
Krüdy a veszpremi szinpadon
A  vörös postakocsi bemutatojdrol

„Könnyes, dräga, gyönyörü 
könyv” -  i'rto Ady End re Krü
dy Gyula regenyeröl A vörös 
postakocsiräl. A remelcmü meg- 
hozta a vörva värt sikert frö- 
ja szömöra. A regenyböl szin- 
darabot irt, melyet eleteben 
sohasem jätszottak. Krüdy, ho 
Icetsegek között is, de hitt A 
vörös postakocsi szinpadi eiet- 
kepessegeben. Pedig tudta, 
hogy semmibe vette a hagyo- 
mönyos dramaturgiai szabälyo- 
kat.

A borongös, nosztalgikus, 
magänyos jözan älmodozö, a 
szavak költöi szepsegenek utol- 
erhetetlen magusa vonzödott 
a szrnhäz srines vrlägähoz.
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Nemcsak szinesznök gäläns hö- 
dolöjOkent, erzekeny nezökent, 
honem afkotökent is szeretett 
volno Thalia kegyeibe ferköz- 
ni. Eleteben nem sok sikerrel.

A Körpöti kaland cimü 
szinjätek mkabb csak egy 
Szindbäd törtenet pärbeszedre 
tördelese. A Zoltänkä-t bemu- 
tottäk, de csak a premieren 
valt rtogy taps es önneples a 
közönsegsiker elmaradt. (Az 
gyfehronäsos szomorüjätek Pe- 
ifi haldaklö fiöröl szöl.) Az 

arany meg az asszony drama- 
turgiailag is figyelemre meltö 
szirrmü. A legsikerültebb da
rob ja ketsegkivül A vörös pos- 
tokocsi.

1.

A nogy prözaköltö sohasem 
völt igozän szinpadi szerzöve. 
Pedig nem kisebb szemelyise- 
gek hivtäk, biztottäk, mint He- 
vesi Sändor es Csortos Gyula. 
Az utöbbi irta röla: „Csak
mint szinesz kivänom, hogy 6, 
aki eljött a mi vilägunkba Is, 
elhozott egy pör szep hangula- 
tot hozzänk is -  köztünk foly- 
tassa a sikert, amlt olyan re
gen värtunk..

Az irö sajöt ketsegeit igy 
jellemezte: „Amiäta az irätol- 
lat a kezembe vettern, mindig 
sövör vögyokozös eit bennem a 
zinpad utön. Mindig arra 

gondoltam, hogy milyen gyö- 
nyörü lehet, ha ebben a szi- 
nes vilägban szälalnak meg 
az irö erzesei, indulatai es 
szavai. De hiöba pröbölkoztam 
es iogok kiserletezni vele. A 
szinpad esemenyeket, összeüt- 
közäseket, harcokat kivän. Nem 
meditäciöt, liröt, szavak szines 
szepseget..."

Valöban: Krüdyn kivül alig- 
ha okad szinpadi szerzö, aki 
szöpörbajban (vagy mäskent is) 
nem ütközteti a hösnö kegyei- 
ert küzdö ket ferfi olakot. A 
ket szerelmi szäl csak Esztel- 
la leikeben gubancolödik, kü- 
lönben pärhuzomosaa gombo- 
lyodik ...

A darab erössege a muzsi- 
kölö nyehr, melynek nemcsak 
nemes hangzösa, äszi hangala- 
ta, de szinerteke is von, vala- 
mint az ellentetekböl ötvözödött 
figurök önjellemzö beszeltetese. 
Hotasosan lehet megrendezni 
a szürrealisztikus alomjelene- 
teket, a regi magyar udvarhä- 
zak aimatag lusta ebed szer- 
tartösos eletenek mültidezö 
hangdlatöt. Es különben is, 
3 közepkori passiöjätekok, a 
:avol-keleti szinhözok, Cse- 
iOv, Brecht, Bcdkett drämai 
;em a klasszikus dramaturgiai 
izabalyok alapjan irödtak -  
is megis szinpadkepesek. A 
'örös postakocsi 1968-ban a 
/igszinhäz szinpadän bizonyf- 
otta, hogy nemcsak olvas- 
näny, hanem szinhözi elmeny 
s lehet. Igaz, csak rendJcivüli 
rröfeszites es tehetseg ärön. 
gaza von annak a krrtikus- 
lak, aki erröl igy irt: „A vö- 
ös postakocsi Krüdyhoz melto 
zinpadra költese valösägos 
öteltönc, omely egyetlen rossz 
nozdulatert zuhanössal bün-

Szoboszlay Sändor (Alvinczi) 
rency).

tet. Minden gesztus es hang- 
suly, kellek es jelmez, söt, 
mieden egy es diszletelem is 
felelös a sikerert. Azert, hogy 
az irönia el ne sikkadjon, äs 
közben egy elsüllyedt viläg 
vonzerejeröl is hirt adjon az 
elöadäs."

2.
Különösen nehez az äbrän- 

dos szövegek es a helyzetek, 
jellemek ellentetet eljätszani. 
Peldäul: Alvinczi pohärköszön- 
töjeben hazafias frazisokat 
mond. Osszetartäsröl, a pusz- 
tuläs veszelyeröl, boldogtalan- 
sagröl papol — az ebedelö 
tarsasäg meghatödik, Bägyi- 
ne elragadtatva söhajt. Mind- 
ezt a pecsenyehez valö sala
ta k tälaläsa elötti pillanatban. 
Nem csizma, hanem estragon- 
nal leöntött inyencseg kerül a 
gazdagon teritett asztalra ... 
Nem kevesbe mulatsägos, 
amikor a mültböl visszampradt 
utolsö postakocsi utasa a nö 
hivatäsäröl elmelkedik. Az irö 
utasitösa felreerthetetlenül 
utal a helyzetkomikumra: Al
vinczi lesöpri szaköllät: „Bär-
mily läjdalmas is e jöslat -  a 
nök nem maradhatnak a csa- 
lädi tüzhely biztos, de zart ve- 
delmeben. Többet keil nekik 
tudni, mint gyermekeket sziilni 
ei käposztöt savanyitani: A
lerliak elföradtak". Rezeda, az 
ifjü ragadozö, aki mint feny 
a lepket, szep szavakkal az er- 
kölcsi pusztuläshoz vonzza Esz- 
tellöt, Alvinczi titkolt szerel- 
met, a regi nöi ideal mellett 
nosztalgiözott. Keserüen meg- 
allapitva: „Nem erdemes mär 
lerlinak lenni." Közben Ung- 
honberky, Alvinczi parlagi ro- 
kona, földre röntja a nöi 
ideölt: „Az asszonyf ügy keil 
venni, amilyen. Rossz: legyen 
rossz asszony. 16: legyen j& 
arszony. De meg keil verni 
minden körülmenyek között."

Az öregedestöl, az ertelmet- 
len elmülästöl rettegö Alvinczi 
tevekeny, nagyszerü vezeregye- 
niseg is lehetett volna: be-
jdrta a vilögot, önmaga elött 
peldänak öllitva az angol 
eletmödot, de eszebe sem jut, 
mint a mült szäzadban Sze- 
chenyinek, hogy angol mintä- 
ra kellene korszerüsiteni az or- 
szögot. Ezert Alvinczi szöjöböl 
nevetsegesen, frözisszerüen 
hatnak a honfiüi aggodalmak. 
Szemelyiseget emesztö ellente- 
tek feszitik: tettvögyö es lus
ta, erös es gyenge, ferfias es 
ölmatag, otthonülö es viläg- 
vandor. Alakja rokonszenves, 
mert regi emberi ertekek hor- 
dozöja is. De: az ertelmetlen, 
jövötlen, tunya jölet felett or- 
känfelhök gyülekeznek. Hiszen 
celok, vagyak, ertelmes mun- 
ka, alkotäs nelkiil szepen sincs 
joga elni senkinek ...

3.
A veszpremi Krüdy-elöadäst 

ugyonaz a Kapäs Dezsö ren- 
dezte, aki a vigszinhäzi ös- 
bemutatöt is sikerre vitte. A 
Rezeda Käzmer szep elete ci
mü szinjätekot pedig Krudy- 
müvek nyomön 6 maga irta. 
A vörös postakocsit avatott 
kezzel igazitotta öt. Az elö- 
adas elsö felvonäsa tünt a 
legkidolgozottabbnak. A mä- 
sodik felvonös älomjelenete 
hatäsos volt, bär sejtelmesebb, 
szürrealistöbb megjelenites sti- 
lusosabb lett volna. A  harma-

es Demjen iGyöngyver (Montmo-

dik felvonös (a masodik resz 
eleje) vöröses tönusü nyilvä- 
noshözi hangulata közepesre si- 
került Az ölomjelenetekböl 
hiönyoztak a Krüdy-kepzelte 
operohäzi pucer täncosnök. 
Sorsokat, kejvägyö asszonyo- 
kat löthattunk, de hivatösos 
bordelyhäzi tündereket nem. 
Szepre sikerult az utolsö fel
vonös Alvinczi—Esztella nagy 
egymösratalälösa.

Az elöadäs rendkivüli vizuö- 
lis elmeny. Menczel Robert 
zöld-barna-kek-särga krüdys 
hangulatot örasztö diszletei 
szepek, hatösosak, gazdagok, 
välasztekosak. Füzy Sari jel- 
mezei nemcsak mutatösak, sze
pek, hanem önöllö jellemeket 
is hordoznak. A  reszletertekek 
es ertö mivesseg ellenere a 
közönseget megsem sikerült 
igazän meghöditania a r  elö- 
adösnak. Valami hiänyzott az 
igazi sikerhez. Lehet, hogy 
Krüdyt csak Krüdy-rajongö 
szineszeknek szabadna jätsza- 
ni es Krüdy-rajongö nezöknek 
nezni? Mäskülönben unalmas- 
sö lesz a produkciö?

Az elöadäs härom föszerep- 
löje közül ketsegkivül Alvinczi 
alakja a legfontosabb. Krüdy 
igy jellemezte: „Az arcberen- 
dezese egy tatör kane, vagy 
egy honfoglalö vezere . . . äl- 
matagon ül, de testtartäsa: a 
sziesztözö pärducot arulja el, 
amely kellö pillanatban kepes 
acelrugövö lenni.” Szoboszlay 
Sändor alakitösa az ertekes 
emberi jellemvohösokat hang- 
sülyozta. A szerelmeert acel- 
rugövä völö pärducot csak 
egyszer, a fokos-jelenetben 
engedte szabadjära. Alakitösa 
mertektartö, kulturölt, szinvo- 
nalas volt. Szaköcsi Sändor 
temperamentumos, jökepü Re- 
zedäja talän meg szenvedelye- 
sebb es elementörisabban 
rombolö lehetett volna. (A mä- 
sodik szereposztäsban Meszä- 
ros Käroly meg inkäbb.) Päsz- 
tor Edina Esztelläjäböl bünbö- 
nö megtisztuläsa tetszett.

4 .
Szineszi telitalölat Bencze 

Ferenc Unghonberkyje. Ha 
csak evett es meg se szölalt, 
akkor is rätapadt a figyel- 
münk. Nömän is jätszott, ha 
megszölalt, poenjai rendre ül- 
tek. Meltö partnere Kämives 
Sändor Sylvestere. aki szinten 
a mült viläg postakocsijänak 
szepbeszedu utasa. Hangulata, 
böja van Daräs Lena Bagi- 
neja idöjörös-jelenteseinek. 
Dobos lldikä Steinnejeben az 
asszonyi öserö megformäläsa 
tetszett. Demjen Gyöngyver fi- 
noman, örnyaltan es cseppnyi 
iröniaval jelenitette meg Al
vinczi regi szinesznö szerelmet. 
Az ölomkep jelenetekben Kosz- 
ta Gabriella, Värnagy Zoltän, 
Fazekas Istvän, Sashalmi 16- 
zsei tüntek ki. Bakody läzsel 
ironikus felhangokkal jötszotta 
a csalödott ferfit. Kisebb sze- 
repekben Palästhy Bea, Loson- 
czy Ariel, Töreky Zsuzsa, Lu- 
käcs läzsel, Benczedi Sändor, 
Balogh Tamäs, Häromszeki Pe
ter, Zombori Katalin, Denes 
Judit, Horvath György, Almäsi 
Albert, Majoros lülia, Kolos 
Istvän, Eltes Kond, Värhelyi De 
nes, Oravecz Edit, Szendi Edit, 
Perjesi Hilda es Nyirkä Istvän 
tüntek fei. Ruha Rudolf es ze- 
nekara hangulatosan simult az 
Anna-bäli jelenetekhez.

Horvöthy György




