
jú színésznőt? Mert nagyon valószínű-nek
látszik. Hernádi Judit sem igen feszegeti
viszonylag tágas skatulyájának falait,
ámde olyan többletet ad, hogy egy emlé-
kezetes figurát tud elénk állítani. Brooke-
Hernádi ugyanis lakli, bárgyú, eset-len,
figyelmetlen, rendetlen - mégis vonzóan
szexis, kedvesen naiv és védelemre
szoruló. Hisztizik, de szereti a rendezőt,
folyton baj van a kontaktlencséjével, de a
szerepében szépen helytáll. Hernádi szinte
saját maga karikatúráját meri ad-ni,
mégsem öncélú és magamutogató. Bárdy
György hasonlóan jeleskedik a kivénhedt
lump, pontatlan színész szerepében,
bemutatva ugyanakkor mind-azon kliséket,
melyek a francia bulvár-komédiákban a
zavarosban halászó öreg betörőnek jutnak.
Nyilvánvalóan ez valamennyi szerep
tehertétele is: úgy eljátszani a sztereotip
figurákat, hogy az azokhoz tapadó
valamennyi elő-ítéletet is beépítsék. Ehhez
viszont saját manírjaik túl könnyen jönnek
elő.

Kapás Dezső sem csinált eltérőt utóbbi
munkáihoz képest. A nagy gondosságot
igénylő mozgásokat ötletesen elirá-
nyítgatta, megtervezte a bonyolult járá-
sokat: semmi extrát nem próbált kicsikarni
a gaghalmazból. A darab forgató-könyve
pontos és határozott, csak közvetíteni
kellett utasításait. Bátki Mihály for-
dításának erénye, hogy jól mondható,
pestiességre törekszik, de az angolszász
zamatot nem mindig tudta magyar hu-
morral helyettesíteni.

„Cifrázzák a semmit" - ennyi a víg este
summája. Összehangoltan, egymást is
szórakoztatva (bár, hogy a magántréfákban
meddig lehet majd elmenni, a darab
nagyon feszesre húzott zűrzavarában
meddig lapulhatnak meg észrevétlenül a
saját stiklik: nem tudni). A beinvesztált
munka mindenesetre nem térül meg a kellő
mértékben: olyan jelentős erők vannak a
színpadon, kiknek nemcsak fizikai
teherbírását, hanem színészi képességeit is
ideje lenne méltóbb feladatokban
kamatoztatni.
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CSÁKI JUDIT

Trükksorozat -
a főiskoláról

Trükköt jó néhányat láthat a közönség
ezen az előadáson. Az első mindjárt az,
amiről Ann Jellicoe műve szól, a csábítás
trükkje - ahogyan azt egy jó adag ön-
bizalommal rendelkező ifjú elővezeti ta-
nulni vágyó, de kevéssé tehetséges társá-
nak. A többször ismétlődő akcióra pompás
szó a trükk, hiszen nincs itt szó sem-mi
többről, mint egy aprócska fogásról,
melynek segítségével a semmi úgy adja el
magát, mintha valami lenne. Ez pedig egy
viszonylag rövid színházi estére elegendő
könnyű mulatság.

A másik trükk már valami: a Pesti
Színházban játszó fiatal színészek vala-
mennyien frissen végzett főiskolások, akik
vizsgaelőadásukat importálták jelenlegi
anyaszínházukba. Á trükknek része-se -
netán atyja - Kapás Dezső, aki a
színészeket tanítványkorukban osztályfő-
nökként, az előadást rendezőként jegyzi.
Jól sikerült trükk, ahogyan a tudatos
társulatépítés soron következő lépéseként
ezúttal a Vígszínház egyszerre egy kész
előadásra is szert tett.

A harmadik trükk - voltaképpen a má-
sodikból következik. A fővárosi színház-
hoz szerződött fiatal színészeknek sokszor
évekig húzódó gyötrődés, amíg feladatot
jelentő igazi szerepet kapnak. Négynek
közülük most egyszerre sikerült
tulajdonképpen egy egész előadást adni:
mind a négyen főszereplők. S a nem túl
súlyos és ekként vehető előadásban minden
figura hálás szerep, lehetőség a színészi
felkészültség megmutatására, „entrée" a
pályán.

A figurák alig fiatalabbak a színészek-
nél - éppen csak túl a kamaszkoron, fel-
nőttes allűrökkel, gyermeteg megvalósí-
tásban. Ez a kettősség kétségtelenül jó
játéklehetőség - ellene dolgozik az egyéb-
ként jelenlévő (és érthető), kissé görcsös
akarásnak, amennyiben hol beépíti, hol
meg jótékonyan fedi a játék apróbb döc-
cenőit.

A három fiúszerep kellően polarizált; a
már említett dandyszerű szívtiprón s a
gátlásos kezdőn kívül a harmadik amolyan
kívülálló, hol erre, hol arra húz, de
leginkább szemlélődik, hogy aztán a döntő
helyzetben az ő csöndes szava érvé

nyesüljön. Az egyetlen lány sokféle alakot
ölthet. A fővárosba tévedt vidéki naiva
eleinte valamely keresztény leány-egylet
után érdeklődik, majd feltör belőle a --
nyilván őstermészetesnek tartott -
játékösztön: csatlakozik a három fiú
bohókás rítusaihoz. Majd egy váratlan - s
bizonyára elementárisan nőiesnek tartott -
fordulattal a kezébe veszi az események
irányítását, egy aprócska trükkel felfedi
uralkodói mivoltát a fiúk felett, végül
pedig kedves és ismét gyerekes bájjal
hódol meg a feltámadni látszó őszinte
érzelem előtt. Játszik. Az írott mű erénye,
hogy a három fiú szerepe szépen igazodik
a nő (Nő) számos, sokszor egymáshoz
nem is hasonlító arcához.

Az előadásban a személyeken kívül
fontos szerepet játszik még egy vaságy,
amely a kellő pillanatokban szétesik, il-
letve - némi segédlettel - összeáll; egy
létra, úgy is, mint a szemlélődés helyszíne;
néhány kiló festék, részben vödrök-ben,
részben a falakon. Mindezek a kellékek a
fiatalos atmoszférát vannak hivatva
hangsúlyozni - fölöslegesen egyéb-ként,
hiszen ha valamit, hát ezt maradéktalanul
elhitetik a fiatal színészek is. Ön-feledt
játékukkal - kívánkozna az előző mondat
végére; de nem így van, ez a játék nem
önfeledt. (Egy-egy pillanatra persze mégis
az: amikor egyikük-másikuk rájön,
megérzi, hogy egy-egy gesztus, mozdulat,
arcjáték: poén - nem mulaszt-ja el
túljátszani.) Egyébként nagyon is tudatos
összerendezése a képességeknek és a
tanultaknak; nagyon is kidolgozottan
lezser.

És viharos tempójú, üde. Hisz komédia,
sokkal inkább, mint bármi más. S bár végül
is az összhatás a fontos - aligha kerülhető
ki, hogy egyenként is mér-legelje az ember
a színészeket. Pedig ez a bemutatkozó
játék különleges körülménynek számít, s
ha lehet is következtetni belőle az egyéni
tehetség létére - típusára, mértékére már
kevésbé.

Méhes László játszotta Colint, a fél-szeg,
lányokkal ügyetlen s emiatt bánatos fiút.
Méhes alkatában, külső megjelenésében,
mozgásában és gesztusaiban annyi a
komikusi erő, hogy szinte meg se kell
szólalnia, már nevet a közönség. Bizonyára
ezt tudja is magáról: meglepően érett
módon takarékos ezekkel a poénokkal, és
érezhetően sok energiát fordít az árnyalt
játékra. Főként olyan-kor, amikor a jelenet
nem „róla szól", amikor neki kell
,,kitalálnia" önmagát. Amikor ő áll a
középpontban, sokszor



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.
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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-


