
A kísértés
Grigoriosz Xenopulosz komédiája 

a József Attila Színházban
A LEGKÜLÖNÖSEBB eb

ben     a    vígjátékában  és  előadá-
sában, hogy nincs benne sem- 
mi különös. Azt várná az em- 
ber, hogy egy görög komédia 
— még ha újkori is — sajá- 
tos környezettel, tipikus dél- 
szaki emberekkel és eredeti 
hellászi történettel lep meg.
Ezzel szemben A kísértés — 
ha a szereplőknek nem volna 
görög nevük és olykor nem 
hangoznék el egy-egy utalás 
Athénre, a környékbeli fal
vakra —, akármelyik világhá
ború     előtti     nyugat   vagy    kö
zépeurópai     bulvár    terméke    is
lehetne.

Az írónak Grigoriosz Xeno- 
pulosznak, aki 1951-ben, 84 
esztendős korában halt meg, 
eddig   csak    néhány      elbeszélése
jelent meg magyar nyelven — 
holott rendkívül termékeny 
volt: főleg komédiákat és kö- 
zépfajú drámákat alkotott 
nagy számban. Hazánkbeli is- 
meretlenségének egyszerű oka 
alighanem az, hogy kommersz 
színdarabokat jobbára nyu
gatról importálunk vagy a ha
zai piacról szerzünk be.

Kérdés, hogy most érdemes 
volt-e Ariadna Sesztakovának 
és a rendező Benedek Árpád
nak magyar nyelvre átültetni 
ezt a habkönnyű játékot a Jó
zsef Attila Színház számára. 
Ha csupán azt tekintjük, hogy 
kellemes kikapcsolódással kí
vántak szolgálni a nézőknek 
— akkor igennel válaszolha
tunk. Ha a mű irodalmi érté
két firtatjuk, akkor viszont 
kevés  elismerőt  mondhatunk.

VÉGTÉRE azonban szín
házba nemcsak irodalmi érté
kek élvezete céljából jár a né
ző — olykor könnyed, felhőt
len szórakozásra is vágyik. 
És A kísértés első fele e te- 
kintetben kielégítőt nyújt.

Azért csak az első fele, mert 
a komédiai helyzet felvázolá
sában, a bonyodalom megte
remtésében Xenopulosz ötle
tesnek, szellemesnek, rutinos
nak bizonyul — a kibogozás- 
ban, a lezárásban azonban 
lassú, szárnyaszegett; hiány
zik az a csavarintás, amely 
egy vígjáték végső kifejletét 
érdekessé teheti.

A címbeli kísértés ezúttal 
ugyanis nem átvitt értelmű 
fogalom, hanem egy szoba
lányban megtestesült valóság. 
Kalliopinak hívják és egy 
nagypolgári családhoz szerző
dik. Amíg sorra elcsavarja a 
família férfi tagjainak fejét, 
amíg huncutkodva és erénye
sen megleckézteti a gőgös pol
gárasszonyokat — addig a 
színdarab mulatságos, fordu
latos, a dialógusok helyen
ként sziporkázóak. Ám ahogy 
a szédült udvarlók sorra le
lepleződnek és a figyelem át
terelődik a ház ifjú asszonyá
nak féltékeny duzzogására, 
majd pedig kiengesztelődésé
re —, úgy hanyatlik a komé
dia egy erőtlen középfajú drá
mába, amelyre végül alig tud 
lemenni a függöny.

A RENDEZŐ, Benedek Ár
pád minden igyekezetét arra

összpontosítottta, hogy a játé
kot Szlávik István helyszínhű 
díszletében és Kemenes Fan 
n y  stílusos jelmezei segítségé- 
vel a jó ízlés határai közé 
szorítsa. Az jobbára sikerült 
is, miként az is, hogy egy-egy
jellemet élesebb körvonalak
kal emeljen ki a színdarabból. 

Mint egy körhintán, min
den Kalliopi, a szobalány kö- 
rül     forog. Ivancsics         Ilona
nemcsak el tudja hitetni, hogy 
magakelletéssel és ravaszko- 
dással minden férfit magába 
bolondít, hanem még ennek 
a kis parasztlánykának az er
kölcsi      fölényét is       érezteti.
Voith Ági a szabadgondolko- 
dásában megleckéztetett úri- 
asszonyt nagy rutinnal adja, 
és ugyanez mondható el a fér
jét mackós humorral játszó 
Ujréti Lászlóról. E három fő
szerep mellett a többiek rajza 
haloványabb. Makay Sándor 
a   ház   urát     alakítja,       amolyan
vén kecskét, aki még meg
nyalja (azaz megnyalná) a 
sót; Göndör Klára a ház asz- 
szonyát formálja meg bölcs 
tartózkodással; Józsa Imre a 
fiatalúr szerény szerepét har 
sánysággal próbálja meg fel 
tupírozni;      Szerencsi      Éva       a 
majdnem      megcsalt          asszonyt 
formázza    —     fordított       előjel
lel,    mint  Voith  Ági;          Kovács 
Istvánnak pedig ugyanígy kell 
szekundálnia         Ujréti         László 
mellett. Bohózati fogásokkal 
nevetteti     meg      a        közönséget 
Láng      József         csicskásmatróza 
és     Nagy     Miklós  árkásza.   Bakó 
Márta    epizódja,   a   fáradt,    meg
vénült     mosónő     nem     illeszke
dik  szervesen     sem   a     darabba, 
sem az előadásba.

A József Attila Színház kö
zönsége valami különös ki
éhezettséggel várja, áhítja a 
jó vígjátékot. Most meg kell 
elégednie egy féllel. Ezért is 
hálás. És meglehet, hamaro
san kap egy másik fél-komé
diát. Csakhogy a színházban 
két fél előadás nem áll össze 
egy egésszé.
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