
R ezeda K d zm ér szép élete
„Pesti regény! m t  lehet ír

ni Pestről? Ordináré passzió, 
m in t az állatkínzás. De m eg
próbáljuk," — E sorokat 1913. 
viakereszt nap ján  Irta  K rúdy  
Gyula Kiss Józsefhez, A  Hét 
nagy tekintélyű szerkesztőjé
hez, abból az alkalomból, 
hogy a  lap ekkor kezdte el 
közölni K rúdy  egyik legéret
tebb regényét, A  vörös pos
takocsit.

K rúdy  a  Nyírségből jö tt 
Pestre, a  m illennium  évében, 
1896-ban. „Vidéki" volt — 
de a századforduló és a  v i
lágháború előtti évek Buda
pestjé t senki nem  ism erte 
jobban nála. Készült a nagy, 
a m indent egyetlen műben 
összefoglaló „pesti regény"-re 
am elyet ugyan látszólag nem  
ta rto tt érdem esnek megírni, 
de mégis állandóan írt, no
velláiban, regényeiben, s vé 
gül is megirt, ha nem  is egyet
len könyvben, hanem  sok
ban.

Ezek egyike a halá la  évé
ben, 1933-ban, a Pesti Napló
ban folytatásokban m egje
len t regény, a  Rezeda Káz- 
m ér szép élete. (A regény e k 
kor még az így történt 1914- 
ben cím et viselte.) A cselek
m ény két évet fog á t: 1912- 
től 1914-ig, az első világhá
ború kitöréséig kíséri figye
lemmel K rúdy  egyik kedves 
hősének, a  h írlapíró  Rezeda 
Kázm ém ak, a korabeli Pest 
jellegzete figurájának kaland
jait.

Nincs senki K rúdy  prózaíró 
társa i között, aki a  pesti elé
te t ennyire szélességében és 
mélységében tagoltan, reális 
megfigyeléseken, társadalm i 
ellentmondások, különbségek 
felismerésén alapuló írói meg
látásokban tud ta volna kive
títeni. Valóságlátásban csak 
egy lírikus: A dy Endre volt
a társa. Meglepő, m ilyen  
egyezések figyelhetők m eg  
K rúdy prózatémái és A dy  
verstém ái között; néha még  
a kifejezéseik is hasonlíta
nak.

Játék Krúdy Gyula műve
N apjainkban reneszánszát 

éli K rúdy. Nem e  színházi 
beszámoló feladata e  kultusz 
okainak elemzése, de annyit 
m égis el kell mondani, hogy 
K rúdy stílusát rendkívül mo
dernnek érezzük. Míg kortár
sai közül sokan ma m ár alig 
olvashatóan ódivatúnak tű n 
nek, az 5 prózája olyan, 
■mintha már a modern re
génytechnikák ism eretében  
dolgozott volna.

Színpadi művé feldolgozni
akár a Rezeda Kázmér szép 
életét, akár más K rúdy-köny- 
vet, roppant nehéz vállalkozás. 
E könyvek sajátságos értéke 
ugyanis többnyire eredendően 
epikus vonásokból adódik, s a 
leíró részek, a belső monoló
gok, az emlékező tudatfolya
mok, a légkörterem tö hason
la t- és jelzőhalmozások nehe
zen fordíthatók á t drám ai esz
közökké. Kapás Dezső (aki 
K rúdy  1919-ben ír t s kézirat
ban m arad t színpadi m űvét, A  
vörös postakocsi az író által 
dram atizált változatát néhány 
éve színre v itte  a Vígszínház
ban), most erre  a rettenetesen 
nehéz feladatra vállalkozott. 
„Játék a régi szép Budapest
ről" — ezt az alcím et ad ta a 
dram atizálásnak, m elynek szö
vegét m aga írta, K rúdy  több 
müve részleteinek felhaszná
lásával. (Legnagyobb részt a 
Rezeda K ázm ér szép élete 
anyagára támaszkodott, de 
felhasználta A  vörös postako
csi, a  Nagy kópé, az A sszony
ságok díja, a Boldogult úrfiko- 
romban  részleteit, figuráit, s 
novellákból is m erített.) Amit 
átvehetett, az jószerével nem 
volt több, m in t a figurák s a 
dialógusok. Hogy K rúdy  v ilá
gát m egterem tse, kisegítő meg
oldásokhoz kellett folyamod
nia. Részint a dfszlettel, a ru 
hákkal, a kellékekkel idézte 
meg Krúdy  rendkívül fontos 
leírásainak hangulatát, részint 
átem elt az elm ondandó szö
vegbe a belső monológok

nyomán a Vígszínházban
anyagából is. így a színpadon 
egy századfordulói, szecessziós 
holmikból összehordott halmaz 
lesz a díszlet (van itt  ócska 
konflistól csillárig, komódtól 
spanyolfalig, szobrocskáktól 
súlyos függönyökig minden), s 
ebben a  zsúfolt közegben mo
zognak a figurák: Rezeda, Re
zeda korábbi énje, s a Beteges 
öregúr (aki maga K rúdy  volt 
a Rezeda K ázm ér írása ide
jén); Császár Fruzsina, Reze
da szeretője; Jánoska, a nyil
vánosház tulajdonosnője. Re
zeda m ár-m ár anyaszerű ked
vese; Szilvia, Rézi, Dóri, Júlia, 
Rezeda szeretői, s még egy sor 
figura. A  kérdés csupán az: 
maga a darab szövege, a figu
rák, a kellékek, a jelm ezek, s 
a rendezés fel tudják-e idézni 
Krúdyt, m űveinek világát, s 
főkén t mondanivalóját?

JcifH van -f ebben az elő
adásban K rúdy? — a kérdés 
így szól. Nos, Kapás Dezső 
nem mindenhol képes zökke
nőmentesen megoldani a  d rá
ma állandó belső és külső 
mozgásokban előrehaladó me
netének váltásait. Problém ái 
vannak színészei be- és kime
netelének megoldásaiban is. 
Zavaró, hogy Rezeda Időnként 
önmaga narrátora, m ajd máso
ké, m ajd mások az övé, s 
nem árto tt volna a mellékszá
lakat — az Asszonyságok dijá
ból ide átvett, a  darabot vé
gigvacsorázó temetkezési vál
lalkozót, a Beteges öregurat 
vagy Rezeda szeretőit — kissé 
stabilabban beleszőni a  drám a 
alapanyagába. Végül is az a 
Krúdy, aki világosan látta, 
m ilyen a háború előtti Pest, 
akinek nem  voltak illúziói er
ről a magyar valóságról, aki 
tudta, hogy háborúba roha
nunk, s ez értelm etlen hábo
rú lesz, és aki — éppen a Re
zeda Kázmérban  — kimondta; 
a magyar töm egek jelentős ré
sze is lelkesedett a háborúért, 
m ert 1914-ben még nem  tudta, 
miről is van szó —, nos, ez a 
K rúdy eléggé hiányzik a csü
törtök este először bem utatott 
előadásból.

A színpadi műben — m int
egy kiegészítésként, hangulati 
tám pontként, mondanivalók 
aláhúzásának szándékával — 
hat-nyolc Ady-vers  /megzenésí
te tt változata hangzik el. Ezek 
a szongokként alkalm azott 
versek — Darvas Ferenc ze
néjével — többnyire jól ejrv- 
beillcnek Krúdy  prózájával. 
Jó gondolat volt Kapás Dezső
től, hogy beiktatta őket: kü
lönösen az E(7>i ócska konflis
ban, s az Emlékezés egy nyár- 
éjszakára  kap jelentős dram a
turgiai funkciót, s ezek meg
oldása is a legjobb.

Kiváló színészek sora teszi 
emlékezetessé a vígszínházt 
előadást. Darvas Iván  valószí
nűleg a legeszményibb vá
lasztás Rezeda Kázm ér szere
péire; R uttkay Éva kerek egé
szet form ál, Császár Fruzsina 
meglehetősen mozaikszerűen 
dram atizált alakjából; Toma- 
nek Nándor egyszerre rezonőr, 
jelképes figura és narráto r 
(am ellett rem ekül énekel). Be
teges öregúrként; Tahi Tóth  
László, a Regényes fiatalem 
ber, azaz Rezeda ifjúkori énje, 
jól érzékelteti az alak tükör 
voltát; Tábori Nóra, Schubert 
Éva, Békés Rita, valam int 
Bordán Irén  és Bánfalvi Ág- 
ne$ főiskolai hallgatók plasz
tikusan rajzolják meg egy-egy 
Rezeda-szerető alakját, s a 
vendégként fellépő Psota Irén 
a darab  talán legemberibb fi
gurájá t form álja meg Johan- 
na-Jánoska szerepében. Dré
gely I^ászló m ár m éltatott 
díszlete, W ieber Marianne kor- 
és jellemfestő erejű kosztüm
jei alapvető fontosságú ténye
zői az előadásnak.

Takács István


