
A vörös postakocsi
A  Rádiószínház -több 

éven át sorozatban sugá
rozza majd a  két világhá
ború közötti negyedszázad 
legszebb m agyar drámáit. 
A  hosszú sorozat minden 
elem e még nem  teljesen 
tisztázott; a .Rádióújság rö
vid közlésén TeívüI szíve
sen olvastunk volna a  vá
logatás alapelveiről, eset
leg a meglepő felfedezések
ről.

A z első darab m áris meg
lepetés. Kevesen tudják, 
hogy Krúdy Gyula  megír
ta regényének, A  vörös 
postakocsinak drám aválto
zatát is, am elyet eddig még 
nem  m utattak be. Kedvenc 
írói fogása —  életének 
egybeolvasztása kedvenc 
hősei életével —  itt is jól 
nyomon követhető. Esztella 
alakján ak költői szépségű 
m egform álása m egragadja 
a hallgatót, a  bohém világ 
és a szertartásosan kimért 
erkölcsű vidéki élet (Al- 
vinczi Eduárd) összeütkö
zésében egyszerre van je
len tragikum  és komikum. 
Igazi írói rem eklése (tuda
tos vagy ösztönös —  nehéz 
eldönteni): ahogy a század
elő társadalm ának, egyén 
és közösség viszonyának

feloldhatatlan ellen tétét áb
rázolja, egyéni életsorok 
hátterében.

M ár ez a néhány réteg 
(korántsem  m erítettem  ki 
a m ű bonyolultságát) érzé
kelteti a  rádióelőadás ne
hézségét. Tény azonban, 
hogy a laza szerkezetű, bur
jánzó életm ű-hangulatú 
költői dráma ren dkívül a l
kalm as a rádióra. A  lá t
ván yt itt teljes értékűen 
pótolják  a hang- és zenei 
eszközök —  és a színészi já 
ték. A  nagyszámú szerep lő
gárda —  Varga G éza  ren
dezésében —  igen egységes 
hatást kelt, é lettelivé  a la 
k ítja  a  művet. A  főszerep
lők —  Gábor M iklós, Igó 
Éva és Papp ZojLtán — 
n yú jtjá k  szerepükből adó
dóan is a legárnyaltabb 
alakítást, amely je len ti az 
ábrázolt jellem ek belső el
lentm ondásainak, sőt fe j
lődésének és változásának 
érzékeltetését is. A  m ellék- 
szereplők viszont többnyi
re statikus jellem ek. A  két
órás darab végig m egőrzi 
feszültségét, leköti a Krű- 
dyt szerető hallgatót. De 
ezt a zenét botfülűek aligha 
élvezik.
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