ez a tér
lehetetlenné teszi, hogy Kabanov búcsúz-
tatása a darabnak megfelelő fontosságú
kulcsjelenetté váljon, olyanná, amely
motiválja Katyerina minden további lé-
pését.

A negyedik felvonás színtere egy
„rommá lett régi épület". Ennek jelzésére a
színpad előterében leeresztenek két festett
díszletfalat, előttük van a régi épület
belseje. A többször eleredő esőt rossz
színházi hagyományként egy keskeny
csíkban permeteztetik alá. Az állandó
díszlet, a díszletfalak és az eső a stilizálás
más-más fokát jelentik, s ez egyidőben
három különböző játékstílust is követelne.
Így érthető, hogy a jeleneteken belül teljes
a stíluszavar.

Más stíluszavart jelent az Úriasszony és
két lakájának megjelenése. Ők fehérre
mázolt arccal, rokokót idéző ruhában
olyanok, mint valami kísértetek, szitu

ációik nem a darab reális rétegeiből
bontakoznak ki, hanem sokkoló hatást
hivatottak kiváltani.

Az előadás megoldatlanságát legjobban
az ötödik felvonás példázza. Miután
megtudjuk, hogy Katyerina eltűnt, rövid
ideig üres a szín. Majd megjelenik Katye-
rina a színpad mélyén, előrejön a csator-
nácska mentén, belelép a bal oldali köves
mélyedésbe, ahol a léptek kellemetlen zajt
csapnak (mindig akkor lépnek ide a
szereplők, ha valamit előre akarnak
„hangulatilag" jelezni), felmarkol egy
csomó követ, lassan a színpad széléig
közelít, farkasszemet néz a közönséggel,
továbblép a színpad szélén, változatlanul
merőn nézve a közönséget (a néző már
várja, hogy a szeme közé vágja a
köveket), aztán lekuporodik. Ebben a
helyzetben, a köveket markolászva mond-
ja el a színésznő Katyerina búcsúmono-
lógját. Közben felugrik, hátraszalad, a
köveket a már említett módon belevágja a
vízbe, visszarohan az előszínpadra, és
keresztformában kifeszülve-kifeküdve
mondja el: „Boldogságom, lelkem, éle-
tem, szeretlek!" A szín elsötétül, fejgép
fogja be Katyerinát, majd a félmeztelenül
megjelenő Boriszt egy másik. A fejgé-
pekkel megvilágított két féltest látszik
csak, miközben elhangzik a két ember
lírai búcsúja. Amikor Borisz eltűnik, a
szín ismét kivilágosodik, Katyerina fel-áll,
felmegy a „sátorra". Többször kihajol a
korláton, már-már úgy tűnik, leveti magát,
de aztán monológja közben levánszorog a
lépcsőn, és távozik. Míg a jelenet
szövegében és lényegében egyre
feszültebb, sűrűbb, vészterhesebb, addig a
képi megfogalmazás egyre lazább, er-
nyedtebb. A Katyerinát kereső emberek
ezután beözönlenek, és egy túlhaladott
stílusú operai tablóbeállításban kom-
mentálják a vízbeugrás és a holttestki-
emelés eseményeit. Kabanova és fia a
sátor sarkába beszorítva támad egymásra,
mintegy mellékesen.

E jelenetsorban minimum tízféle hatás
sorakozik fel és semlegesíti egymást, tehát
ahelyett, hogy egyetlen folyamatot látnánk
a színpadon, szinte az érthetetlenségig
szétaprózott jelenettöredékeket kapunk
csak. Ezek mellett az olyan lélek-tani
képtelenség, hogy Katyerina és Borisz
első találkozásakor a rendező Boriszt
félmeztelenre vetkőzteti, és fej-géppel
világított szeretkezési jelenetet komponál
a „sátor" tetején, vagy az olyan technikai
hibák, hogy a felhős égboltra rávetül a
dombon állók árnyéka, hogy a fejgép
többször világítja a hát-

teret, mint a fejet, hogy az előszínpadi
világítás „kettévágja" az embereket -
említésre sem méltók.

Annál inkább az a színészvezetési mód-
szer, ami lehetetlenné teszi a szereplők

jellemének kibontását. Mintha a rendező
nem bízna Osztrovszkij alakjaiban, az
alakok igazságában, sőt a színészeiben
sem, és mindenáron külsődleges eszkö-
zökkel pótolja az alakításokat. Nem
engedi, hogy a színészek jellemrajz, a
jellemfejlődés eszközeit alkalmazzák,
erőltetetten gyorsított beszédtempót, a
szituációknak csupán jelzését szorgal-
mazza. Így az erőviszonyok is eltorzul-
nak. Például a mindenre fejet hajtó Kaba-
novot csak akkor lehet az igen erőteljes
Újlaki Dénessel játszatni, ha mellette
Kabanova sugározza azt a belső tartást és
erőt, ami még ezt a formátumú embert is
meghunyászkodásra készteti. Kovács
Mária visszafojtott játéka azonban eleve
lehetetlenné teszi ennek a viszonynak a
kialakulását. Somló Ferenc is súlytala-
nabb Gyikoj, mint amilyenné a színész
minden bizonnyal formálni tudná. Mesz-
léry Judit Katyerina ellentmondásokkal
terhes, de gazdagon árnyalt lényének
csupán a vázát játszhatta el. Borisz ebben
a rendezői megközelítésben még az Oszt-
rovszkij által elképzeltnél is ingadozóbb,
akarattalanabb. Blaskó Péter becsülettel
küszködik az elszegényített Borisszal.

Fehér Tibor viszont - a külsőségektől
nem zavartatva magát - képes volt
megmutatni Kuligin emberségét, a ku-
darcain, a városka viszályain túlemelked-
ni tudását. Fehér Ildikó a mesterkélten
gyorsított beszédtempót érzelmekkel
tudja megtölteni, Varvarája tudatosan az
élethez alkalmazkodó, tettre kész ember.
Méltó társa Hunyadkürti István
Kundrjasa; a színész hányaveti mozgása,
pökhendi beszéde mögött igazi erőt érez-
tet. Ez a két alak a színészek jóvoltából
súlyosabb, a szokásosnál jelentősebb lett.

Mindent egybevetve, Osztrovszkij mű-
ve Miskolcon művészi fiaskó. Az itt-ott
már bevált, hatásos ötletek, eszközök
egymásmellettiségéből, a forma előtérbe
tolakodásából, a darab önkényes értel-
mezéséből nem születhet igaz előadás.

Osztrovszkij: Zivatar (Miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly
Pál. Díszlet: Kele Judit m. v. Jelmez: Hruby
Mária m. v. Rendezte: Illés István.

Szereplők: Somló Ferenc, Blaskó Péter,
Kovács Mária, újlaki Dénes, Meszléry
Judit, Fehér Ildikó, Fehér Tibor, Demeter
Hedvig, Máthé Éva, Hunyadkürti István,
Hidvégi Élek, Zoltán Sára.


