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Krúdy Gyula színmüve,
A vörös postakocsi 
a Vígszínházban

Amilyen nenéz más szívül, aás gondolattal, sas hangulattal, 
mint a sajátjával megközelíteni például Goethe tfanderers Aachtlied- 
jéítek egyedülálló varázsát, olyan nehéz idege* eszközökkel, kriti
kai-esztétikai módszerekkel elemezni egy olyan sajátságos, az iro
dalmakban szinte páratlanul álló jelenséget, mint amilyen Krúdy Gyu
la világa, a kis goethei remekműben nincs egyetlen olya* szó, amely 
támpontot ad atna megmagyarázni * mitől olyan megismételhetetlen és 
különös ez a költemény. Csupa közhasználatú kifejezés, keresetlen 
tárgy, jelző és hatarozo, amely csak a vers környezetében kap rend
kívüli jelentést, szuverén árnyalást és sugárzást - a folyó beszéd
ben azonban szürke és jelentéktelen: moly, amelyben nem is sejthe
tlek a pillangó ritka lehetőségei.

ugyanilyen rejtelmes próza Krúdy Gyula prozaja. Agy karakte-
az

nsztikus magyar alföldi tájon, apró tavakkal és nádasokkal pettye- 
zett íiyirségben született Íróé, akisek származását a birtokos dzsmit- 
ri társadalom éppolyan messziről állja körül, mint szülőföldjét a 
Kárpátok legdélibb és legtüzesebb nyúlványa, a tokaji borokat ter
mő áegyalja. Vidéken született s gyermekkorából szűrődnek át fan
táziájába vadászatok és tivornyák emlékei, de zudapeste* irck, új
ságírók, szinéozek között élt és lóversenyek és zsokék, kiskocsmák 
és öreg pincérek, koldusok és polgarasszonyok környezetéből ivó
dott át költészetébe nagyvárosi neuraszténia éppúgy, mint a keserű,
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ironikus társadalmi éleslátás, amely müveiben rendszer iát ellágyult 
lírában, néha messziről moraj ló haraggal és mindig valami ellenállha
tatlanul színes beszélő-kedvben jut kifejezésre. Ha élne, ebben az 
esztendőben lenne kilencven éves.

íOb , nrudy prózája - rengeteg regényt, elbeszélést, karcot irt 
s vajai kevés színpadi müvet - éppolyan szuverén, öntörvényű, mint 
az a kis goethei remekmű: nehezen magyarázható, mitől emelődnek pa
takzó szavai, a gondolat egyszerű szüleitől származó ugyancsak egy
szerű gondolat-utódok valami á i u c ü u ü i i ^  szublimált művészi szfé
rába? mitől valikx a valóságnak az a vastag építőanyaga, amellyel
dolgozik, egyszerre áttetszővé és finommá? mitől illan el a kő, ha

párából
ő nyúl hozzá, mintha jurái x± és ködből volna? mitől szellemül át a 
legközönségesebb fokhagyma, ha ő adagolja, mintha drága keleti fű
szer volna? Hem tudni és nem magyarázható. De tény az, ha Krúdy azt 
írja: asszonyi haj - és sokszor írja - a két szó közt egyszerre pa
rázs inni kezd egyx női sóra és a férfiak végzete, férfiaké, akik 
világgá menekülnek e lángoló haj korona elől s vándorszínésznek áll
nak valaholáimsxxx álnéven, hogy soha többé ne találják nyomukat, 
vagy ha azt Írja Krúdy, hogy: asszonyi haj - és sokszor Írja - a két 
szó közt egyszerre világítani kezd a méz-szinü tavaszi hold és meg
jelenik egy megesett úri kisasszony, aki mielőtt a folyóba öli magát, 
utoljára megfésülködik kamrájában, gyertyavihígnál.

Mi ez a varázslat - ki tudja, us átplántálható-e színpadra egyál
talán?

Vajai kevés színpadi müvet irt Krúdy Gyula, mindössze hármat.
S ezt is, a vörös postakocsit, egy 1913-as, nagy regénysikert a szín
padon, legalább cinében, megismételni akarván. 1918-ban irta, a meglevő
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és már Márkázott cinhez összeszedve elbeszéléseibe*, sás regényei
ben szétszórt figurákat s elmondva benne egy uj és egyszerű cselek
ményt. üzt, hogy egy gőgös, vidéki nagyur elől hogya* szökteti. aeg 
egy bálon a gyáaleányát a nagyvárosba,s oda is bordélyházba, egy 
ifjú ujságirc u a leány milyen összetört szivvel tér vissza az ugyan
csak összetörőben lévő, vidéki kúriába.

őzt az elfulladt lélekzetü mesét, ezeket az elszorult szivü 
alakokat mintha egy Csehov irta volna - de magyar álmában. S hogy 
álmában irta, jelenti azt is, hogy nem Csehov szinpadi íegyámével 
irta Krúdy, hanem éppoly parttalanul, ahogyan regényeit irta, u- 
gyamazzal a függetlenséggel, amely prózájának ize, varázsa, csodá
ja. Csakhogy ezt a bübájosságot szinpad nehezen tűri el. a színes 
beszélő-kedv összetörik a drámai párbeszéd kegyetlen diszciplínájá
ban. Ami a Krúdy-prózában magával sodró és ellenállhatatlan gondo
lattársítás volt, drámában vízióvá porlik. Szépnek szép marad u- 
gyan, de epikai szép és nen drámai, Urai szép és nem feszült, me
rengő ron és nem épitmény. Krúdy egész életműve voltaképp egy aa
gyar vándor éji dala, nagyszerű és megismételhetetlen rögtönzés, ha 
bármekkora erőfeszítést, szorgalmat, élettapasztalatot érez is meg 
benne a magányos olvasd. Le színházban sem a zseniális rögtönzés 
nem hat igazan, hanem egy bizonyos idő után ellmnkaszt, sempedig 
nem érvénysülhet benne, társas élmény lévén, a magány csöndes el
ragadtat ottsaga. Kern csoda, hogy ez a színmű kerek fél évszázadon 
át nem került színpadra, 3 ez az ős-bemutató a Vígszínházban arról 
győz aeg, hogy hrudy életműve olvasmány, a legmagasabb rendű olvas- 
mtmy, s ha egy-egy darabja mégis szisre kerül, az inkább kegyelete- 
sen megemlékező, irodalmi szertartás, de nem eleven drámai élmény.

a  Vigsziahaz bemutatóját ilyennek kell tekinteni akkor is, ha
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egy fiatal rendező, Kapás Dezső kezébe* helye&kint a darab fordu
latszámú fel-felpereg is sziapadi sebességre s ha némelyik jel
legzetes Krúdy-figura Darvas Iván vagy Tahi Tóth László, Bilcsi 
Tivadar vagy iethes Sándor, Bulla Lima vagy Schubert Lva, iártos 
Lrzsi vagy Halász Judit alakításába* pillanatokra sziapadi életre 
gyullad is.

Bea rendező* és aea is a kitűnő sziaészekea sulik, hogy 
arudy világa nagy sugárzásának csak a visszfénye verődik vissza 
a diszletfalakrul s ne* közvetlenül éri erős hatásával a nézőt. 
Krúdy nagy egyéniségén sulik, vagy jobban mondva: Krúdy nagy egyé
niségének köszönhető, hogy csodálatos prózája ellenáll a színpad
nak és szuverén tud maradni a dráma kíméletlen és sokszor bizony 
megalkuvást követelő törvényei között is.

Mátrai-^etegh Béla


