
Ertekörzes es romboläs
Premier elotti beszelgetes K apas Dezso rendezövel

Ket pröbo közötti szünetben 
kerestük meg Kapä$ Dezsöt, 
oki Krüdy Gyukj: A vörös pos- 
tokocsi cimü szinjätekot ren- 
dezi Veszpremben. Eröteljes 
testalkatü, közvetlen modorü 
szinhäzi ember, aki szivesen 
beszel munkäjäröl, hivatäsä- 
räl. Az orszög legjobb Krü- 
dy-szakertöjenek ismeri el o 
szakmai közvelemeny. Az ö 
nevehez füzödik A vörös pos- 
takocsi sikeres vigszinhäzi elö- 
adäsa 1968-ban, majd a Re- 
zedo Közmer szep elete cimü 
produkciö (1976), melyet nem - 
csok rendezett, hanem drama- 
tizält is.

Nemregiben volt alkalmam 
megnezni ket kitünö elöadäst, 
melyet 6 rendezett: Peter
Shäefer: Equus cimü darabjät 
es Slavomir Mrozek: Tango
cimü tragikomediäjät. Mind- 
kettöt hosszü evek 6ta täbläs 
häzokkal jätsszäk a Pesti Szin- 
häzban.

★

-  A Magyar Televiziö Ri
chard Burtonnal a föszerep- 
ben nemregiben sugärozta az 
Equus filmvältozatät, melyet 
Sidney Lumet rendezett. A 
Vigszinhöz müveszeti vezetese 
miert nem tiltakozott a vetites 
eilen? Hiszen alig nehäny he- 
te „A tizenket dühös ember" 
filmvältozatat levettek a kep- 
ernyöröl, o Nemzeti Szinhäz 
igazgatosäga keresere. Ugyan- 
is a szinpadi vältozatät meg 
sokäig szeretnek müsoron tar- 
tani...

-  Engem sohasem zavart, 
ha rendezesemmel pärhuza- 
mosan a mozik vagy a televi
ziö müsorra tüztek ugyanazt a 
müvet. Az en Kokukkfeszkem- 
mel egy idöben öriäsi sikerrel 
vetitettek a Szall a kakukk 
feszkere cimü filmet. Talon igy 
meg többen voltak kiväncsiak 
o mi elöadäsunkra ... A ma- 
gyar szineszek tehetsegben 
bärmelyik nagy nep szineszei- 
vel felveszik a versenyt. Meg- 
gyözödesem, hogy a mi 
Equusunk sikeren semmit sem 
völtoztat, hogy a filmvältozatot 
milhök nezhettek a teve kep- 
ernyöjen.

— Többen ällitjäk, hogy 
Göllli Laszlö alakitasa jobban 
tetszett, mint a lilmbeli Hut 
jötszö szinesze .. .

— A közönseget nem szabad 
elzärni az összehasonlitäs el- 
menyetöl. Hiszek az elö szin
häz varäzsäban. A teve, a film 
az mäs müfaj. Az emberek 
csak akkor nem öltik magukra 
a szinhäzi ruhäjukat, ha er- 
dektelen, amit kinälunk. Ne- 
künk szinhäziaknak az erdek- 
telenseggel keil megküzde- 
nünk...

-  ön  Peslen a Vigben si
kerrel rendezte meg 1968-ban 
A vörös poslakocsit. A veszp- 
remi völtozalban lesznek-e mäs 
hangsülyok, megoldasok?

— Öriäsi különbseget erzek. 
Azäto sok ev telt el. Akkor az 
eltünt viläg ertekeit tartottam 
fontosnak közvetiteni. Monda- 
nivaläm sülyät Alvinczi alakja 
hordozta. Az arisztokratikus 
gyöngedseggel, finomsäggal is

telitett regi viläggal a jä is el- 
pusztult. Szükseges a regit le- 
rombofni, de helyette adnunk 
kellcne valami mäst, vagy ät- 
menteni a hagyomänyos erte- 
kckct. Volt, amikor kidobtuk 
az ädivatä kandeläborcköt, 
Kesöbb üjraöntötti/k, mert ki- 
derült, hogy annäl szebbeket, 
izlesesebbeket, hangulatosab- 
bakat nem tudunk kitalälni. 
Mostani rendezesemben na- 
gyobb hangsülyt kap Rezeda 
Käzmer. aki a romboläst tes- 
tesiti meg. Az arisztokrotiku- 
san finom gyöngedseggel te
litett ällöviz-eletet borzolja fei 
kimeletlen szenvedelye. A  regit 
lerombolja, de helyette erköl- 
csileg nem ad üjat. A Reze- 
dät alokitö szineszneV ilyen 
alakot keil megformälnia. Ez 
a leglenyegesebb különbseg 
koräbbi rendezesemhez viszo- 
nyrtva.

-  M/kor irta Krüdy A vörös 
postakocsi cimü szinjätekot?

-  1918-ban, tehät abbon a 
törtenelmi pillanatban, amikor 
a regi Magyarorszäg eltüne- 
set, szethulläsät mär erzekelni 
lehetatt.

-  Akkoriban miert nem jät- 
szottäk?

-  A Nemzeti Szinhäz igaz- 
gatäja, Ambrus Zoltän, visz- 
szaadta a darabot Krüdynak. 
Feltehetöen az älomkepekkel 
nem tudott mit kezdeni a ko- 
robeli szinhäzi gyokorlat. No 
meg kompromittälädott a for- 
radalmak idejen . . .

-  Krüdy talän a legnagyobb 
magy'ar präzaköltö. Mondatai- 
nak muzsikäjät, hangulatät 
nem könnyü erzekeltetni. Kü- 
lönösen a mögöties, olykor 
pajzän ertelmet näm . . .

-  Az elsö präbäkon primi-
tivre, triviälisra „forditottam” a 
kö.ltöi szövegeket. Ellenkezö 
esetben elviselhetetlenul sze- 
pek lenoenek a darob mon- 
datai. Erzekeltetni keil a szö- 
veg humorät is. Peldäul: a
kancacsikä peldäzatban fiotal 
hölgy alakja rejtözik. Vagy: 
„Vigyäzni keil a varränökkel. 
Egyszer Becsben egy lesza- 
kadt nadräggombbal együtt 
a läbszäramat is a gombhoz 
varrtäk.” — e felmondat is 
nehezen felreerthetö . . . Stein- 
ne a wolesi herceg belei es 
a szinhäz között talält össze- 
függest. .. Krüdy mäs mü- 
veiben is izlesesen irt testünk 
termeszetes dolgairäl.

-  ön  lejböl idez? ■ . .
-  Kivülröl tudom a darabot, 

igy a legkisebb bakikat is 
azonnal eszreveszem. Krüdy 
pontosan fogalmazott magya

rul: „Keretem a hölgyeket az 
ebedhez" -  irta. Az egyik prö- 
bän „Keretem a hölgyeket az 
ebedre” — hangzott a szinesz 
ajkäräl. Azonnal szältom: ha 
ebedre keretne a hölgyeket, 
akkor meg is enne szegenye- 
ket. A pontatlan ragozäs ma- 
gyartalan; sajnos megis hem- 
zseg töle a szöhasznälat be- 
szedben es iräsban. Ezert is 
üditö Krüdyt olvasni, szinpad- 
räl hallani . . .

— Remeljük, a veszpremi kö- 
zönseg is räerez Krüdy külö- 
nös, nosztalgikus költöi szep- 
segü vilägära — jegyeztük 
meg.

— Bizom benne -  välaszol- 
to.

★
Elköszöntünk cgymästol. Ha- 

marosan kezdödött a präba 
Csak nehäny jelenetet volt 
szändekunkban megnezni, de 
rabul ejtett az elöadäs varä- 
zsa, es vegig maradtunk. Az 
älomjeleneteket zenei es läny- 
hatäsok välasztjäk el a valö- 
sägos szituäciäktäl. A megol- 
däs nem lehetett könnyü, mert 
szinte pärhuzamosan gombo- 
lyodik egymäs mellett a ket 
szäl. Homäly, sejtelem, liroi 
finomsäg, eröteljes erzekiseg, 
hüsleves- es pecsenyeillat te- 
remtett hamisitatlanul krüdys 
hangulatu atmoszferät. A vö
rös postakocsi eppen a 25 
eves Petöfi Szinhäz evforduläs 
ünnepi elöadäsära gördül 
Veszprembe.

Horväthy György


