
műhely
BUDAI KATALIN

Rendezte: Harag György

Osztrovszkij
Vihar című drámájának próbáin a
győri Kisfaludy Színházban

Másfél hónapig tartózkodtam Győrben,
Harag György vendégrendezésének
tanújaként. A bemutató május 18-án volt,
tehát a siker és a szakmai visszhang
ismeretében mondhatom: az évad legjobb
előadásának születésénél lehettem jelen.

A próbákról napló formájában feljegy-
zéseket készítettem. Noha feladatom az
volt, hogy a rendezés módszereire kon-
centráljak, a másfél hónap története még-
is szerteágazóbb. A rendező munkája nem
légüres térben zajlik. Nem szóló-
produkció az övé, sőt, alábecsülnénk
munkája jelentőségét, ha csak kivételes
attrakciónak, a mágus vesszőintésének
minősítenénk működését.

A bemutató: ünnep. Személyes dicső-
ség, felszabadult öröm. A másfél hó-nap
azonban munka, fárasztó, idegölő. Inkább
ennek krónikásául szegődöm, nem
minden elfogultság nélkül. A hetek nem
csak a próbateremben s a szín-padon
teltek, hanem a klubban, öltözőben,
műhelyekben, a színészházban, az
éttermekben: egyszóval a színházi
létforma jellegzetes színterein. Így ez az
időszak megajándékozott azzal a
többlettudással, amelyet csak érzékeny
emberek - egy nagyon zárt csoport tagjai
- között lehet megszerezni. Ez a
többlettudás azonban belülre vont, el-
kötelezetté tett azok mellett, kiknek
vergődését, örömét, dühöngését napról
napra magam előtt láttam, akiknek az
ügyét én is fontosnak tudtam. Az objektív
megfigyelő magatartás ily módon odalett.
Helyette állnak a jegyzetfüzetemben
zaklatott sorok, beszélgetés-foszlányok,
zűrzavaros technikai problémák jelzései,
rajzok a beállításokról, aforisztikus
töredékek, kottabetétek, saját impressziók
és általános hangulatképek.

Bemutatkozás

Április 7. délelőtt 10 óra. A nagy pró-
baterem, fenn a negyedik emeleten zsú-
folásig tele van. Megérkezik Harag
Cserhalmi Imre igazgatóval. Harag be-
mutatkozik a társulat valamennyi tag-

jának. Cserhalmi bevezetője után átveszi
a szót, a hosszú asztal közepe táján ül le,
mindenhonnan hallani. „Szorongok.
Munka közben gyötrődöm. Egyáltalán
nem vagyok felszabadult. Nem érdekel a
hiúság, tudom, hogy létezik
mindnyájunkban, mégsem. Őszinte
leszek, kérlek, hogy ti is velem."

Szétosztják a stencilezett teljes példá-
nyokat. Nincsenek összefűzve a lapok,
vigyázni kell, szét ne szóródjanak majd.

Miről is szól e a dráma?

(Itt egy monológ következik. Harag
szavait, amennyire tudtam, szó szerint
jegyeztem. Pontatlanságok akadhatnak,
ezért az idézőjel használata csak az ol-
vasás megkönnyítését szolgálja.)

„Ne olvassátok el! Majd én elmondom,
miről szól. Látszólag poros darab, egy a
XIX. század több hasonló kisvárosi-
kereskedő miliőjéről szólóknak. Van egy
Bernarda-szerű anyós pipogya fiával, egy
fiatalasszony, Katyerina, aki beleszeret
az első férfiba, aki egy kicsit más, mint
itt a többiek. De tiszta lény, nem viseli el
a hazugságot, bevallja, hogy megcsalta a
férjét és öngyilkos lesz. Látszólag (csak)
erről szól ez a mű, de szerintem valami
másról is, és ezt próbálom megcsinálni.

A dráma az emberiségről szól, az
emberekről, a XIX. századiakról meg a
huszadik századiakról, oroszoktól és nem
oroszokról. Arról, hogy minden-re
elszánt, kőkemény sziklához hason-latos
ember nincs is. Olyan sokfélék vagyunk.
És nehéz bárkit is megváltoztatni. Talán
nem is nagyon lehet az embert
megváltoztatni. Sokat írt ez az
Osztrovszkij, akárcsak a mi Csiky Ger-
gelyünk. A legtöbb drámája mára már
nem nagyon érdekes : de ez zseniális.

Kabanova, az anyós tulajdonképpen
igen jó asszony. Csak megkeseredett.
Egyedül van. Egy dolog élteti: a fia, az
anyaság. Itt nem egy társadalmi osztály
képviselője ütközik meg egy másik osz-
tálybelivel.

Vagy nézzük Kuligin, a helyi feltaláló
figuráját. Kiközösítik, leköpik. De
rendes, tisztességes emberek köpik le!
Nem szadista SS-keretlegények! Ettől
shakespeare-i méretű tragédia ez!

Ebben a Volga menti városkában
hárman élnek olyanok, akik nem ideva-
lók: Katyerina, Kuligin és a kis cseléd-
lány, Glása. Nem kell ezt a három embert
különösebben kínozni: a szép, normális
ütemű élet sodorja ki őket. Hiányzik
belőlük ugyanis az adaptációs képesség,
az alkalmazkodni tudás. Le-

gyen ez az előadás olyan, mint egy jaj-
kiáltás.

Csak vízióim vannak. Tudom, a színé-
szek azt szeretik, ha pontosan megmond-
ják nekik, ekkor itt jössz be innen, itt
mégy ki. De én azt szeretném, ha leül-
nénk, gondolkoznánk együtt, aztán abból
derülne ki, hogy kinek mit kell csinálnia.
Kísérletezni kéne, mindent rengetegszer
megpróbálni.

Egyet biztosan tudok már: kell az üres
színpadra egy tizenöt méter magas ha-
rang, iszonyúan zeng, és alatta reszket-
repdes a kis cselédlány - így kezdődne.
Mert ő csak így, az ösztöneiben létezik.
Aztán majd ő marad a halott Katyerina
mellett, míg a többiek vacsorázni indul-
nak, mert azt muszáj. Kuligin talán az
égben lesz.

Kuligint úgy látom magam előtt, hogy
mindig tol valamilyen gépet. A többiek
górálják. Tudjátok, mit jelent a szó?
Földdel dobálják - a Szilágyságban így
mondják.

Valamikor bejönne nyolcvan pópa.
Mert ez a világ olyan hatalmas, nehézkes,
vaskos, dogmatikus. Itt mindenből és
mindenkiből sok van. Sokan vannak,
mégis egyedül.

A kezdésre tizenegyféle ötletem van. Ki
kell majd próbálni. Nekem is voltak és
vannak „korszakaim". Az utóbbi időben a
látványt szerettem, sokszor még a szó
rovására is. Most majd vigyázunk az
arányokra.

Azt is tudom, hogy lesz egy óriási
asztal. Azt üli majd körül Kabanova, a
fia, a lánya Varvara és Kátya. Ülnek
hosszú percekig szó nélkül. Nincs mit
mondaniuk, ez az asztal bénító, ez a szo-
kások örökérvényűsége.

Egy öttagú »fellinis« zenekart is kép-
zelek egy hídra. Mint nálunk Tasnádon a
sétatéren. Ott ülnek majd egy padon
Kabanováék, és csak a szájuk sarkából
vetik a szavakat, hiszen még mások is
meghallhatják. A legemberibb arányokra
kell levinni a művet. Ebből jön ki majd a
hétköznapok iszonyata. Aztán Kabanova
feláll, hazamegy, mert a nagy-mamák
mindig előbb indulnak haza: be kell főzni
a tésztát a levesbe. Tyihon meg elugrik
egy féldecire.

A két lány, Kátya és Varvara táncol
otthon. Az eksztázisig.

A szövegből kihúzunk, jeleneteket
csoportosítunk. De mondaton nem vál-
toztatunk.

Előttem van Kuligin, ahogy valami
égbe nyúló létraszerűt tol, a végén az
felnyúlik, ő meg felkúszik rajta s tör-



ten ott marad. Ugyanaz fönn, mint Kátya
lenn. De nem túl didaktikusan primitív ez?
Semmi esetre sem lehet, nem szabad
illusztrálni.

Ahogy például a séta megindul, elő-
rejön a híd: szétnyílik a világ, beindul a
mechanizmus, összkép támad erről a
világról. Csontvázszerűen szigorúnak
szeretném az előadást: ne legyen semmi,
csak az ember. Persze, a harang poetizált
elem, metafora, preparált szimbólum: de
érzek benne egy csomó lehetőséget.

Végül is valami következetes jelrend-
szert szeretnék."

Szavai után elfogódottság, kíváncsiság,
gyanakvás, edzett hidegvér, „majd meg-
látjuk, mi sül ki ebből" kifejezés az
arcokon. Ez az a hely, ahol igen nehéz
meglepetést kelteni: itt minden megtör-
ténhet. (Meg is történt minden. Betegség,
idegtépő trehányságok, kiborulások,
személycserék. Es megtörtént, hogy
harag hol „Tanár úr" lett, hol meg ját-

szótárs, törődött, megerősítésre áhítozó,
bizonytalanságoktól gyötört művész meg
vita- és kártyapartner.)

Tulajdonképpen itt abba is hagyhatnám
Harag azon mondatainak közlését, melyek
a darabra mint műegészre vonatkoznak. A
finomítások, az árnyalások csak
kibontották, gazdagították, de gyökeresen
már nem változtatták az értelmezést. A
lényegi mag érintetlen maradt. Holott
állandó változásban volt minden, ötletek
villantak fel és hunytak ki másodperceken
belül, a korszakalkotó megoldásról
kiderült, hogy teátrális sablon csupán, ami
az egyik nap megtette, másnap már
elfogadhatatlan volt. Es mégis, a céltábla
központi köre már az első alkalommal
világosan kirajzolódott, a továbbiakban
csak a célzások, azok voltak pontosabbak
vagy pontatlanabbak: kicsit fölé, kicsit alá
de mindig közelebb,

Másnap

Április 8. 10 óra, próbaterem. A segéd-
rendező, Vas-Zoltán Iván felolvassa az
első jelenetet. Aztán a másodikat és így
tovább. Ha van valami érdekes benne,
maradhat, ha nincs, ki kell húzni. „De
hátha van valahol az elvetett részekben is
egy mondat, amelyet később felhasz-
nálunk, Itt végeredményben csak a sze-
replők megismertetése folyik. Nem az a
fontos, hogy kiről mit mondanak. Ez a
főiskolán szokott feladat lenni: írjuk össze,
mit mondanak az egyikről a többi
szereplők. Pedig az ember bonyolultabb,
nemcsak a látszatokból épül föl."

Kezd kialakulni a sorrend az első né-
hány jelenet között: harang biztosan lesz,
akár plasztikból, akár lengő árnyék for-
májában. De legyen szokásos föl-alá séta-
tér? Egy híd kell, olyan szétnyitható fajta,
alatta a „fellinis" zenekar románcot ját-
szik, Korzózók, üvöltözve kéregető za-
rándoknők, pópa, misehangok, De ho-
gyan folytatódjék? Nem kell logikusan
folytatódnia. Vágás legyen, filmes vágás.

A sétálók nyírfa padokra telepednek,
Kuligin jön a masinával. Röhögik.

Hát akkor nézzük. „Az egész munkából
ezt szeretem: a játékot." Egy kellékest
Harag székre állít: kezében vasrúd, azt
kongatja kalapáccsal. Glása - Jancsó
Sarolta - berohan. Furcsa, repdeső, szag-
gatott mozdulatokkal jöjjön. „Van ehhez
egy mozgásálmom" - mondja Ha-rag és
mutatja.

A sétálók - most még persze nem a
statiszták, hanem maguk a főszereplők -
helyezkednek. Most jöjjön be Kuligin.
„Valami nem stimmel," Úgy fest, mint-
ha szándékosan várnának rá. Ez sehogy
se jó. „A fene egye meg, milyen nehéz
mesterség ez!"

Megvan. Kabanováék mégse a sétaté-
ren beszélgessenek! Az ebédlőasztal kö-
rül. A zarándoknők a lábuknál kuporog-
nak. Mikor Kabanova kivonul, ők kö-
vessék. Ahogy kihúzta a lábát, a fiatalok
fellélegezve ugráljanak fel.

Harag játssza, saját szavaival mondja a
szöveget, szinte újjáteremti, mai szituá-
cióba hozza ezáltal. Szemmel láthatóan
élvezi a játékot, kapva kap minden sze-
repen. Erős, fölnagyított, kissé torzított
mozgásokkal csinálja, rendkívül plasz-
tikusan. Tyihon szövege a feleségéhez
ennyi: „Látod, mindig miattad kapok ki
anyuskától!" Ezt Harag a játék hevében
így mondja el: „Na, édes fiam, látod, mit

csinálsz, miattad kapok én ki, piszkáltok
engem örökké stb." „Még nem akarom
agyonrendezni ezt a jelenetet. De
hosszan tartson.

Elviselhetetlenül lassan. Valahogy úgy,
mint Wilsonnál."

Természetesen mindenkinek jobban
esik, hogy mozoghat, már csinálhatja,
próbálgathatja az első perctől fogva a
dolgát. Az olvasópróba (analízis) és a
rendelkezés (az akciók kidolgozása) te-
hát nem válik szét.

(Hány ilyen napot emelhetnék kíl A
délelőttöket a színpadon s az estéket a
próbateremben! Rögtön kellékkel, jel-
zéses díszlettel, sohasem papír mellett ül-
ve folyt a munka. Észrevétlenül ömlött
egymásba gondolat, gesztus, érzés, moz-
gás s a technikai felszerelések beépítése a
szituációba. Forgó forgott, kazetta
süllyedt, retesz ki-be ugrott, híd hátrált és
előrejött: a tárgyak is úgy kezdtek él-ni,
ahogyan ebben a világban kell.)

„Egy kicsit kibontom nektek
ezt a jelenetet"

„Nem adhatjuk alább egyik jelenetet sem
a másiknál. Az előző magas hőfokon
volt, nem jöhet utána egy lapos." „Nem
kell igazolni semmit. Egyszer csak ott
vannak a, hídnál. Nem kell különösebb
okát adni."
„Mint a filmnél. Nem szükséges a folya-
matosság! Magadból alkosd meg az álla-
potot, ne a múltból, ne az előző jelenet-
ből! Ahogy bejössz: az az igazság."
„Minden megszólalásban van egy kis
sztereotipia. Erre a közönség füle is rá-
állt. Ennél tehát több kell. Keressük, ami
csak erre a nőre és csak erre a férfira ér-
vényes. Te gyere be, ne a figura. Benned

történjék valami, hogy megszülethessen
az igaz."

Tyihon (Áts Gyula) ás Katyerina (Törőcsik Mari) búcsúja. háttérben az öreg zarándokasszony



„Legyen ez a bejövés apokaliptikus!"

„Olyan legyen ez a kép, mint egy ikon."

„Ne színezd! Ez így műszép beszéd.
Törjed! Törd össze!"
„Mindig egy kicsit mollban vagytok. Ne
legyetek ennyire tudatában az egész
történetnek!"

„El akarom játszani, hogy az élet bor-
zalmas ebben a városkában. Akik itt él-
nek, nem veszik észre."
„Látszik, hogy játszani jössz!"
„Ne legyen kész a szöveged! Ne tudd
előre, hogy mit fogsz mondani utána! Nem
kell kiemelni minden egyes szót!"

Egy párbeszéd

Simon Géza (Gyikoj): „Az nagyon jó,
Gyuri, hogy próbálkozunk, meg hogy
laboratóriumi munkáról beszélsz, kísér-
letezésről, de a legvégén csak kell hogy
maradjon egy igazi variáns, amit aztán
állandósítunk! A jó maradjon meg!"

Harag: „Természetesen. De ha azt
mondom az egyik előadás után, hogy amit
eddig sírva mondtál, azt most ne-vetve
csináld, az is jöjjön belülről, tudd, hogy
miért van így."

Esték a próbateremben

A színpad nagy, szétszóródnak rajta az
emberek, az események. Gyakran nem is
hallani, ki milyen instrukciót kapott. A
széksorokban jövés-menés, kíváncsis-
kodók nyüzsgése.

Este a próbateremben egészen más.
Idegen nem teheti be a lábát. Mindig egy
bizonyos rész szereplői gyűlnek össze,
nyolc-tíznél nem többen. Inkább be-
szélgetések ezek, nem is a darabról, de
mégis mindig a darabról. A csönd
mélyebb, a töprengés szünetei hosszab-
bak. Jobban érezni, hogy együtt vagyunk.

A kétségek tapinthatóbbak. Itt hangzik
el legtöbbször: „Ezt nem tudom
megrendezni. Mondjatok valamit, bár-
mit, akármiből meríthetünk!" Előbb-
utóbb valamennyien rájövünk, hogy ta-
nácsokra valójában Haragnak nincs szük-
sége, már mindent tud, ihlető légkör kell
azonban, személyes kontaktus, hogy
napvilágra kerüljön a megváltó gondolat.
Ahogyan létszükséglet Harag számára a
visszajelzés, a vonakodás vagy helyeslés,
úgy szoknak hozzá a művészek is, hogy
kezdeményezzenek, elmondják saját
verziójukat, kipróbálják ötleteiket. Ennek
is nagyobb tere van itt, a meleg, sötétes
teremben.

Ez a helyszíne olyan nagy változá-
soknak, mint amin például a sarkalatos-
nak szánt asztaljelenet ment keresztül. A
mozdíthatatlanság megtestesítője ez az
asztal. Nyomasztóan hatalmas, benne van
ennek a világnak a monumentalitása.
Valamikor harmincan is elférhettek
mellette. Mostanra csak négyen maradtak.
Az ülésrend: a nézőtérrel szemben
Kabanova, jobbra Kátya, balra Tyihon,
Kabanovával szemben, nekünk háttal
Varvara. Kátya ült már Tyihon mellett is,
míg Varvara helyén az elhunyt apa fény-
képe és terítéke állott. A beszélgetés eleinte
a hosszúságával, a monotóniájával volt
idegölő, a merevségével tűrhetetlen. („A
hagyományok nem Kabanova zsarnoksága
miatt maradnak fenn, hanem a szokások
emberfölötti hatalma által. És ezeket még
a háború, a forradalom is csak nagyon
nehezen képes megváltoztatni. Amíg
egyvalaki van, az továbbviszi. És a
szokásoknak, hagyományoknak ezen a
falán Katyerina halála sem fog rést ütni.")

De azért ne legyen mégsem olyan nyú-
lós a jelenet! Nem kellenek a kínos szü-
netek. Élénkebben, magától értetődő
rutinnal folyjék minden, hiszen nem elő-
ször van ez így. Tyihon kihörpinti a po-
harát, állna fel, Kabanova int, ülj csak
vissza. S árad belőle a panasz, a sérelem.
Tyihon „de anyuska", „hát mikor mond-
tam én" közbeszólásaira alig nyitja a
száját, Kabanova már hergeli magát to-
vább. A gyerekek tűkön ülve hallgatják.
Ugyanakkor Tyihon aggódik is, hiszen
anyuska rosszul is lehet, már a rosszullétig
izgatta föl magát, még majd a cseppjeire
lesz szükség. Így feszült a játék, tele
fojtott indulatokkal, mindenkinek sikerül
tisztáznia az érzelmi viszonyokat.
Kabanova nem csak a vita hevében, ha-
nem csak az anyákra jellemző baljós
megérzéssel mondja: „Akár szeretőt is
tartson a feleséged, mi? Csekélység az..."

Borisz - Nagy Sándor Tamás - a pró-
bateremben találta ki, hogy Kátyáról áb-
rándozva keringőzik s zokog a vágya-
kozástól. Végül hiába tetszett annyira
valamennyiünknek, nem lehetett belőle
semmi. Harag szerint a három azonos
tartalmú effektus: az andalító valcer, a
lágy fény és a lírai szöveg, a mozgás, túl
sok, kioltják egymást.

A dramaturgiai munka jó része (ami
szinte még az utolsó pillanatokban is
folyt) a próbaterem összebújós csöndében
zajlott. Kiderült például, hogy vissza kell
állítani a Borisz múltjáról

szóló részt az első monológba. Külön-
bözőségének, idegenségének forrásai rej-
lenek ebben, a moszkvai diákévek, a
rendezett családi élet felidézésében. Így
lesz ő „matrózruhás kisfiú" a falusi su-
hancok között.

Gyikojnak, Borisz zsarnok nagybá-
csijának az irodája - ez a helyszín sem
létezett az eredetiben - is itt elevenedett
meg először. Mert hát hol figyelmeztesse
Varvara Boriszt, hogy Kátyával baj van?
Borisz nyilván gabonás-zsákokat számlál
a Volga-parton esőben, erre fogta be a
nagybácsi. Ezt nem lehet megmutatni.
Akkor hát az irodában, ahol Gyikoj a
botjával veri a munka ütemét. A
botütések szüneteiben hadar Var-vara, s
kérdez szaggatottan Borisz, két-féle
ritmusban, de egy összerántó rémületben.
(Végül a botütés kimarad.)

A beszélgetések hatására mennyi ötlet
halt el ! Minden, ami túl díszes, túl színes,
szentimentális vagy naturalista: le-vált.

Katyerinák, Tyihonok, Kuliginok

Noha írásom Harag György rendezési
módszereibe igyekszik bepillantást en-
gedni, mégis ki kell térnem olyan esemé-
nyekre, melyek személyétől függetlenek
voltak, helyesebben csak következmé-
nyeikben érintették őt és a produkció
résztvevőit.

Katyerinát Monori Lili kezdte el pró-
bálni. Az igazság az, hogy próbálnia alig
kellett. O maga volt Katyerina: mindaz,
ami elüt, kirí, ami feszélyez az
elégedettségben. Monori Lilit ezzel a
szereppel próbálták rávenni arra, hogy
visszatérjen a deszkákra. A kísérlet nem
sikerült, Monori - végleg? - megvált a
színháztól.

Dzsupin Ibolyával voltak a minden-kori
sztár-Katyerinák lekettőzve. Emberi
helytállását dicséri, hogy a kényes
helyzetet méltósággal viselte. Elment az
egyik Katyerina Monori -, elővették,
megjött a másik - Törőcsik -, ő meg
visszament figyelőposztjára. Tanult (fe-
gyelmet is) és segített, ahol csak tudott.
Végül egy alkalommal Sopronban, egy-
szer pedig Győrben is eljátszotta a sze-
repet.

Monori Lili után Törőcsik Mari vette át
szinte beugrásként - Katyerinát. Mindent
tudott erről az asszonyról, az első perctől
vele lélegzett. Fölényes tudással, elsöprő
lendülettel vette birtokba a szerepet és
haladta meg egyszersmind. Ha-ragnak
állandó partnere lett az értelmezésben,
gyakran mondta el a darab egé-



szére vonatkozó javaslatait is. Mintha csak
udvariasságból hivatkozott volna
küszködésre, megoldhatatlannak tűnő
részletekre - valójában már ő mondta, s
nem neki mondták el Katyerinát.

Kuligint eredetileg Forgács Kálmán-
nak szánták. Próbált is hetekig, mígnem
kórházba került. Megtört, elgyötört, idős
Kuliginja így torzóban is emlékezetes.

Á beállott nehéz helyzetben ismét Ha-
rag oly gyakori „Kolumbusz tojása" ötletei
segítettek. Áts Gyula, a helyettesítésre
hívott művész mégsem Kuli-gint kapta,
hanem Tyihont, amit már Bács Ferenc
próbálta kezdetektől. A csere helyességét,
az alkati, vérmérsékletbeli azonosulások
hatásfoka százszázalékosan igazolta.

„A színészi partitúrákat
próbáltam felnöveszteni"

Körülbelül két hét telt el a próbaidő-
szakból, mikor Harag úgy érezte, többé-
kevésbé készen van a hangulati tisztá-
zással. Dosztojevszkiji mértéket keresett
mindenütt, valóságos, de valahogy még-is
dúltabb, furcsább embereket. Vég-
eredményben ő is a próbákon értette meg
legjobban a művet, mint ahogy azt Streh-
lert idézve kifejtette. A nagy íveket és ezt
tartotta a legfontosabbnak - felrajzolta.
Most már az egyéni szorgalom-nak kellett
következnie. Ez nem jelen-tette azt, hogy
nem adott a figurák ki-bontására újabb
jelzéseket, hogy nem mutatta meg
számtalanszor maga is, milyennek képzeli.
De most már inkább a személyes
kezdeményezéseket várta. (Harag kedves
„alakítása" a zarándoknő, Fjoklusa volt:
frenetikus sikerrel játszotta elő, néha még
akkor is, mikor arra valójában szükség
már nem is igen volt. Ösztönös
mozdulatát, ahogyan az ördögi
kísértésekről mesélő Fjoklusa Glása haját
fonogatja, Kiss Bazsa át is vette.)

A. helyzet világosabb megértetéséhez
alább felsorolom Harag néhány olyan
megjegyzését, mellyel az egyes figurákat
jellemezte.

Varvara

Szabad lélek, bátor, belevaló teremtés. De
itt is van egy kis érintése a tébolynak.
(Egyébként is tele olyan figurával, jele-
nettel a mű, amelyeket kizárólag a realista
színjáték eszközeivel nem lehet meg-
fogni.) Ha belegondolunk, hogy ő eszeli ki
a tervet, mellyel a sógornője magcsalhatja
a bátyját: szinte egy kis jágó áll előt-

tünk. Pozitív lázadó hős állítaná egy
huszonöt évvel ezelőtti rendezés. Holott
ez a nő gyűlöli az anyját, aki örökké csak
a fivérét dédelgeti. Talán maga se tudja,
de Tyihont is ezért veti meg. Nemcsak a
szextől van megvadulva, hanem az
otthoni kisebbrendűségtől is. Az asztalnál
öklét rázza anyjára, s mikor felugrálnak,
túlzott szenvedéllyel rohan ki Tyihon
ellen, az ő rikácsolásától lesz
diabolikussá a szituáció. Baranyai Ibolya
rendkívül szerette Varvarát, lelki
rokonának érezte, ezért is lehetett annyira
kezdeményező a próbák során.

Tyihon

(Bár két Tyihonnak is szólt az irányítás,
valójában Áts Gyula váltotta valóra az
előző Tyihonnak mondottakat is.)

Nem elesett. Nem eleve áldozati bá-
rány. Bonyolultabb figura, mint hisszük.
Tulajdonképpen családfő, férfi. Csak a
mélyebb dimenziókban derül ki, hogy a
látszat csal. Szereti, szánja Kátyát, de
tenni érte, kiszakadni innen nem tud.
Bács Ferenc - még rá volt osztva a szerep
úgy képzelte: Tyihon már előbb is sejti,
hogy Kátya megcsalta, csak kifelé tettet
rendezettséget a körmenet alatt. Ez a
felfogás azonban túlment volna a darab
lefektetett határain, hiszen

Tyihon legszívesebben cl sem hinné, mi
történt.

Ez a Tyihon izzadt testű, nagydarab
orosz, nem steril intellektuel. Áts Gyula
híven követte a bonyolult instrukciót,
alkatilag is közelebb állt a figurához.
Nem pojácát, csak tétova embert játszott.
(Míg írom ezt, hallom, hogy most törött
lábbal.)

Glása

Az előadás egyik nagy meglepetése volt,
hogy Harag az alig néhány mondatos
szerepből főszerepet csinált. Ez a kis
cselédlány az előadás egyik szimbóluma.
Ösztöneiben pergeti le, éli meg a szeme
előtt zajló drámát, amelyet talán ő ért
meg legjobban.

„Kilencvenhat szót tudsz csak; alig
bírsz értelmesen beszélni. És elhiszed,
hogy vannak olyan csodák, amikről
Fjoklusa mesél, aztán meg szégyenled,
hogy elhitted. Bújsz az úrnődhöz, imá-
dod, csókolod, ahol éred. Hálás vagy,
hogy megtűrnek, hogy nevetnek rajtad."

Ez a „kicsi kutya-imágó" végigkíséri
Glását, kezdve a nyitókép világra
ámulásától a Kátya holtteste melletti
nyüszítésig. Siratja, felnézve az égre,
mint egy állatka.

Kivételes intelligencia, nagy játékkul-
túra kell ahhoz, hogy valaki ezt a nő-

Katyerina (Törőcsik Mari) és Glása szolgáló (Jancsó Sarolta)



vénylényt meg tudja formálni. Jancsó
Sarolta pontosan megértette, mit vár tőle
Harag.

A púpos
Harag György nem sértette meg ugyan a
szöveget, de abban a képben, ahogyan
színpadra látta a művet, a drámában
egyébként nem szereplő figurák is fel-
tűntek. Elképzeléseiben egy nyomorék
vagy egy elmebeteg már az első perctől
Kuligin mellett téblábolt. Ez először
Sapkin, a darabban „őgyelgő fiú"-ként

megnevezett szereplő lett volna. Később
Sapkin maradt, ami volt, s egy új alak
jelent meg az áldozatok, a kiszolgálta-
tottak csoportjában.

Mankón vonszolódik ez a púpos, ot-
rombán gúnyolják, nőt hengerítenek rá, s
ő sírva, artikulálatlanul ismétli Kuli-gin
szavait: „Mennyi könny elfolyik ..."

Mikor a hídon a mechanikus repülni
készül, a púpos odalenn mankóval
verdes. Kuligin lehull, s az ő szárnyalásá-
nak is vége.

Köves László, a púpos ihletett meg-

elevenítője sebesre törte az ujjait a man-
kón, mégsem engedett a fárasztó tartás-
ból. Mikor a háttérfüggöny mögé ért, ott
is tovább botozott, vonszolta a testét.
Egyenrangú főszereplővé lett, döb-
benetes felelősségtudattal, mert hordta a
bizonyosságot, hogy a darab róla szól, a
mankóval szállni vágyókról.

Kabanova

Kovács Mária napról napra idomult az
elképzelésekhez, melyek talán éppen az ő
személye körül voltak a legcsapongóbbak.
Amit hallott, azonnal megpróbálta, mert
kísérletezni; pedig egyszer már játszotta
Kabanovát, a régi emlékek gúzsba köt-
hették volna.

Egyébként ő volt a csapat nagyasszo-
nya: ha ő jelen volt, mindenki, főleg Ha-
rag, nyugodtabb lett. Kiegyensúlyo-
zottsága, fegyelme mértéket szabott.

Kuligin

Harag elmesélte nekünk Kuligint, a bo-
lyongót, akinek nincsenek társadalmi
konvenciói, akiben primitívség és láng-
elme ötvöződik. Ez nem kisiparos, ez
alkotó, csak éppen negyven éve vissz-
hangtalanul küszködik. Mint egy hippi,
olyan ápolatlan, lebernyegben, ing nélkül
mászkál. Furcsán vonzódnak is hozzá,
Borisz mindjárt neki önti ki a lelkét,
Tyihon is neki kesereg.

Nyugodtan merje hát Bács vulgarizál-
ni, mert a tartás immanensen benne van.
(Szerencsés dolog, hogy Bács sze-
mélyiségében is!)

Az egész orosz drámairodalom benne
van ebben az alakban: itt a többre törő
sorsa ilyen. Egyszer Kuligin olvasta,
hogy az angolok a perpetuum mobilé-ért
egymilliót adnak. Ő őrzi ezt a lapot, s
már a pénz közhaszonra fordításáról
álmodik.

Bács másnapra gyűrött bőrtárcába
sárgult újságlapot hajtogat, s mikor Bo-
risznak magyaráz, remegő kézzel bonto-
gatja ki belőle a nevezetes cikket. (Gyö-
nyörű pillanat: egy ember látomása egy
másik ember élethelyzetének lesz a része.
Bács a színész eszközeivel újrateremtette
a szót.)

Az egyik legmegrázóbb mozzanat is
Kuliginé: a maga eszkábálta szárnyakkal
repülni próbál. A zsinórpadlásról
reptették volna igaziból is, de az művi-
nek hatott, erőltetetten szürrealistának. Ot
csak a púpos látja röpülni - ahogyan
Katyerináról is csak egy „kutya" - Glása -
tudta, hogy repült.

A varrogató zarándokasszonyok Osztrovszkij drámájában



Hogyan találkozzon két ember?

A legproblematikusabb részlet a negyedik
felvonás harmadik jelenete, Kátya és
Borisz éjszakai találkozása. Az izgatott
első mondatok, Kátya saját meg-
nyugtatására való szabódásai kimaradnak.
Így indít: „Tudod, mit érzek? Szeretnék
hirtelen meghalni!" Majd: „Te szabad
vagy. De én . . . Ne sajnálj. Pusztíts el!"
Harag természetesen előjátssza: Kátya a
„ne sajnálj"-nál nekiesik Borisznak, üti.
Ebben benne van a lelkiismeret-furdalás és
a lefojtott szexualitás. Törőcsik
megcsinálja, Nagy Sándor Tamás állán vér
serken. (Később ez is kimarad!)

Maga a jelenet nagyszerű, hiszen szinte
némán forr össze két ember, anélkül, hogy
előtte különösebben ismerték volna
egymást, mégis teljes biztonsággal tudják
a másikat. Harag már az elejétől viharosan
kéri. Törőcsik szerint viszont lassulnia
kéne az egésznek, álljon meg a levegő, ne
is érjenek egymáshoz, csak nézzenek
hosszan egymás szemébe. El-végre két
felnőtt emberről van szó.

Ez volt április 27-én, most nézzük a
május 15-i próbát. A jelenet stagnál, nem
alakul sehova, Harag, ha teheti, kikerüli.
Napról napra halogatja a végső tisztázást.
Maár Gyula tanácsára Törőcsik meg-
próbálja eksztatikusan, szerelmi eufóriá-
ban, szexuális gesztusokkal. Törőcsik: „Ez
a nő nem tettet már, nem szemérmeskedik.
Előtte gyötrődött, félt, de most már
mindent odaad. Tulajdonképpen le kellene
vetkőznöm." Harag: „Valami irracionális,
nem evilágias feltöltekezés van
Katyerinában. Amúgy is a föld fölött lebeg
testetlenül, itt is mint-ha kábítószertől
bódulna."

Törőcsik az öltözőben kipróbálja, mi
lenne, ha rosszul lenne, négykézláb
mászna. Végül az ellentétet is megkísérli:
fogják fel a világ legtermészetesebb dol-
gaként mindketten. Végig úgysem ma-
radhatna meg ez a magas hőfokú izzás.
Tehát felszabadult, biztos derű jellemezze
az összekapcsolódásukat. Legyen ez
kijelentés. Csakhogy szituáció is kéne,
noha Harag figyelmeztet, hogy nem a
koreográfia a lényeges, hanem a tartalom.
Számtalan beállítás után Borisz a
hídpillérek között bújik meg, Kátya té-
tován jön kendőbe burkolózva. Nem veszi
észre, már vissza is fordul, mikor Borisz
előlép. Egymáshoz húzódnak, s a pár
mondat végén kézenfogva kiszaladnak.

Színpadon, statisztákkal

A harmadik héten kerül sor a statisztéria
kiválogatására. Harag képzeletében
nyolcvan sétáló, hatvan zarándoknő, húsz
pópa él. Ennyien ezen az extra méretű
színpadon sem férnének el. Így is az
átlagnál több, kb. negyvenfőnyi sta-
tisztasereg gyűlik össze: tánckarosok,
díszletezők, műszakiak, öltöztetőnők.
Három idős nénit is sikerül rábeszélni a
helyi szociális otthonból, hogy vállal-
janak színpadi fellépést. Rájuk különösen
ügyel a rendező, nehogy rosszul lépjenek,
bár mindenkihez van kedves szava, a
legtöbb műszakit is néven szólítja. A
sétatéri nyitójelenet figuráinak
marionettszerűségét a zenekar hangjai
feloldják, megindul a jövés-menés. Gyors
viszonyteremtés: fiatal pár, apa lányaival,
idős házaspár karoljon egy-másba.
Közéjük robban be a zarándok-nők
bádogedénnyel csörömpölve kéregető
hada: újabb nyolc fő.

A legöregebb néninek külön fel-adat
jut. Az ő alakját - a darabban nem
szerepel - a kezdetektől emlegette Ha-rag
„Kilencvenöt éves öregasszony"-ként. Ő

is a Kabanov-házban él: maga is
kiszolgáltatottan, de a régi rend, a múlt
élő dokumentumaként, mintegy hivat-
kozási alapul Kabanova számára. Ma-
gukkal hurcolják, vezetgetik mindenüvé a
családtagok. Mikor Kátya egyedül marad
a kietlen házban Tyihon elutazása után,
monológját a néninek mondja el, aki a
rendezői elképzelés szerint süket.
Gyerekként ringatja, játszik vele, táncra
perdíti, magához szorítja. A néni, mint
törékeny baba, szeretettel bújik Törő-
csikhez, csodálatosan átveszi a hangula-

tot. Mikor Törőcsik szerepe szerint azt
mondja: „Legalább gyerekeim volná-
nak!" - odasúgja: nekem sincsenek.

A tömeg legfélelmesebb jelenése a vi-
hart megelőző körmenetben van. Szinte
végeláthatatlan sorban kell vonulniuk.
Három templomi zászló kíséri a két pó-
pát. A zene szól, „uram, irgalmazz" --kéri
az ének, jajongják, könyörgik az emberek.
Katyerina megpillantja Boriszt, kiájul a
sorból a lába elé. (Az egyik statiszta
nagyon megijed, azt hiszi, Törőcsik
valóban rosszul lett.) „Itt valami történt!
Vegyétek észre, reagáljatok rá,
ágaskodjatok, hogy lássátok !"

utasít Harag. A tömeg a híd alá szalad
az eső elől. Mikor Katyerina félelmében
kiront s bevall mindent, a nép döbbenten
elhúzódik.

Külön koreográfia kell az ún. „karnevál"

jelenethez. Ez szintén Harag in-
terpolációja, Gyikoj részeg duhajkodását
követi az utcai mulatozás. Ennek
részletes kidolgozásával Vas-Zoltán Ivánt
bízza meg a rendező. Az ötven
másodpercnyi jeleneten bizony jó órát
dolgoznak.

Egy jelenet születése

Az ötödik felvonás harmadik-negyedik
jelenete: Katyerina öngyilkossága illetve
előzetes találkozása Borisszal.

Katyerina a híd alatt kuporog. (Monori
Lili mondta róla: „Már egészen gyerek
lett.") Borisz, ha mondaná is, hogy
szökjenek együtt, már késő lenne.
Találkozásuk nem a szenvedély kicsapá-
sa, hanem a haldoklásé. („Az iszonyat
száraz poézise.") A láng kiégett, elvesz-
tette az értelmét, nem volt igazi menek-

Katyarina (Törőcsik Mari) bevallja házasságtörését a városlakók gyűrű jében (Iklády László felvételei)



vés úgy sem. Nekiindul a víznek Katye-
rina: színpadon ez nagyon kockázatos, a
teatralitást alig-alig lehet elkerülni.

A meghalás: nem tudjuk, mi az. Hogyan
kell elmenni? - ez az alapkérdés. Harag
látott egy nyelvödémás, fuldokló
hadifoglyot. Az támolygott levegőért az
ablak felé. Az Éjjeli menedékhely Annája is
így próbál levegőhöz jutni, az ajtó nyitott
csíkja felé igyekezve. De ezek biológiai
kényszerűségek. Kátyánál más ez.

Törőcsikre bízza végül, csinálja, ahogy
érzi. Az utolsó szavai közben kifűzi a
cipőjét, szépen maga mellé helyezi, ne-
hézkesen feláll, aztán hátraindul. Az
elárvult cipők torokszorító látványa be-
zárja és felemeli a képet.

De hogyan tovább ? A tömeg, a ke-
resgélők hogyan, mire jöjjenek be? Mi a
jel? Hogyan menjen át a jelenet a kö-
vetkezőbe? Az őrült Úriasszony, a halál
lidércnyomásos hírnöke jelenjék-e meg
ismét, vesse a vízbe a fátylát, és vijjogjon,
mint egy sirály? Ezt megláthatná Glása s
riaszthatná a többieket.

De nem. Csak egyvalaki jöhet be, aki
tudja, hogy ez a szerencsétlen meg fog
halni. Kabanova. Végignézi! És
csurognak a könnyei! Aztán visszafogja,
nem engedi, megátkozza a fiát, de elsiratja
a menyét. Majd kézen fogja Tyihont és
viszi. A világot meg kell menteni, ál-
dozatok árán is. De egy pillanattal sem
jöhet be előbb a színre, mint a csobbanás -
erre kell Kovács Máriának nagyon
ügyelnie - mert nem gyilkos! Csak hagyja,
hogy megváltassanak. (A későbbiekben
Kabanova visszatartó mozdulatai birkó-
zássá fajulnak, anya és fia lekerülnek a
földre, az asszony van felül, lovagló-
ülésben.) „Az úriasszonyos megoldás az
ügyes, a hangulati, a látványos : Kabano-
va megjelenése az igaz. És akkor inkább
az."

És a város? A külvilág? Miképp le-
gyenek jelen? A gyász csak a családé.
Nem kell oda más, csak Kabanova, Tyi-
hon és Glása. De a világ valamiképpen
válaszol. A kinyitott ablakokkal, melyek
előtt Kabanova meghajol: „Köszönöm a
segítségüket, jóemberek." Erre kétoldalt a
hét-hét ablak egymás után, mint rögök a
koporsón, sorra becsapódnak.

Kabanova elhúzza Tyihont. A színen a
holttest mellett csak Glása marad.

Még egyszer a harangról

Május 16. (Emlékeztetőül: a premier dá-
tuma május 18.)

Szinte az első perctől gondot okozott a
nagy vízió, a jelentést sűrítő harang

technikai kivitelezése: árnyéka lengett, ezt
kellett összehangolni a kongással,
rávetíteni a vasfüggönyre, a háttérre.
Nehezen, de sikerült.

Ezen a reggelen Harag letett róla, va-
lamennyiünk megdöbbenésére. De az
előadás kész volt: erre a poétikus, de
mégiscsak külsődleges elemre,
akármennyire is összetartotta a művet,
többé már nem volt szükség. El lehetett
bontani az állványokat, mert állt már az
épület.

Tapsrend

„Úgy jöttök be, ahogy nektek tetszik.
Lazán, oldottan, mindenféle rendszeresség
nélkül. Valahol megálltok, teljesen
mindegy, hogy hol. Könyörgöm, ne
játszszátok el, hogy ti most oldottak
vagytok, lezserek!" A nagy fesztelenséget
vagy nyolcszor kellett megpróbálni, amíg
mindenki kiválasztott egy alkalmatos
helyet, és a statisztéria is kihátrált a
megfelelő időben.

Utószó

Miről kéne még beszélni? Arról, hogy a
zeneszerző, Orbán György nagyszerű
zenei vihart, barna-arany tónusú körme-
net-himnuszt, a varráshoz népdalt, bú-
bánatos-édes valcert komponált - mind-ezt
az előadás többi vonulatának stili-
zálásával; hogy Péreli Zsuzsa gobelin-
művész jelmeztervező éjjel is fújta a
penészes patinát festékszóróval a ruhák-
ra; arról, hogy Kovács Mária heves
gyomorgörcseit is felhasználta a figurá-
hoz, és nem állította le a próbát; arról,
hogy fiatal művészek is beálltak statisz-
tálni; arról, hogy senki sem restellt próbát
nézve tanulni; arról, hogy meg-néztük
együtt az Andrej Rubjovot - és még nagyon
sok mindenről. Azonban ezek már nem
szakmai tárgyú információk - csak
emberekről szólnak. Önzően meg akarom
tartani őket magamnak. Lehet, hogy nem
sikerülhet, mert a szín-pad széle és az élet
összeér.

CSERHALMI IMRE

Törőcsikről tűnődve

Törőcsik Mari, Törőcsik Mari, Törőcsik
Mari ... - mondja, mint valami elsőbálozó
kislány, halkan, fáradt kicsi mosolyokkal,
elmondja vagy hússzor, végigjárván a
nézőtér első sorát, kezét nyújtva az ott
ülőknek, akik már várták, de akik közül
az ifjú statisztalány zavarában
visszaköszönni is elfelejt. Az entrée tehát
tökéletes.

Monori Lili komolyan,
lelkiismeretesen, ügyszeretettel, de
önmagától szüntelenül félve dolgozott, s
amikor - a legetikusabb körülmények
között - fel-adta, a félig kész Vihar
Katyerina nél-kül maradt. És amikor
Törőcsik a Ha-rag iránti, sőt a Monori
iránti nagyrabecsüléstől vezéreltetve
belépett a győri produkcióba, akkor egy
kicsit a szakmába lépett be újra. Ezért is
külön köszönet mindenkinek, aki
lehetővé tette. De erről később.

Mire e sorok megjelennek, már bi-
zonyára mindenki leírta és elmondta a
véleményét az alakításáról. Ilyesmire már
csak jelenlegi munkaköröm miatt sem
vállalkozom. De Törőcsik Mari munká-
ját, magatartását, mondhatnám életét
néhány hétig közelről látva-figyelve el
kellett tűnődnöm néhány dolgon. Me-
ditációim eredményét nem, legfeljebb
folyamatát tudom felmutatni.

Ha nem ismernénk arcát ezer filmből és
szerepből, százszor szembejöhetne
velünk az utcán, észre sem vennénk,
hogy valakivel találkoztunk. De nem
volnánk-e ugyanígy Szentgyörgyi Al-
berttel ? Egyetemista koromban, ami-kor
presszókban üldögélvén - honnan volt
annyi időnk? - a körülöttünk ülők
foglalkozását találgattuk, többnyire akkor
tévedtünk, amikor valakiben mű-vészt
véltünk felfedezni. Ilyenkor akadtunk
körorvosokra és szőrmekereskedőkre.
Törőcsik is Katyerinában tudta csak a
saját szépségét felragyogtatni s nem a
győri utcákon vagy üzletekben, ahol a
körülötte csoportosulók hamar
megállapították - persze a nők élvezet-tel
-, hogy olyan Törőcsik is, mint bár-ki
negyven után.

Más kérdés - de a fontosabbik -, hogy
Törőcsik a maga mintegy ötven


