
MÖDOS PÉTER: Színház

„Nyomdokvízen”
Nosztalgia, régi ízek, illatok! Ha

misítatlan jó magyar ételek, italok, 
lovak, lovagok, nők (kurvák és úri
asszonyok), naplemente és napfel
kelte, nádas meg postakürt —  di
vatja'jött a régmúlt „békeidőnek”, 
az „első háború” előtti szép napok
nak.

Évtizednél is több ideje már, 
hogy ez az áramlat —  elsősorban 
a filmen, de színházban és igen ér
tékes müvekben —  útjára indult. 
Az élenjáró és első művek keltette 
hullámverés mára megcsitult. Ami 
akkor szokatlan volt, új és várat
lan, az szelídültén ismerős, mi 
több, divatos. Gondolom, nemcsak 
a „vízi emberek" tudják, hogy az 
élhajót követő „nyomdokvízen” 
(oldalvízen) utazva könnyebb a ha

l a d á s .
Régmúlt évek, emberek, hangu

latok ébresztőinek mára népes csa
patához csatlakozott februári be
mutatójával a Radnóti Miklós Iro
dalmi Színpad is, K — R— Ű— D— Y 
avagy a Régi idők szép emléke cí
mű kétrészes játékával.

Lehetséges, hogy így, csapatban 
szemlélve a múltidézőket, divatnak 
látszik, amit tettek és tesznek. Va
lójában mélyebb dolgokról van szó.

A  legjobb műveket nemcsak a 
nosztalgia hívta életre, valószínű, 
hogy nem is elsősorban a nosztal
gia. Nemzeti múltunk, történel
münk feldolgozása, enyhén szólva 
is —  nem folyamatos. Nem törté
nészi vagy társadalomtudósi feldol
gozásra gondolok, hanem irodalmi
ra, művészire.' Ha hiányokról be
szélünk, epikánk, prózánk mulasz
tásai a legszembeötlőbbek. Irodal
munk „lenyomatából” hiányzik elő
deink életének olyan gazdag ismét
lődése, alakok, figurák olyan váltó, 
zatossága, mint amilyennel például 
az orosz vagy a francia kultúra 
büszkélkedhet

A hatvanas években, az alkotás 
szempontjából úgy látszik, kedvező 
órában legfiatalabb művészetünk, 
a film gazdag invencióval, várat

lanul hiányt pótló munkába kez
dett/ Elsősorban Jancsó Miklós 
filmjeinek adatott meg, hogy egy- 
egy sorsfordulót, mai életünkig su
gárzó történelmi epizódot úgy idéz
zenek fel, hogy ezzel nemzeti kul
túránk adósságaiból is törlesszenek 
valamit. (A kitekintés kedvéért épp 
csak egy megjegyzés: hasonló fel
adatot oldott és old meg például a 
lengyel film is; vitákat lobbantva 
ott is.) A régmúlt s a közelmúlt 
filmes felidézése nálunk is viharo
kat kavart. Megrekedt —  úgy lát
szik —  Itthon is néhány múltat 
szépítő illúzió.

Múltunk, tehát önmagunk megis
merését segítő művek folyamatá
ba tartozónak vélem én az olyan 
nem drámai fogalmazású alkotáso
kat, mint Huszárik Zoltán Szind- 
bádja.

Bizonyos, hogy Krúdy Gyula je
lentőségét növelné, ha irodalmunk
ban meglennének a nevezetes Krú. 
dy-alakok valósághoz közeli altere- 
gói. Mert a Krúdy Gyula teremtet
te hatalmas birodalom „lebeg”. 
Krúdy stílusa zenei, hősei álombé
li alakok, de álmaik ide gyökerez- 
teik őket; ide, erre a vidékre, 
amely földrajzilag a Kárpátokkal, a 
Dunával, a Tiszával határozható 
meg.

Furcsa kettősség jellemzi a Krú- 
dy-hősöket; amilyen aprólékos hi
telességgel élik, tudják az élet ap
ró szertartásait, a valóság termé
szetes naptárát, 'évszakokat, ünne
peket, az étel-italkészítés titkait, 
ceremóniáját, olyannyira nem tö
rődnek a valóság más, ugyancsak 
létező realitásaival.

A Monarchia területén megszü
lető soknyelvű és-mégis roko- iro
dalomnak talán legjellemzőbb ál
talános sajátossága ez. Gondoljunk 
csak Franz Kafkára vagy a Kafka- 
alakok falstaffl ellenlábasára, a 
HaSek teremtette Svejkre.

A  közép-európai irodalom e ne
vezetes alakjai mind-mind lebeg

nek a valóság fölött. És azt gondo
lom, minden alkotás, minden mű, 
amely segít megérteni és megis
merni azt a furcsa televényt, 
amelyből Krúdy, Kafka, HaSek és 
mások világa megszületett —  üd
vözölendő. Még ha adaptáció is, 
még ha évtizedeket késtek is.

Véleményem szerint így érde
mes nézni a Radnóti Színpad 
K — R— Ü— D—Y-ját. Gosztonyi Já
nos, a vállalkozás spiritus rectora 
(színpadra állító és rendező is) 
nyilván tudta: kagylóban próbál
ja felidézni a tengert, ha te
nyérnyi színpadára lépteti a Krú- 
dy-univerzum alakjait. Eleve szá
mításba vette tehát a néző kép- 
zelőerejét, s Krúdy-olvasottságát. 
S képzeletűinkben bizony más
képpen öltenek testet Krúdy hoc; 
szán imdázó mondatai, s a s 
szociációink másképpen állítják 
szembe vagy egymás mellé a Krú- 
dy-hősöket, mint ahogyan ezt az 
Irodalmi Színpad előadásán láthat
juk.

A kétrészes életképben —  az 
egyik Alvinczi házában, illetve a 
füredi Anna-bálon játszódik, a má
sik Steinné szalonjában — sajátos 
módon felerősödtek a reális ala
kok, mozzanatok, a  Krúdy-szöve- 
getoet, az ételiről-itatról szóló litá
niákat jól eüilenpontoizzák ezek a 
töredék voltukban is erős színpadi 
jelenlétét mutató alakok (Julka, a 
tót cseléd és más epizód-figurák).

A díszlet —  Fehér Miklós mun
kája — leleményes módon növeli 
meg a színpadot. A Krúdy-légkör 
megteremtésében jelentős szerepe 
van Novák János zenéjének. A 
produkció sajátos feladat elé állí
totta a színészeket; nemcsak meg
jeleníteni, de olykor illusztrálni, 
néha fölmondani kellett Krúdy so
kak által ismert míves textusait. 
Ügy érzem, e majdnem lehetetlen 
feladatnak legjobban Baracsi Fe
renc, Huszár László, Gordon Zsu
zsa tett eleget.


