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Baljós perspektívát rajzol az ismét pol-
gárosodni kívánó magyar társadalom elé
a szezonkezdet két bemutatója: Zsolt
Béla Erzsébetvárosa a Játékszínben és
Heltai Jenő Naftalinja a József Attila
Színházban. Noha egyik mű sem
versenghet Szomory Dezső és Füst
Milán nagy polgárdrámáinak látnoki erejű
mélyanalízisével, szemléletük hasonló
szkepszist tükröz: a „burzsoá hun-
garicus" legföljebb az Európa-ház előszo-
bájában toporog, mindjárt a konyha
mellett, ahonnan a Szabóky Zsigmond
Rafaelből ismert „felsár
zöldbabfőzelékkel" átható szaga árad ki
a cselekményre. Egyenesben ez persze
az Erzsébetvárosra illik, a Naftalinra inkább
visszájáról. Heltai polgárai igencsak
otthonosan mozognak a mondott ház
budoárjaiban és bordélyaiban - ők
azonban éppen csak nevükben
magyarok (legföljebb azon lehet elmél-
kedni, hogy az egykorú európai polgárok
mivel védték ruháikat a molyok ellen, s
hogy vajon az általuk használt szer neve is
olyan felsárosan hangzott-e, mint a pat-
riarkálisan komikus „naftalin" szó).

Az Erzsébetvárosban minden piti: tragi-
kum, komikum, erotikum egyaránt. A Mu-
rányi utca színpadi mikrokozmosznak
éppoly szánnivalóan kisszerű, mint az a
dabasi stég, amelyen Szabóky, a magyar
nagytőkés elvérzik. A tisztesség, amely-
nek Kardos Lajos kezdetben védelmezője,
később vértanúja, nem annyira polgári,
mint inkább feudális-konzervatív
színezetű, mint ahogy feudális-
konzervatív az az erkölcs is, amelyet a
családi otthon falai között ápolni akar; de
a modernséget, a „karvaly tőkét"
képviselni hivatott Torkos úr
koncepciózussága is kimerül abban,
hogy a tojásszappant sztaniolban szereli
ki, és drogéria helyett parfümériát ír a
cégtáblára. Vagyis konfliktus kétségkívül
van, de fontosabb nála az, amiben a szem-
benálló felek azonosak egymással: a re-
ménytelen kisszerűség.

A diagnózis kétségkívül igaz; más kér-
dés, hogy képes-e egy drámai mű
átlelkesítésére. Zsolt Béla annyiban volt
kisebb

író, mint Szép Ernő, Füst Milán, Szomory
Dezső, vagy a hasonló csomót más mó-
don átvágó Molnár Ferenc, amennyiben
nem kívánt vagy nem tudott az anyag
korlátozottsága fölé emelkedni, s így nem
is írhatott mást, mint amit írt: azt a jól
megcsinált, precízen szerkesztett
naturalista drámát, amely tökéletesen
megfelel az ábrázolt miliőnek, csak éppen
nem elég érdekes. Mert ugyanazt a
helyzetet ugyanilyen élesen s ugyanilyen
fájdalmasan érzékelve a magyar s főleg
a pesti polgárság fentebb felsorolt nagy
ábrázolói kitaláltak valamit, amivel a
valóság meghamisítása nélkül
jelentékennyé stilizálhatták az ábrázolást:
Szomory a disz-harmonikusan
eksztatikus stílromantikát, Füst Milán a
démonizáló-elrajzoló látás-módot, Szép
Ernő a fájdalmas-groteszk szecessziós
líraiságot, Molnár Ferenc pedig a
tündökletes technikát és a Nyugattal
versenyképes miliőket (a színház, a vurstli
világát vagy a hősök monomániás álom-
világát). Zsolt Béla, mind közül a legke-
vésbé profi drámaíró, ehelyett megma-
radt a pontosságnál. Ezért művéből igen
nehéz izgalmas vagy ihletett előadást lét-
rehozni.
Kaló Flórián, Kerekes József, Borbás Gabi és
Újréti László a Naftalinban (MTI-fotó)

Nem igazán sikerül ez Verebes István-
nak sem, annak a rendezőnek, aki épp az
említett drámai látomások kivételesen
értő és érzékeny tolmácsolójának bizo-
nyult, az olyan remek előadásokban, mint
a Máli néni vagy a Szabóky Zsigmond
Rafael, de itt említhető a Hyppolit, a lakáj
is (csak A farkason csorbult ki a bicskája).
Csábító, de nem jogosulatlan így fogal-
mazni: az Erzsébetváros előadása
annyival gyengébb, amennyivel maga a
mű is alatta marad az említetteknek. A
három korábbi, játékszínbeli Verebes-
rendezés úgy tudott belekapaszkodni a
művek különösségébe, hogy könyörtelen
társa-dalmi látleletüket érintetlen hagyta.
Segítségére voltak ebben a Hyppolit
bohózati irrealitása, a Máli néniben
sötéten villódzó, groteszk-tragikomikus
színek, a Szabóky kétségbeesetten
játékos kompromisszuma nagyvonalúság
és kisszerűség között; de a rendező
mindezen sajátosságokat igen érzékletes
és eredeti színpadi eszközökkel fokozta
fel. Az Erzsébetvárosban nem volt mibe
belekapaszkodnia, s így a szerencse is
elpártolt tőle. A szobatiszta, ízléses, de
menthetetlenül középszerű előadásból
most csak magányos ötletek meredeznek
ki itt-ott, hol jók, hol kevésbé jók, hol
egyenesen rosszak. Érteni vélem például,
hogy az izgalmasan dekadens egyéniségű
Gálffi Lászlónak valami prémiumot kellett
nyújtani azért, hogy elvállalja a
parfümériás Torkos szürkén megírt
szerepét, de a tolószék s a
glaszékesztyűs piperkőcöltözék csak
annyira illik a figurához, mint hajdan a
náci gyilkosok úgynevezett
egyénítéséhez alkalmazott kedvenc
kanári; mint ahogy sem a szövegben, sem
a színpadi előzményekben nem lelni
indokot arra a hosszan
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tartó, mély szemezésre, amely Lici és
Torkos úr között a harmadik felvonásban
zajlik, mintegy a kettejük közötti intimebb
kapcsolat elvetélt lehetőségére utalva.
(Már amennyiben ez tolószékből realizál-
ható.) Egy naturalista darabban annak
sincs sok teteje, hogy Esztike, a kitartott nő
az utolsó jelenethez menyasszonyi ruhát
öltsön, holott szeretőjének neje csak az
elmúlt éjjel hunyt el; s ha már itt tartunk: az
íróilag erőtlenül megoldott, félbemaradt
befejezést sem hangolja sem erősebbre,
sem meggyőzőbbre, hogy Kardos urat
éppen a mirtuszdíszes Esztike avatja
kézcsókjával mártírrá.

Más ötletek jobban ülnek. Vannak köz-
tük apróbbak, mint amikor például a
nagyvonalúságát a csillár meggyújtásával
illusztráló Kardos úr egyszersmind
gondosan eloltja az addig világító álló-
lámpát. Az előadás csúcspontja azonban
Licike és Beck úr szerelmi jelenete, amely-
ben az addig a polgári értékrendet jelké-
pező zongora merészen funkciót vált: fel-
borítva, bizarr háromszög alakzatával
szellemes takarásul szolgál a kényszerű,
fölösleges és sivár párosodáshoz. És ezu-
tán pompásan csattan a házi leleményű
felvonásvég is: „Van a Beck úrnak lepedő-
je?" „Nem - a Beck úrnak nincs lepedője."
Hiszen magunk láttuk: Beck úr lepedője a
puszta padló.

Bejönnek persze a prófétikus - vagy
inkább sajnos megújulóan aktuális - uta-
lások is, például a csatornából előbújó
konjunktúralovagokra, az országból való
elvágyódásra, a rejtélyes gyújtogatások-ra,
a mecénások hiányára, avagy Kardos úr
lelkes kormánypártiságára, „mert csak a
mindenkori kormányok tudják biztosítani a
rendet". Az igazi polgár nem a kormányra,
hanem az üzletre függeszti szemét. De hát
szegény Kardos úr csak a Murányi
utcában polgár...

Hiányozván a mozzanat, amelynél
fogva a darabot ki lehetett volna rántani a
naturalizmus sivárságából, immár csak a
színészi alakításokban lehetett remény-
kedni, de ezúttal Verebesnek színészeivel
(s nekik Verebessel) sem volt igazi szeren-
cséje. Sikerült, ha nem is kiemelkedő ala-
kítás kettő született: Kováts Adélé, aki a
Szerelem és a Vőlegény hasonló típusai
után a kisujjából is hitelesen megkesere-
dett polgárlányt tudott kirázni, s az
agresszív slemileket sorozatban is jó
minőség-ben előállító Bajor Imréé Beck úr
szerepé-ben. Rutinos munkák (a mamát
alakító Schubert Éváé vagy a nővé operált
nagy-papát játszó Pártos Erzsié) mellett
Gálffi

László szólójának több köze van a Kísérte-
tek Osvaldjához, mint Torkos úrhoz. Kari
Györgyi praerafaelitán holdkóros, hiszte-
roid Esztikéje darabidegen színfolt, min-
den épeszű Paulovits dr. menekülne tőle,
bár bevallom, engem ez a színésznői szi-
luett hosszú évek óta megigéz, de ez meg
az én magánügyem. Egyebekben a sze-
replőgárda amatőr ízű jellemvázlatokat
sorjáztat. Ám talán a legnagyobb baj, hogy
az annyi remek epizódból emlékezetes
Gera Zoltán a főszerep súlyát nehezen
bírja el; sem kezdeti magabiztosságának,
sem későbbi összeomlásának nincs igazi
drámai súlya, ami ugyan objektíve igaz
lehet, szubjektíve azonban épp a tragikum
megéltsége emelhetné ki a tét törpe voltát.
Alakításának haloványsága leginkább
abban a második felvonásban érződik,
amelyben nincs jelen, itt ugyanis a
levegőnek vibrálnia kellene a
feszültségtől: mi lesz itt, ha Kardos úr
megjön -- hiszen hogy előbb-utóbb meg
kell jönnie, azt egy elemi iskolázottságú
néző is tudja. Ám Kardos urat mintha az
első felvonás detektívje végképp kivezette
volna a darabból...

A Naftalinról sokkal kevesebb az elmon-
dandó. A mű maga paradox módon sokkal
briliánsabb - és sokkal jelentéktelenebb.
Mesteri Feydeau-utánérzés; a kora-beli
bulvármitológiát variálja sok önálló
leleménnyel, s azzal a pléhpofával, amely a
legabszurdabb helyzeteket is magától
értetődőnek adja el. A naftalinos szekrény
párájában nemet cserélő férfi és nő itt az
élet természetes jelenségének számit, és
ami a feydeau-i modellhez képest újítás: a
kuplék tovább fokozzák az egész irreális
játékosságát. Mindez azonban természe-
tesen nem magyar ügy; a magyar ízek
csak a felszínt, a külsőségeket árnyalják.
Házasságokat nyilván 1908-ban is törtek
Budapesten, üzemeltek a bordélyok is, de
az a tökéletes gátlástalanság, azaz életfor-
maként nyíltan vállalt természetes rom-
lottság, amellyel itt hölgyek-urak a tiltott
szerelemnek adóznak, alapvetően idegen
volt a Monarchia félfeudális Magyaror-
szágának társasági kánonjától. A szerep-
lők magyar neve csak esetleges; francia
vagy angol néven ugyanilyen, sőt hitele-
sebb lendülettel ugornának szekrénybe-
ágyba.

Hegyi Árpád Jutocsa az első felvonás
fals, kényszeredett indítása után már hi-
bátlanul működteti a hibátlan szerkezetet,
bár több merészség azért elkelne; Heltait
is csak úgy játsszák, ahogy nálunk Fey-
deau-t szokás, vagyis rózsaszínűen ma

lackodó bohózatnak, anélkül, hogy meg-
bolondítanák azzal a csipetnyi irrealitással,
amelytől z a darabtípus joggal számít az
abszurd egyik ősének; a szereplők
túlságosan jól mulatnak, s nem szédülnek
meg az őket röpítő körhintában. (Ezt az
effektust szolgálhatta a gumiszőnyeg Ba-
barczy László szolnoki rendezésében.)
Mindebben persze a genius loci is ludas,
amely még majd sok fejtörést okoz az új
direkciónak. A József Attilában immár
évtizedek óta váltják egymást a generáci-
ók, -de az idősebbek jóformán egyetlen
próbaidőszak alatt idomítják magukhoz az
újonnan jötteket, és így válik folyamatosan
homogén 9á az együttes egy merő rutinra
és kiszámíthatóságra épülő avítt
komédiázásba, amelyben az idősebbek
mimikája és gesztuskincse visszaköszön a
fiatalokban. Üdítő kivétel Patkány Etusként
Kocsis Judit, aki egyedül mutat kedvet és
készséget a stilizálásra; ő nem általános
vígjátékot művel, hanem meg-kereste azt a
fanyar, romlott és mégis naiv ízt, amely
csak s ehhez a figurához illik és csakis
ebben a helyzetben. Az ő lencséje valóban
megéneklésre méltó; és ő az egyetlen, aki
titkát - még ha az csak egy lencse titka is -
mindvégig meg tudja őrizni.

A Naftalinból megtudhatjuk, milyen volt a
magánélet az egykorú Európa-házban; ám
ezt a táncot nemcsak Kardosék, de még
Torkos úr sem tudta volna eljárni - és
nemcsak azért, mert szegényt a Játék-
színben tolószékhez szögezték.
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