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Znamenák István stúdióbemutatókat követő
első nagyszínpadi rendezésében Osztrovszkij
Viharját mai orosz közegbe helyezi.
Az először 1859. november 16-án a moszkvai
Kis Színházban színre vitt, a Volga-parti
Kalinovban játszódó mű társadalmi és családi drá-
maként egyaránt olvasható. A polifon játékmód
eredményeként a kaposvári színpadon a mű össze-
tettsége, személyes és társas vonatkozásai egy-
aránt kifejezésre jutnak. A komédiákból álló Oszt-
rovszkij-életmű egyetlen tragikus darabja a jelen
külsőségeivel felruházva magára ölti a humor, a
szatíra és a komikum jegyeit, s így nem a kivételnek,
hanem az egész életmű képviselőjének a szerepét
tölti be.

A korabeli francia jól megcsinált színdarabok tech-
nikáján iskolázott szerző ebben a művében a
formálissá vált komédiadramaturgiát
társadalomkritikai szemlélettel ötvözi. A gogoli
hagyomány folytatója-ként nem a bohózati
könnyedség, az üresen csillogó masinéria, hanem a
szatirikus ábrázolásmód és a maró gúny
eszközeivel él. A korabeli kritikát bőszítette a
drámának ez a szatirikus éle és a komikumot a
tragikummal vegyítő jellege, s ez olyasféle
minősítésekhez vezetett, miszerint „a Vihar nem
dráma, hanem vásári komédia".

A dramaturgiai sémáktól való eltérés számos
ellenvetésre ragadtatta a műbírálókat, például ilyen-
re: „Kuligin minden deklamációját, Kudrjas és Gyikoj
összes gorombáskodását ki lehetne hagyni anélkül,
hogy a lényeg bármi kárt szenvedne tőle, nem is
szólva az eszelős úriasszonyról és azokról a be-
szélgetésekről, amelyeket a városiak a zivatar alatt
folytatnak." A műnem alakulástörténetének utóla-
gos ismeretében azonban éppen ezek a „felesleges"
alakok és replikák azok, akiktől és amelyektől Csehov
lírai tragikomédiáihoz vezetett az út. Az egyetlen
igazán avulékony - s éppen a csehovi dramaturgiá-
ban elhagyott - eszköz a monológok használata;
ezek a kaposvári előadásban is a produkció legke-
vésbé megoldott részei.

A Csehov-drámák - a francia komédiákból,
vaudeville-ekből eltanult - szerelmi sokszólamúsá-
ga is felbukkan már itt, de ez is a darab műfaji
inkonzisztenciájaként került megítélésre. A Viharban
„nem egy szerelmet látunk, hanem kettőt: Katyerina
szerelmét Borisz és Varvaráét Kudrjas iránt. Ez csak
könnyed, francia bohózatokban engedhető meg."

Amit viszont nem tűrne el a bohózat, s ami a darab
szemléleti és szerkezeti újszerűségét ered-
ményezi, az az, hogy a hős(nő)nek sorsa és vég-
zete van.

Osztrovszkij olyan alakot állít műve középpontjá-
ba, akinek magatartása és személyisége szemben áll
a darabban kigúnyolt környezettel, ám aki éppen
ennek a társadalmi és családi környezetnek az érték-
rendjébe fog belepusztulni, akinek érzéseit, vágyait,
életét ez a korlátozó hagyomány veri béklyóba.
Katyerina alakja csak a környezetével való ellentét-
ben, éles kontrasztban válhat tragikai nagyságúvá.
Egyetérthetünk a Dobroljubov adta jellemzéssel:
„Katyerina egyáltalán nem tartozik a lázadó jellemek
közé, akik mindig elégedetlenek, akik mindenáron
rombolni szeretnének. Ellenkezőleg: elsősorban
építő, szerető, ideális jellem. Ezért akar mindennek
értelmet adni, mindent megnemesíteni képzele-
tében."

Katyerina törekvése az, hogy érvényesítse
személyiségéből fakadó vágyait, de a világ, amely-
ben él, nem az individualitást, nem a bensőből vezé-
relt magatartást, hanem a - már elidegenült és
korlátozóvá vált - külső szokásokat, a látszattá fosz

lott hagyományt helyezi előtérbe. A kisváros és a
család értékrendje nem teszi lehetővé és nem is
tűri el a személyes élet megvalósítását. Katye-
rinával ugyanis nemcsak anyósa áll szemben,
hanem Gyikoj, Fjoklusa és az eszelős asszony is.
Ok valamennyien a megbéklyózó hagyományt
képviselik. Az „ingadozók", Kuligin, Borisz és
Varvara nem merészkednek Kátya autonómiájáig,
valamennyien megkötik a maguk - élést és túlélést
biztosító - kompromisszumait.

A kaposvári előadás maisága természetesen vi-
szonylagos. Az öltözékekben megjelenő fazon-,
szín- és ízlésvilág, a díszlettárgyak és kellékek sajá-
tosságai egy, a mi jelenünkben már meghaladott, a
félmúltba sorolt időszakot idéznek. Ágh Márton dísz-
letében a nyitó- és zárójelenet szabadtéri szórakozó-
helyének vasvázas, festett faléces székei és padjai,
Szűcs Edit melegítős, műbőr dzsekis, nejlonblúzos
öltözékei a szegénység és ízléstelenség ismerősnek
tetsző, de túlhaladottnak remélt korszakába visznek,
amelyről ma már úgy vélhetjük, hogy stílusa és
tárgyai nem rólunk, hanem odaátról szólnak. De mi
is ilyenek voltunk tegnap, s személyes és társas
viszonyainkban holnap sem leszünk mások, mint
Osztrovszkij majd' száznegyven éves hősei.

Ágh könnyen variálható, hangulatfestő díszleté-
ben, a szabadtéri jelenetekben, hátul, középütt egy
toronyház kétdimenziós sémája áll, balra, elöl a
kocsma, jobbra egy beálló, illetve a dráma harmadik
felvonásában Kabanováék házának terasza látható.
A kocsma itt inkább presszónak látszik, ahova a
környékbeliek nemcsak vodkázni, de fagylaltozni is
járnak. A kocsma és a szemközti ház faredőnyös,
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favázas egyemeletes épület. A ruhák a szereplők
státusát és karakterét egyaránt jellemzik.

A színpadon nemcsak Katyerina drámája eleve-
nedik meg, hanem az a közeg is, amely a sorsát
övezi, s amelynek szerepeltetéséért a korabeli kritika
az írót elmarasztalta. Az előadás nyitójelenetéből
Znamenák városi életképet komponál; a kocsmánál
gyülekeznek a vendégek, a vak tangóharmonikás
(Törköly Levente) édesbús dalt játszik, mögötte
Kuligin (Kovács Zsolt) átszellemülten dúdolgat. A
színpad mélyén, több jelenetben -az előtérben zajló
események ellenpontjaként - kerékpárosok és járó-
kelők haladnak át, s a városi háttér az előadásban
önálló életre kel. Ebből a háttérből emelkedik ki a
Kabanov család története.

A polifon játékmód, a színpadi szituációk
összetettsége, az arculattal felruházott
mellékalakok összjátéka a kaposvári kisrealizmus
legjelesebb hagyományait követi. A mindvégig
stílusban tartott és a színpadi részmozzanatokat is
az egészbe szervesen integráló kompozíció megőrzi
és közvetíti a darab problematikáját, de egyben ki is
egészíti azt. A rendezés tudatosságát, a
komponálás műgondját számos mozzanat jelzi.
Például annak a fóliának mint díszlettárgynak, illetve
kelléknek a használata, amely a viharjelenetben
kerül elő esővédő ponyvaként-ez feszül a kocsma
és a szemközti ház között, ez védi a kerti asztalokat,
ez alá is húzódhatnak a vendégek -, majd ezzel
takarja le Tyihon, a férj Katyerina Volgából felhozott
tetemét.

A hősnő körüli szerepek alakítói közül Kabanova
megformálójaként Molnár Piroska robusztus, egy
tömbből faragott, rendíthetetlen, szoborszerű figurát
hoz, akinek egyetlen szemvillanása, egyetlen ujj-
rezdülése elegendő a hatalom fenntartásához, bár-
miféle ellenkezésnek csírájában történő elfojtásához.
A rendezés azt is érzékelteti, hogy ez a családi
diktatúra kijátszható. Nem csupán a Varvara és
Kudrjas közötti szerelmi szál kibontásával, hanem
azzal is, hogy Glását, Kabanova szolgálóját ugyan-
csak egy szerelmi kapcsolatban mutatja be, s jelzi,
hogyan csapható be a mindent árgus szemmel
figyelő Kabanova.

Minden Vihar-előadásban döntő jelentőségű
Katyerina alakjának értelmezése és megformálása.
Znamenák a szerepet a felnőtt prózai darabokban ez
idáig karakteres epizódalakításokkal fellépő Kovács
Zsuzsára osztotta. Az alakítás Katyerinát eleve az
áldozat helyzetében mutatja, akinek „félrelépése"
nem valamiféle lázadás, hanem olyan elemi erők
feltartóztathatatlan hatása, amelyek magukkal so-
dorják a fiatalasszonyt. Ez a „mágikus motiváció"
azonban, akár az ösztönszférából, akár a vihar jelké-
pesnek szánt metafizikájából ered, nem képes azt a
színpadi hatást kifejteni, mint az egóból, a sze-
mélyiségből kiinduló magyarázat. Az alakítás sem
eléggé árnyalt és határozott. Kovács a naiva és a
mártír szerepsémái között ingadozik, de e két karak-
tertípus és a hozzájuk tartozó eszköztár nem ele-
gendő Katyerina - Kabanováéval azonos súlyú -

figurájának megformálásához. Különösen a tra-
gédiát előkészítő monológjai erőtlenek és meg-
oldatlanok. A dráma hangsúlyai így némileg át-
rendeződnek, és egyrészt az anya-fiú kapcsolat
kerül előtérbe, másrészt a párhuzamos szerelmi
szál, s végül a kisvárosi életképek jelenetei,

Szula László Tyihonja gyámoltalan, neje és anyja
közt ingadozó, akaratgyenge gyerek, aki mindig an-
nak enged, aki éppen jelen van, s csak a
behódolásban következetes. Testtartása, mozgása
jelzi az alávetettséget, hangjának állandó tónusa a
kérlelését. A Varvarát, Tyihon húgát játszó Fekete
Katalin sokszínű, gazdag figurát ábrázol: derűs, ravasz,
együttérző, szenvedélyes. Kelemen József Borisza
teremti meg az előadás egyik legszebb pillanatát,
amikor Kátya kedvező válasza feletti örömében
tombolva ünnepelne, de mégis fékezni próbálja
magát; a helyzetben ott vibrál a határtalan
boldogság eksztázisa és a pillanat törékenysége
fölötti szorongás.

Az egy-egy karaktervonással megrajzolt mellék-
alakok sorában Gyuricza István Gyikoj marconasá-
gát, durvaságát, érzéketlenségét, Kovács Zsolt

Kuligin tudományos ábrándokba merülő kis-polgári
szellemiségét, Némedi Árpád Kudrjas önelvű,
cinizmussal vegyes fölényét jeleníti meg. A többi
szereplő egyéni alakításaival a csapatmunka része-
seként szolgálja az előadás sikerét.
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Fordította: Mészöly Dezső. Zene: Dévényi Ádám. Dísz-

let: Ágh Márton. Jelmez: Szűcs Edit. A rendező mun-
katársai: Hornung Gábor, Hollósi Katalin. Rendező:
Znamenák István.

Szereplők: Gyuricza István, Kelemen József, Molnár
Piroska, Szula László, Kovács Zsuzsa, Fekete Katalin,
Kovács Zsolt, Némedi Árpád, Pál Tibor, Tóth Eleonóra,
Urbanovits Krisztina, Törköly Levente, Szvath Tamás,
Lecső Péter, Csapó György, Ottlik Ádám, Cseszárik
László, Baksa Imre, Csányi Sándor, Fábián Zsolt, He-
gedűs Miklós, Kósa Béla, Antal Márta, Ébl Helga, Pálffy
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