
beéri a legkézenfekvőbb megoldással - tán
hogy ne késsen a nevetés. Nemigen lehet
hibájául felróni, inkább talán mű-vészi
türelmetlenségnek nevezhetnénk.
Hiányoznak még az áttételek, azok a
játékbeli finomságok, amelyektől össze-
téveszthetetlenül egyénivé tud válni egy
színész játéka. S mindezt csak azért ér-
demes épp Méhes László ürügyén el-
mondani, mert ez irányú képességéről -
igaz, többnyire a háttérben - ebben az
előadásban is meggyőzött. Nem tűnik
különösebb merészségnek megjósolni,
hogy - egy olyan stílusban, melyben nem
nyüzsögnek túl sokan ezen a pályán - lesz
munkája, szép feladata bőven.

A kissé piperkőc nőcsábászt, Tolent
Bardóczy Attila játszotta. Helyenként
majdhogynem karikírozta. Mindenesetre
egyértelművé tette, hogy ez a Tolen va-
lójában üresfejű, lapos fickó, akinek
nyájas, maximum tízperces rohama azért
van olyan hatással a nőkre, mert sejthető,
hogy tíz percnél többre aligha futja a
fejéből. Bardóczy kicsit beleveszett saját
jelmezébe; annyi pepecselnivalója akadt a
napszemüveges, bőrnadrágos öltözékkel,
hogy jobb híján ennyivel érte be
jellemformálásban. Szerep szerint a másik
két fiúhoz laza, bár határozott jel-legű
kapcsolat fűzi: a lenézés, a nagyképűség,
az érdek - színészként azonban ezt csak a
szöveggel tudta alátámasztani.
Kapcsolatnélkülivé vált a színpadon, és az
ő játékában látszott leginkább az
erőfeszítés.

A Tomot játszó Rátóti Zoltánnak volt
a legnehezebb dolga; se tanár, se tanít-
vány, tökéletes kívülálló a csábítás meze-
jén. Egyúttal a józan kontroll a néha el-
szabaduló csoportban; a kívülálló, aki
azért lelkesen részt vesz; mégis magányos,
aki rendületlenül „alkot", pingálja a szoba
falait. Rátóti jól oldotta meg a fel-adatot;
ha percekig nem szólt, akkor is figyelni
kellett rá, mert játszott a hallgatásával, a
festésével, meg-megálló mozgásával is.

Három fiú közt a nagy játéklehetőség
az egyetlen színésznőé: Eszenyi Enikőé.
És - mint már említettem - Nancy szerepe
ér annyit, mint három-négy másik nőalak,
legalább ennyiből van össze-gyúrva.
Némelyik közülük jól megy Eszenyi
Enikőnek, némelyik nemigen.

Egy korábbi játékáról - Egerben a
Liliomfiban - a legintenzívebb benyomás
mindössze annyi volt: erőltetett és bátor-
talan. Nos, ami az utóbbit illeti, A trükk-
ben, a kezdeti elfogódottságot leszámítva,
nyoma se maradt. A vidéki kislány-

nak - és Nancy az, amikor először szín-
padra lép - némi bátortalanság még a sa-
játja is, de ebben a periódusban Eszenyi
Enikő mesterkélt volt és affektáltan da-
rabos. Később lendült bele, és nyilván
alkatilag is sokkal jobban érezte magát a
felszabadultan játékos, helyenként gye-
rekesen naiv nő szerepében - ilyenkor
eltűnt belőle a modorosság. Megint csak
nehézkesebb volt abban a szakaszban,
amikor - a szerep szerint - neki kellett
volna irányítania a játékot, ehhez nem volt
elég színészi energiája, és a partnerek -
nyilván nem szándékosan - le-le-játszották
őt. Eszenyi Enikő üde fiatalsága, bájos
megjelenése egyelőre óriási részt vállal
színpadi játékában; s ez nem baj, csak - ha
önmagában volna - aligha lenne elég.
Valamelyes erő hiányzik még belőle, amit
talán a rutin hozhat meg.

Mindig rejtély, afféle zsákbamacska
utánpótlást szerződtetni. Önállóan fel-
léptetni őket - rizikó. De - megvonva az
elsősorban jövővel kecsegtető előadás
mérlegét - érdemes volt. S az is nagyon
valószínű, hogy ezzel a négy színésszel
színesedik és gazdagodik a színház szí-
nészgárdája. Idővel - remélhetőleg - erő-
södik is.

Ann Jellicoe: A trükk (Pesti Színház)
Fordította: Nagy Magda. Díszlet:

Éberwein Róbert. Jelmez: Borsi Zsuzsa.
Rendező: Kapás Dezső.

Szereplők: Rátóti Zoltán, Méhes László,
Bardóczy Attila, Eszenyi Enikő, Détár Eni-
kő f. h., Réti Andrea f. h., Kulcsár Lajos f.
h.

E számunk szerzői:

BUDAI KATALIN újságíró, az Akadémiai
Kiadó munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja

rovatvezetője
GYÖRGY PÉTER, az ELTE Esztétika

Tanszékének tanársegédje
KERÉNYI FERENC, a Magyar Színházi

Intézet igazgatója
KISS ESZTER tudományos továbbkép-

zési ösztöndíjas
KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
MÉHES GYÖRGY író
MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a Nagyvilág

rovatszerkesztője
P. MÜLLER PÉTER tudományos tovább-

képzési ösztöndíjas
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
PÓR ANNA irodalomtörténész
SCHULCZ KATALIN tanár
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a Magyar

Színházi Intézet osztályvezetője

KISS ESZTER

A kísértés

Újgörög vígjáték
a József Attila Színházban

A József Attila Színház új bemutatóját
nemcsak a színház törzsközönsége várta
érdeklődéssel; a premier fölkeltette az
irodalom (főként a görög irodalom) ked-
velőinek és az irodalommal foglalkozók
egy részének figyelmét is. Hiszen Grigo-
riosz Xenopulosz neve egy - a legszűkebb
szakmai berkeken kívül - nálunk szinte
sosem hallott név, s mégiscsak furcsa,
hogy ennyire nem ismerjük az új-görög
társadalmi regény és dráma egyik
megteremtőjét. (Nem mintha az újgörög
irodalom és kultúra egészéről - beleértve a
színházat is - egyébként teljes képünk
lenne. A bemutató erre is felhívta a
figyelmet.)

Xenopulosz a századforduló írója, te-hát
már az egységes újgörög nemzeti
irodalmat képviseli. Epikai munkásságá-
ban a naturalizmustól haladt a kritikai
realizmus felé, s a XIX. század végi görög
irodalom népies iskolájától eltérően ő már
a városi élet, a városi polgárság ábrázolása
felé fordult. Előtérbe helyez-te a hősök
belső világának rajzát, lélek-tani
hitelességre törekedve mutatta be a
patriarchális család bomlását, az erkölcsi
normák talajvesztését. Drámáiban nem
jutott el az epikájában megvalósított
mélységekig, komédiáit és középfajú
színműveit inkább csak a humor, a for-
dulatosság és a városi-polgári miliő meg-
jelenítése jellemzi.

A kísértés című vígjátékát Ariadna
Sesztakova és Benedek Árpád szellemes
fordításában láthatjuk. A fordítás és a
bemutatás még akkor is úttörő tettnek
számít, ha általa az újgörög irodalom nem
éppen korszakalkotó művét ismerhetjük
meg. A kísértés rendelkezik a jól
megcsinált dráma egész fegyvertárával,
bár a mulattatás és az érdeklődés ébren-
tartásának gépezete inkább csak a máso-
dik részben lép igazán működésbe, ami-
kor a ház összes férfija meglátogatja a
cselédszoba lakóját, s ebből bomlanak ki
az egymásra halmozódó bonyodalmak. Az
expozíció túlságosan elhúzódik, a kö-
rülmények, az előzmények és a szereplők
hosszadalmas bemutatása már-már az
unalomba fulladással fenyeget. Ezt a fo-
gyatékosságot azonban a színészi játék-



kal többé-kevésbé sikerül ellensúlyozni.
Az egész darab egy cselédlány, Kalliopi

körül forog (lvancsics Ilona játssza), aki
felborítja a tisztes polgári család életét,
mert szépsége, fiatalsága és talpra-
esettsége miatt a család összes férfi tag-ja
számára kísértést jelent. Kalliopinak ez a
ház már a sokadik munkahelye, egyik
„tisztességes" házból, „ideális" családból a
másikba vándorol, mivel az élő
kísértésnek sehol sem tudnak ellenállni, s
a nagyságos asszonyok kénytelenek őt
rövid időn belül eltávolítani, hogy fenn-
tartsák a családi idillt. A darab természe-
tesen happy enddel végződik mindenki
számára, Kalliopi még egy áradozó ajánl
ó-levelet is kap a miatta megcsalatott úr-
nőjétől. Ebben a felhőtlen világban az
elképzelhető legnagyobb tragédia (fél na-
pig), ha a férj a szobalánnyal cicázik. Az
asszonyoknak olyannyira nincsen semmi
bajuk, hogy ettől már a világ
legszerencsétlenebb teremtéseinek érzik
magukat. Az egyébként erkölcsös férfiak
pedig atyailag simogatják a cselédlányt,
vagy esztétikailag lelkesednek érte, hogy
azután - ha biztonságukat kis szellő fúj-
dogálja - visszatérjenek a feleség szok-
nyájához, s ezzel egy időben a szobalány
is az utcára kerül.

Maga a műfaj, a jól megcsinált darab
mechanizmusa kizárja a mélyebb, elemző
társadalomrajzot, a differenciált jellem-
ábrázolást. Xenopulosz is legföljebb eny-
he, de szeretetteljes szatirizálással, szelíd
dorgálással szemléli alakjait. A sablonos
szkeccs-figurákra a színészek próbálnak
építkezni, háromdimenziós karaktereket
teremteni belőlük. A szövegben adott
verbális humorhoz (mert a darabban jel-
lem- és helyzetkomikumról nem nagyon
beszélhetünk) olyan karikatúraalakokat
tesznek hozzá, hogy ezzel - Benedek
Árpád rendező szavaival - görbe tükörré
tágítják a sztereotip és idejétmúlt képet.
Így - bár valódi tétje nincs a darabnak - az
előadás elkerüli az érdektelenséget.

A színészeknek ebben segítségükre volt
a jelek szerint kiváló mozgáskultúrájuk
mint a komikum és a karakterizálás egyik
fő forrása-eszköze és Kemenes Fanny
találó jelmezei. A nők ruhái remekül
sikerültek, és jó játéklehetőséget is adnak.
A cselédlány kihívó öltözéke maga a
kísértés; a polgárasszonyok cicomás
ruhája, bokában szűk szoknyája
önmagában is karikíroz, s meghatározza
finomkodó, tipegő mozgásukat.

Ivancsics Ilona üde egyénisége már el-
ső megjelenésekor maga felé fordítja a
nézők rokonszenvét, végig friss erővel,

lendülettel Játssza a szobalány szerepét.
Az alakok közül ő az egyetlen, aki nem
válik nevetségessé, de aki mindenkit ne-
vetségessé tesz, nőket és férfiakat egy-
aránt. A fiatal színésznőnek nem kevés
fizikai erőnlétre van szüksége ahhoz, hogy
szüntelen szaladgálással, fel-alá ke-
rengéssel ébren tartsa a nézők figyelmét a
darabból kiszólás, közönséghez beszélés
színpadiatlan jeleneteiben is.

Voith Ági rutinos könnyedséggel játssza
Angela, az egyik feleség szerepét, a figura
érzelgős nagylelkűségét. az ön-magát
biztonságban tudó, de érzelmessége és
hiúsága révén mégis kiszolgáltatott
asszony komikumát. Mozdulataival és
mimikájával kialakítja azt a kettősséget,
ami még az önmagukban szeretetre méltó
és jó tulajdonságokat is komikussá teszi.

A húgát, Polixenit alakító Szerencsi Éva
játéka egyenetlenebb, időnként bántóan
túlkarikírozó, mesterkélt. A túl gyors
beszédtempó miatt pedig gyakoriak
nyelvbotlásai, ez persze kiküszöbölhető.

Az idős nagyságát, a két asszony anyját
Göndör Klára formálja meg, szerepe
szerint kevés játéklehetőséggel. 0 a már
életbölcsességgel rendelkező, mégis rá-
szedett asszony. A színésznő mértéktartó
játékkal, csöndes jelenlétével illeszkedik
az előadásba. A férjét alakító Makay
Sándor a vén kéjenc típusát játssza el sok
humorral és kedvességgel, úgy, hogy a
figura nem válik ellenszenvessé. Mert
arcjátékával, testtartásaival, egész maga-
tartásával nem annyira a típus visszata-
szító, közönséges jellemvonásait emeli ki,
inkább a bolondos, saját kópéságára
büszke idősödő férfi megbocsátható gyar-
lóságát mutatja meg. Kovács István a
snájdig és számító kikapós férj alakját
figurázza ki Polixeni hitveseként, Újréti
László pedig a saját ártatlanságáról meg-
győződött, őszinteségétől maga előtt föl-
magasztosuló papucshőst, mint Angela
férje, a darabos matrózkapitány.

Józsa Imre bájosan gügye úrfija vidám
színfoltja az előadásnak, főként ügyesen
csetlő-botló mozgásával jellemzi a figurát.
Remek epizódalakítást látunk Bakó
Mártától, aki Todorát, az öreg mosó-nőt
játssza igazi görög matrónának
maszkírozva.

A szintén Kalliopíba szerelmes bumfor-
di, esetlen matrózt Láng József formál-ja
meg, a szobalány hepciáskodó vőlegényét
pedig Nagy Miklós. Ezekben a sze-
repekben nincs szükségük különösebb
színészi erőbedobásra, anélkül is megáll-
ják a helyüket.

A színészi játék összehangoltsága, az
előadás egysége, a komikum ügyes kiak-
názása a rendezőt is dicséri. Benedek Ár-
pád rendező bohózattá hangolta a
komédiát, átemelve ezzel a közhelyszinten,
illetve jelezve, hogy itt semmit nem kell
komolyan venni. Ebbe az irányba hat már
maga a szereplők karikírozása is. Emellett
az előadás bővelkedik burleszk-elemekben
(hasraesések, kergetőzések, aj-tó mögé
bújás stb.). Ehhez persze alapot nyújt a jól
megcsinált darab bejáratott masinériája, a
véletlenek komikum- és helyzetformáló
szerepe, az olyan többször kijátszott
gegek, mint például a rajtakapás vagy a
„vakság", amikor az újonnan belépő
udvarló természetesen nem veszi észre,
hogy a lányon kívül más is van a
cselédszobában.

Mindehhez Szlávik lstván naturális
díszlete nyújtja a keretet; a polgári szalon,
illetve a cselédszoba képe azonban a miliő
sztereotip érzékeltetésén kívül nem ad
többletet az előadáshoz. A könnyed,
vidám hangulat megteremtéséhez viszont
hozzájárul a görög táncritmusú zene is,
mely; a jelenetek és a felvonások között
szólal meg.

A mediterrán temperamentumú játék
tehát a pikantériára és a humorra épít, de
egyiket sem fokozza a durvaságig vagy
ízléstelenségig. Az előadás nem próbál
másnak vagy többnek látszani, mint ami, a
darab lehetőségeivel adekvát a szándék és
a megvalósítás. A József Attila Színház
szórakoztatni és nevettetni akart, s ez -- a
taps érzelmi hőfokát hallva - sikerült is.
Grigoriosz Xenopulosz: A kísértés (József Attila
Színház)

Fordította: Ariadna Sesztakova és Bene-
dek Árpád. Rendező: Benedek Árpád.
Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Kemenes
Fanny.

Szereplők: Makay Sándor, Göndör Klára,
Józsa Imre, Voith Ági, Újréti László, Sze-
rencsi Éva, Kovács István, Ivancsics Ilona,
Láng József, Nagy Miklós, Bakó Márta.


