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Az Ezüstlakodalom a Thália Színházban

Eredeti művészegyéniség Kazimir Ká-
roly: kiadós bukással ünnepelte a szüle-
tésnapját. Április 19-én töltötte be hatva-
nadik életévét a kortárs magyar színház-
művészet sokat vitatott mestere, s 15-én,
pénteken tartották a Tháliában Alekszandr
Misarin szovjet szerző Ezüstlakodalom
című drámájának bemutatóját. Az elő-
adást nem Kazimir Károly rendezte - sőt,
mint látni fogjuk, nem rendezte senki -,
ám mivel a Thália azon (kevés) színhá-
zaink közé sorolódik, amelyeknek mű-
ködését, arculatát egyetlen vezető egyé-
niség határozza meg, ezt a tökéletesen
rossz darabválasztást és teljes kudarcot
Kazimir nyakába kell varrnunk. A Thália
direktorát őszintén tisztelve - s ha szük-
séges, mint most is, vele őszintén vitázva -
nem ünneprontók kívánunk lenni, s nem
is leszünk, mert a sokat emlegetett hosszú
nyomdai átfutás most jótékonyan hat:
ugyan még április van, de mire a bírálat
napvilágot lát, hónapok telnek cl. Nem túl
sok hónap, ahhoz azonban elegendő,
hogy az Ezüstlakodalom addigra már ne
legyen repertoáron. Hacsak nem
kerítenek lasszóval nézőket. , premier
foghíjas széksoraiból is menekült a szü-
netben, aki tehette.

Bár mifelénk ritka az eltagadhatatlan,
egyértelmű színházi bukás, nem kell va-
lami nagy bátorság leírni a fentieket. A
bátorság ahhoz kellett, hogy Oleg Jefre-
mov a moszkvai Művész Színházban
elővegye a művet, s még a XXVII. párt-
kongresszus előtt, 1985-ben kiverekedje a
bemutatás jogát. Olyan nagy kultúrájú és
tapasztalt színész-rendező-színházvezető,
mint Oleg Nyikolajevics Jefremov,
nyilván nagyon jól látta: Misarin darab-ja
irodalmi és dramaturgiai értelemben
gyönge tákolmány, eleven színpadi hely-
zeteket és akár csak körvonalaikban jelen
lévő jellemeket nélkülöző, szépelgő stí-
lusú, frappánsnak vélt bombasztokkal
dolgozó színmű. Thália - a múzsa -
azonban néha hajlandó befogni a szemét,
amikor, ha selejtes csomagolásban is, de
fülének kedves politikai dugárut
csempésznek a színpadra. Nyers, nyílt,
szókimondó drámát. Valószínűleg a Thá-
lia - a színház - is azért vette át az Ezüst-
lakodalmat, mert a sztálinizmushoz tit-

kon-nyíltan még most is hű középveze-
tők, életüket és egykori céljaikat elha-
zudó káderek, járási székhelyen trónoló
kiskirályok, tutyimutyi vagy basáskodó
elnökök, posztjukra méltatlan tisztségvi-
selők, párterkölcstől elrugaszkodott párt-
titkárok határozott kritikáját olvasta ki
belőle. S a bátorságot nézve valóban
érdem írótól, rendezőtől, hogy a szeny-
nyes lepel lerántása, ismételjük, még a
XXVII. kongresszus előtt történt. Saj-
nos, Kazimir Károly nem számolt az
1985 óta eltelt idővel. Ilyen kaliberű pub-
licisztikai termék, mint ez az áldráma,
nálunk már akkor is legföljebb csak belső
vezércikk lehetett volna egy anyaghiány-
nyal küszködő napilapban - ma viszont a
Pajtás újság „Dá-dá" rovata sem vállalná.
Nem mintha idehaza nem lenne miről
lerángatni a leplet.

Ha tehát a tájékozottabb néző gondo-
latban odaállítja e darabot például a Befe-
jezetlen forradalom című kötet dokumen-
tumai mellé, s így mintegy előtörténetét
kapja a színpadon látottaknak, nem érti,
miért kellett ezt a rövid idő alatt elvisel-
hetetlenül ósdivá lett, esztétikai szintjét
vizsgálva eleve nem menthető művet
műsorra tűzni. Aki kevésbé filológus
hajlamú, az a televízió híradójának szov-
jetunióbeli tudósításaival mér: azokban
is sokszoros a drámai gyúanyag ehhez
képest. Aki pedig semmihez sem viszo-
nyít, egyszerűen nem fogja eltűrni, hogy
két és fél órán keresztül rotációs papírt
kelljen rágcsálnia. Véleményem szerint
a szovjet drámairodalom új hullámának
sokáig - elítélendően - visszaszorított
jelesebb képviselői, Ljudmila Petrusev-
szkaja vagy Alekszandr Galin sem ostro-
molják a klasszikusokat vagy a csillago-
kat, legyen bár Három lány kékben, illet-
ve Csillagok a hajnali égbolton a címe
egy-egy nálunk is játszott alkotásuknak,
ők azonban klasszikusok, csillagok
Misarinhoz mérve. Tőlük és mások
műveiből jó kiadások állnak
rendelkezésre. Akkor hát miért az
Ezüstlakodalom?

Biztosra veszem, Kazimir Károlyt akkor
sem téveszthette meg a mű színvonala,
ha ezúttal sem a szöveg értékeiből,
hanem a dráma aktualitásából, ígért ha-
tásosságából, újszerűségéből indult ki.
Gyanítom, az igazi vonzerőt Jefremov
Thália-beli vendégeskedése jelenthette.
Igaz ugyan, hogy a neves szovjet rende-
zőnek korábban, Vampilov Vadkacsava-
dászatát a Vígben színre állítva sem jött
ki a lépés, méghozzá nagyon nem - de ki
vitathatná a művész jogát a melléfogás-
hoz, a balsikerhez? S ki azt, hogy Oleg

Jefremov a szovjet színházművészet je-
lentékeny személyiségei között foglal
helyet? Az ő jelenlétével csakis gyara-
podhattak volna a Thália Színház színé-
szei és nézői.

Csakhogy Oleg Jefremov nem volt
jelen. Azaz csupán néhány nagyon rövid
napot. Ha Kazimir Károly tudott kollé-
gájának rengeteg elfoglaltságáról - fele-
lőtlenség volt kitűzni a darabot, a pre-
miert. Ha utólag tornyosultak az akadá-
lyok, akkor az udvariasság szabályait is
megszegve neki magának kellett volna
radikálisan beavatkoznia a produkcióba.
Mentve azt a keveset, ami ma és itt még
menthető lett volna az Ezüstlakodalom-
ból. Bizonyára többet tudott volna fel-
színre hozni saját társulatából, mint Jef-
remov a kurta célegyenesben, az utolsó
négy napban.

Roza Szirota asszony, aki végül is az
előadást jegyzi, jó színészvezetési képes-
ségéről ismert alkotó, aki köztudottan ért
a teátristák nyelvén. Dolgozott más
színházakban is, volt Jefremovnál is for-
mátumosabb rendezők jobb keze. Nyil-
ván lelkiismeretesen munkálkodott a Thá-
liában. Csak hát ez a színre vitel Jefre-
mov szellemi tulajdona, s ilyen esetek-
ben igencsak kényesek a ragaszkodás és
az eltérés arányai. Főleg idegen közeg-
ben, ahol tolmács közreműködésével kell
dolgozni, ahol a színészgárda ismeret-
len. Az Ezüstlakodalom előadása teljes
szétszórtságot mutat, leginkább a szí-
nészi akarat, rutin, mentalitás, rögtönzés
érvényesül.

Fokozza az összerendezetlenséget a
játék szimultán alakítottsága. A cselek-
mény szerint egyfelől családi ünnepség-
ről lenne szó: Pavel Romanovics Vazs-
nov és Ligyija Vasziljevna huszonöt esz-
tendeje kötöttek házasságot. Az ezüstla-
kodalmi készülődéseket különböző konf-
liktusok szakasztják meg. A járás, amely-
nek első embere Vazsnov (az ő, részben
bizonyára közpénzekből emelt, saját ter-
vezésű házában zajlanak jobbára az ese-
mények), még alig heverte ki a váratlan
anticiklon nyomán keletkezett pusztító
vihar következményeit, amikor másfajta
vihar kavarodik: hazatér szülőföldjére a
magas állásából menesztett funkcioná-
rius, Gennagyij Georgijevics Vibornov.
A két rész alatt aztán feketén-fehéren az
derül ki: Gennagyij Georgijevics derék
kommunista (a holnapi újság magas ki-
nevezéséről fog tudósítani), hűséges volt
a fölnevelő „kishazához", a háború évei,
az újjáépítés munkálatai idején kiérlelt
nemes eszmékhez, az itthonmaradottak



viszont ideológiai tántorgásukban, kicsi-
nyes perpatvaraikban, néptől elszakadt
vezetési stílusukban, saját hasznot kereső
harácsolásukban vétket vétekre hal-
moztak. Nem követtek el ugyan főben-
járó bűnöket, ám legalább egy ember, egy
„kellemetlen alak" jogtalan elítélésé-ben
súlyosan hibáztak, sorsokat zúztak össze.
Eljátszották (volna) a közösség bizalmát -
ha minderre korábban fény derült volna.

David Borovszkijtól szokatlanul tisz-
tátalan a díszlet. Anyagai és formái az
elemi harmónia igényének sem felelnek

meg, csak az uralkodó nyers fa színe,
illata, megtörten magasba húzó, jelzéses
harántdeszkái kölcsönöznek némi szép-
séget és tartalmat a helyszínnek. Mivel a
magyar közönség általában nem ismer-
heti a vidéki, kisvárosi szovjet élet szín-
vonalát, a jobb vagy kevésbé jó beren-
dezkedés lehetőségeit, talán nem is ér-
zékeli bizonyosan, hogy páratlan jólét
szemtanúja. S éppen nem a szauna meg a
kemence miatt, bár ezek is sejtetik, hogy
Vazsnov a közös bukszából alaposan
megtámogathatta „egy élet kemény har-
cait" és a „saját mérnöki elképzeléseit".

Az ünnepi hosszú asztal jobboldalt elöl
áll, fölötte vállalati névadókon szokásos,
virágos-mosolygós dekoráció. Beljebb a
konyha, nagyjából centrumban az elő-
szoba-folyosó, balrább hátul a szauna,
előrébb egy pad (nappaliszoba-félét is
jelez a tér), baloldalt dolgozószoba, iroda,
párthelyiség vegyese egy íróasztal körött,
hatalmas térkép alatt. A horizontálisan
elnyújtott díszletből vagy kivonulnak
azok, akikre éppen nincs szükség, vagy
elüldögélnek negyedórákig tétlenül,
pótcselekvésekbe merülve, vagy az
említett szimultán játékmód jegyében azt
igyekeznek megértetni, hogy míg az
egyik helyiségben vészesen villog a szó,
a másikban a néma telefonálás, a magá-
nyos elgondolkodás szintén nagy dolgo-
kat készít elő. Hogy művészibb legyen az
egész, a jelenetek közt elvarázsolt fény-
hatásoktól övezve Vibornov anyja lép a
színre, és igazán őszintén félti a fiát.

A jelmeztervező nem vendégművész.
Székely Piroska tudomásul vette a dísz-
letet, és amennyire lehetett, függetlení-
tette magát tőle. Mintákra és konven-
ciókra is támaszkodott, leginkább meg -
helyesen - a saját ízlésére, fantáziájára
hagyatkozott. A ruhák jellemeznek leg-
hívebben az előadásban, például Kalerija
Fjodorovna föltűnést keresően elegáns és
oroszos öltözékei.

A hibákat föl kell fedni, az apparátust
meg kell tisztítani, a népnek vissza kell
adni jogait és méltóságát - derül ki az
előadásból a helyeselhető tanulság. Erős
szó a „kiderül": az események és helyze-
tek nem következnek egymásból, nem is
látjuk át pontosan valamennyit. Az is-
métlésbe és a logikátlanságba előbb-
utóbb beleszokunk. A monologizáló rész-
letekben, az előtérbe tolt magánjelene-
tekben van még a legtöbb művészi érték.
Egyébként hanyagság, pontatlanság, siet-
ség mindenütt. Kár is sorolni őket. Pél-
daként mégis: a semmittevésre kárhoz-
tatott Tonyát a nélküle folyó jelenetben a
hosszú asztalhoz hessegették. Ott gyű-
rögeti elmélyülten az abroszt. Es csak
félig ül a díszletben, félig már a Thália
ismert oldalsó járásának vörös függönyé-
re dől. Nincs se kint, se bent. Az ilyen
felületesség szúrni, sebezni tud a szín-
házban.

Mit róhatunk föl ezek után a színmű-
vészeknek? Nem ők osztottak szerepet -
legfeljebb tiltakozhattak volna (ha tilta-
kozhattak volna) az életkori és jellem-
viszonyok teljes fölrúgása ellen. Sütő
Irént akárhogy bebugyolálhatták, s ő akár-
hogy igyekezett valami öregességet mes-

Misarin: Ezüstlakodalom (Thália Színház). Zsurzs Katalin (Tonya) és Mécs Károly (Vibornov)



Jelenet az Ezüstlakodalom előadásából (Keleti Éva felvételei)

terkélni Usztyina Karpovnára, azt sem-mi
esetre sem hisszük el, hogy ő a Szahó
Gyula játszotta Vazsnov édesanyja.
Színpadon persze gyakorta nem számíta-
nak az évek, évtizedek, fől és le, önma-
gukban és a szereplők közt - ha van mit
eljátszani. Itt nincs. Sütő Irén nem vá-
laszthat mást a derékfájós hajlongásnál,
Szabó Gyula a dallamosan maníros be-
szédmodornál. Kánya Kata (Ligyija Va-
sziljevna) az ezüstlakodalmát ülő házas-
pár bakfis lányát inkább alakíthatná, mint
magát a feleséget. Igy az a gyanúnk
támad, hogy Vazsnov még szoknyavadász
is, és asszonyát a mai alkalomra fiatalabb
hölgyre cserélte. Kánya Kata helyett az
ómódian fésült frizura próbál jellemezni;
ő csak mímeli, hogy ötven körül jár.
Meglassított mozdulatai néha illúziót is
keltenek. A díszletből sajnálatosan
kiültetett Zsurzs Kati teremti a
legelfogadhatóbb figurát, amikor éppen
bent van. Tonyát, az akaratos, helykereső,
szülei sorsterhét cipelő leányt annyi
természetességgel adja, hogy valósággal
kirí az előre gyártott drámából. Sikktelen
öltözékben, esetlenül egyik lábáról a má-
sikra állva a vívódó, emberséges lelkület
tisztaságát, szolid báját sugározza. Teljes
képtelenség, hogy alkoholista anyját
(természetesen kell a műbe egy alkoho-

lista is - asszony különösen jó) Gór Nagy
Máriának kell játszania. A színésznő pár
percig becsületes kísérletet tesz a figura-
teremtésre, aztán föladja, a részegség
fintoros helyzetgyakorlataiba vész, vagy
a kupicákat döntögeti, melyeket percen-
ként nyomnak a markába jellemzés gya-
nánt. Inke László (Vaszilij Vasziljevics
Szirij, Ligyija apja) öblös hangjához és
visszafogottan széles mozdulataihoz me-
nekül, és velünk együtt nem tudja, ő jó
ember vagy rossz ember-e a szovjet
mezőgazdaságban. Bitskcy Tibor (Kro-
nyid Zaharovics Goloscsapov) veszi a
legnagyvonalúbban és a leglazábban a
leghitványabb (?) alakot. Magabiztos vi-
lágfi, járási kiadásban. Kamatozik a hős-
színészi gyakorlat. Hacser Józsa a fele-
ség, Kalerija Fjodorovna szerepében
mindent elkövet a rossz házasság érzé-
keltetésére (Bitskey ezt lányfenekek egy-
szerű fogdosásával fejezte ki). Nem ér-
demli meg, hogy ennyi erőfeszítés után
egy elszalasztott szerelem giccses mono-
lógját kelljen előadnia (bár ez még így is
a jobban beállított képek közül való).
Incze József (Alekszandr Iljics Gej) vidá-
man komoly és komolyan vidám. Ezzel
kész is az ambiciózus fiatalember, akire
sokat célozgatnak. Gejjel még találko-
zunk, mert ő tudja, amit tud. Gennagyij

Georgijevics Vibornovként Mécs Károly
lép föl. Köztudott: legalább tíz esztendő-
vel látszik fiatalabbnak a koránál, terme-
tét élsportolók is megirigyelhetnék. Ter-
mészetesen igazi koránál jó tízessel öre-
gebb figurát kapott, meggyötörtet, fél-
reállítottat. Legfőbb jellemvonása, hogy
szeret tangóharmonikázni. Mécs hoszszan
pumpálja a hangszert, a színfalak mögül
meg jön a zene. Simon Zsuzsa (Marija
Ivanovna, Viborncv anyja) a föl-emelt
fejű élet méltóságát sűríti megejtően a
tökéletesen fölösleges betétekbe.
Benedek Árpád gördülékenyen magyarí-
totta a szöveget - de javítani mit javítha-
tott rajta? Róla köztudott: rendületlen
szálláscsinálója, tolmácsolója, rendezője
az új szovjet daraboknak. Biztosan szíve-
sebben fordított volna mást.
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Színház)
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