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A titokzatos utazók

Krúdy-bemutató Veszprémben,
Remenyik-premier Nyíregyházán

Krúdy és Remenyik. Két egymástól el-ütő
életút, két különböző írói stílus. Drá-
maírói kalandozásaik azonban egymás
mellé sodorják őket. Mindketten kísérle-
teznek, és felajánlanak a magyar színpad-
nak egy újfajta, időn átlépő dramaturgiát.
Níncs vele sikerük. Vagy el sem jutnak a
bemutatásig, vagy a közönség fogadja el-
lenérzésekkel telve. Így hát megmarad-
nak regényírónak, pedig talán színpadi
szerzőként sem lettek volna jelentéktele-
nek.

S most, szinte egyidőben két színhá-
zunk is kísérletezik. Veszprémben és
Nyíregyházán Krúdy, illetve Remenyik
talán legjobb színpadi művének bemuta-
tásával azt kívánják bizonyítani, hogy
állja az idő próbáját a sok évvel ezelőtt
túlontúl újszerűnek tűnő drámaépítkezés.

A vörös postakocsi

Krúdy Gyula sokszor álmodott a vörös
postakocsiról, amint a Nyírségen, vala-
melyik felvidéki városkán, a Balaton
partján vagy Pest utcáin megy keresztül.
Meg az utasairól. Alvinczi Eduárdról, a
tatár fejű magyarról; a bohém hírlapíró
Rezeda Kázmérról meg azokról a szép-
asszonyokról és lányokról, akik külön-
böző utakon járó életüket ideig-óráig
egymás mellé vezetik. S amikor a kocsi
megáll, és utasai kitekintenek, egy szét-
hullófélben lévő dzsentrivilág sajátosan
krúdys látású képe rajzolódik ki előttük.
Lírai szépségű, búsan együtt érző, a reali-
tás talaján gyökeredző, mégis attól gyak-
ran elszakadó, a kísértetiesség, az irreali-
tás birodalmába kerülő. A valóság és az
álomszerűség szoros összekapcsolódása
az, ami Krúdy világlátását egyedivé, a
magyar dzsentriábrázolók élcelődő kriti-
kai realizmusától elütővé teszi. Ese-
ménytelen belső monológjai, hangulatai,
életérzései pedig - ahogy azt Cs. Szabó
László is megállapítja - a múlt századi
oroszokkal rokonítják, s szinte észrevét-
lenül be lehet csempészni Gogol, Turge-
nyev, Leszkov, Goncsarov világába.
Ahogy a tartalmi építkezés keleti sajátos-
ságokat visel magán, úgy a formai megva-
lósítás a modern kísérleti regény nyugati

megteremtőihez viszi közel. „Krúdy dal-
lamosított ideje az a furcsa Idő, amely
valósággal kimuzsikálja fejünkből perc-
mutatóhoz kötött fogalmát." Az idősíkok
egymásra csúszása, múlt, jelen és jövő
gondolati összekapaszkodása nemcsak
egy újfajta írói látószöget állít fel, de a
lélek másfajta, belülről építkező ábrázo-
lásának feltételeit is megteremti. Mert
Krúdynál minden lelkiesített, férfi és nő
életérzéseire lebontott. S kapcsolatuk
mögül - mintegy melléktermékként -
tűnik fel a századelő magyar társadalmá-
nak az a szeglete, melyben az író oly ott-
honosan mozog.

Ezek a megállapítások jellemzőek
szinte minden regényére, így az első
ízben 1913-ban közölt A vörös posta-
kocsira és az 1917-ben megjelent Őszi uta-
zás a vörös postakocsinra is. S mivel az író
egy üres nyarán papírra vetette a Posta-
kocsi-ciklus drámai változatát, ezek a
sajátos Krúdy-jegyek felfedezhetők a
színdarabban is. Hogy e műnemi kalan-
dozása során azért tudott hű maradni
önmagához, mert regényei előtanulmányt
jelentettek a drámához, és hőseit
ismerősként üdvözölhette, nem tudni
bizton. Az azonban ma már tény, hogy a
váltás csak ennél az egyetlen műnél
mondható sikeresnek, a többi próbálkozás
inkább drámakezdeménynek nevezhető
zsenge maradt.

Mivel a Postakocsi regényváltozatai
sikert hoztak az író számára, hihetnénk,
hogy a dráma színpadjainkon hasonlóan
zöld utat kapott, éppen újszerűsége, a
hagyományos drámaszerkezetet felborító,
impressziókon alapuló jelenetei miatt. Ám
megírását követően csupán a Nemzeti
Színház tett kísérletet a darab bemutatá-
sára Ambrus Zoltán igazgatósága idején,
de javaslatát az engedélyezésre hivatott
Országos Színművészeti Tanács nem
hagyta jóvá. Krúdy műve a könyvtárak
mélyére került. Majd ötven évre.

A Krúdy-életműsorozat drámaköteté-
nek 1968-as megjelentetése és Barta And-
rás irodalomtörténész figyelemfelkeltő
utószava kellett ahhoz, hogy a Vígszín-
házban megszülethessék a darab megké-
sett ősbemutatója. A vörös postakocsi
drámatörténeti útját Radnóti Zsuzsa
követi nyomon Cselekvés-nosztalgia (Mag-
vető Könyvkiadó, Budapest, 1985) című
esszégyűjteményében, és ő számol be
azokról a dramaturgiai előmunkálatokról
is, melyek segítségével a Krúdy-dráma
1968-ban ismét modern lehetett.

Mert hogy lehetett, arra a Kapás Dezső
rendezte előadás kritikai visszhangja a

tanú. Ezek a vélemények nemcsak az
újrafelfedezés szándékát dicsérik, ha-nem
az eredményt, a stílusban tartott előadást
is. Azt, hogy a rendező és színészei (s
legfőképp a Darvas Iván-Halász Judit-
Tahi Tóth László hármas) egy-szerre
hozzák a színpadra az álmodozó és a
kiskocsmai-kakasos házi realitást jól
ismerő Krúdyt, megéreztetve nyelvének,
hangulatteremtő képességének minden
zamatát.

Kapás Dezső azóta többször is színre
vitte Krúdyt, s most újra a veszprémi
Petőfi Színház megnyitásának negyed-
százados jubileuma alkalmából, a szín-
ház egy csupa kihívás-évadjának nyitó
darabjaként. (Mert már az is ritkaság-
számba megy, ha egy színház kizárólag
magyar szerzőknek szán egy évadot.)

Bár be kell vallanunk, hogy A vörös
postakocsi újbóli útra bocsátásakor csak
féleredmény született, a dramaturgiai
alapgépezet ugyanolyan stabil, mint a
'68-as regenerálása után. Kapás Dezső
átigazított, Krúdy-novellákból átemelt
részekkel kiegészített szövege úgy hű az
íróhoz, hogy néhány ponton változik az
eredeti. Az átdolgozó rendező tompítja a
darab túlzott romantikáját, bővíti az íróra
oly jellemző asszociációs láncokat, meg-
növeli egy-egy mellékszereplő darabbéli
súlyát. Ezzel mind az egyes jeleneteken
belül, mind a felvonások között a maga tel-
jességében, ellentmondásosságában tárja
fel a Krúdy-világot. Kitűnően működik az
óriáskerékmódszer. A hosszú, önfel-táró
monológokat hirtelen váltással ke-
délyeskedő-anekdotázó dialógusok köve-
tik, a pergő eseményeket múltidéző jele-
netsorok fékezik, a reálszituációkat
álomképek emelik meg. Jelen, múlt és
jövő, álom és valóság kavarog ily módon a
lazán összekapcsolódó jelenetekben. De
egy óriás kört ír le az egész dráma is.
Alvinczi Eduárd és unokahúgai békés
balatoni magányát úgy töri meg a ven-
dégségbe érkező Rezeda Kázmér izgé-
kony életigenlése, hogy mindenkit ki-
mozdít stabilnak hitt helyéről. Esztellát
csirkeültető falusi kisasszonyságából
mindent odadobni képes szerelmes nővé,
a szellemét keleti vallási szertartásokkal,
testét pisztolylövéssel, pénztárcáját pedig
versenylovak futtatásával edző mogorva
Alvinczit gyengéd érzelmeit ki-adó
féltékeny férfivá, s az egész házat,
lakóival, felbolygatott méhkassá változ-
tatja. S az Anna-bált követő éjszakán ez a
zűrzavar még csak fokozódik. Esztella
képzeletmonitorján Alvinczi féltő-intő
szavai után úgy jelenik meg majdani



megcsalatásának zaklatott előképe, mint
idős jótevőjének beteljesülésre váró jós-
lata. Es Steinné különös szalonjában ez a
kép megtalálja álompárját: a lányt a
ragaszkodó szeretetét megunó Rezeda
bevezeti az úri társaságba, és kéjenc fér-
fiak vágyainak martalékává teszi. Ettől az
érzelmi csúcsponttól kezdve egy lassú
megtisztulási folyamat végeredménye-
ként visszazökken a kibillent kerék.
Alvinczi úgy bocsátja vissza Esztellát az
ősi kastély bezárt világába, hogy nem
vágyódhat többé romlott emberek közé.
S a lány fájdalmával felvértezve e nyuga-
lom érdekében már a szerelemről is le
tud mondani.

Krúdy ezekkel az egybemosódó, imp-
resszionista képekkel feszült drámai szi-
tuációkat teremt, pedig jószerivel egyet-
len hagyományos értelemben vett drá-
mai alakja sincs, mivel a szerelmi három-
szög két férfihőse inkább egy-egy életér-
zés, egy-egy társadalmi státus megteste-
sítője. Alvinczi Eduárd a régi udvarház
utolsó gazdájaként a letűnőben lévő

világ szigorú erkölcsi normáit, különös-
nek tűnő hóbortjait, régimódi szerelmét,
sírig tartó hűségét szembesíti Rezeda
Kázmér nyughatatlan, örökké újat ke-
reső, hirtelen fellobbanó és ugyanolyan
hamar elhamvadó, mindig elégedetlen,
viharból viharba futkosó lényével. S ket-
tejük között Esztella olyan reménytelen
utazó, aki sohasem éri el az annyira áhí-
tott boldogságot. Mert csupán pilla-
natnyi örömök azok, melyek miatt
elhagyja az Alvinczi-birtokot, hogy maga
szembesülhessen azzal a másfajta élet-
formával, melyben élni képtelen. Re-
ményvesztetten, gyermekkora óta táplált
illúzióitól megfosztottan úgy tér vissza
az ősi házba, hogy a mindent elsöprő
nagy érzés helyét egy lecsendesült, vég-
telen hálaérzet foglalja el.

Kapás Dezső rendezésében ezeket az
érzéseket, hangulatokat próbálja tetten
érni. S ehhez Menczel Róbert díszlete
minden segítséget megad. Mesébe illő
balatoni kúriát épít fel stilizált és nagyon
is valóságos elemek furcsa keverékéből.

Hatalmas ebédlőjét zöld borostyánfalak
szegélyezik, háttérben a tengerkék Bala-
tonnal, áttetsző vizében úszkáló halakkal,
nádassal. Csak néhány lehullott levél és
egypár gyertya lángjára visszavett fény
szükséges ahhoz, hogy a díszlet lakóinak
hangulatához igazodjék, s az utolsó fel-
vonásra hozzájuk komoruljon. Ezek közé
a csendképek közé iktatja Steinné sza-
lonját. Áttetsző, különböző színű füg-
gönyfalaival, sejtelmes fénynyalábjaival
perceknek élő embereknek teremt élet-
teret.

S e jól eltalált környezetben Kapás
Dezső rendezése nemcsak néhány percre,
de hosszú-hosszú jelenetekre „létezik".
Nem sokkal a vendég megérkezése után
igazi Krúdy-ebédet tálaltat fel. Minden-
nek megadja a módját, nem feledkezik
meg arról, hogy az evés szertartás. Az
udvarmester éteklapjáról a felolvasott
falatokat a tálalószemélyzet az asztaltár-
saság minden egyes tagjának külön be-
mutatja. Ok az ételre rá sem tekintve,
mereven maguk elé bámulva, gondolat-
ban falatoznak, hogy az összes fogás
elvonulása után jóllakottan álljanak fel.
Ezzel az ötlettel Kapás a valóságot és a
képzeletet olyan szétválaszthatatlanul
kapcsolja egybe, ahogy az Krúdynál
annyira természetes.

Ez az eggyé fonódás jellemzi a bál utáni
éjszakát is. Egymást kereső, egymás elől
menekülő szerelmespárok közül emeli ki a
rendező Esztellát, hogy mozdulatlanná
merevítve, a jövőbe révedő tekintettel
hallgassa meg a számára kínálkozó
lehetőségeket, és lássa a jövőt. Alvinczi
nyugalmat, szeretetet kínáló szavai után
petárdaként robban Rezeda titokzatos
utazásra csábító szerelemkihívása. A
szerelmes Esztella előtt megjelenik az út
vége: egymást meg-unt, egymástól
búcsúzó szerelmespárok. Kapás Dezső a
szerelmi haláltáncosokat oly sejtelmesen
és mégis oly földhözragadtan vezeti fel,
hogy nem engedi egyértelműen eldönteni,
vajon egybáli, nem annyira egymástól,
mint inkább a mulatságtól megrészegült
párok válnak el ily különösen, vagy
Esztella magaijesztő képzelgése az egész.
E kétértelműség fenntartásával el is éri a
szándékolt célt: a lányt nyomasztó
gondolatok külső megjelentetését. Hogy a
szerelem bolondjai által fel-fokozott
hangulatot némiképp ellensúlyozza,
naturalista snittekkel szabdalja fel a
búcsútáncosok szózuhatagait. Két, már
csak az evést élvező férfi asszonyriasztó
fortélya és öreges bölcselkedése billenti
vissza a túlzottan is az érzelmek felé hajló
mérleget.

Szakácsi Sándor (Rezeda Kázmér) és Pásztor Edina (Esztella) A
vörös posta kocsi veszprémi előadásában



Ám ennek a lebegő, majd földre
pottyantó ritmusnak, érzelgősséggel
vegyülő ironikus stílusnak a fenntartása
nem sikerül az előadás második
felvonásában. A történet felszáll, lebegni
kezd. Ahogy az első álomjelenetet éppen
az élteti, hogy álom és ébrenlét határán
születik, úgy Steinné szalonja elvész a
képzelet birodalmában. Pedig Esztella
számára ez ugyanolyan realitás, mint a
balatoni kúria. S ettől a másfajta, tőle
idegen élettől való csömöre magyarázná,
hogy a házba érkező Alvinczitől
bűnbocsánatért könyörög. De ez esetben
nincs miért. Hiszen azon kívül, hogy
belépett Steinné szalonjába, és ott Rezeda
kedvéért kacagni mert, nem történt
semmi. Hogy szerelme pocakos, perverz,
öreg férfiak elé dobja, mint egy állatot,
csupán csak Esztella képzelgése. A földön
csúszó, négykézláb mászó kéjenc férfihad
csak a lány vízióiban nyer kielégítést. S
hogy így érezzük, azt - talán a rendezői
szándék ellenére is - a túlkoreografált,
elbalettosított mozgássorok, az aláhulló
vörös függönyök és a nászinduló hangjára
győzedelmesen magasba emelkedő Esz-
tella-szobor okozzák. Ezt a vajúdó kis-
cseléd túlságosan későn színre hozott
valóságképe sem oszlatja el.

A sötétbe burkolódzó zárókép sem
szerencsés, jóllehet számtalan magya-
rázata lehet. A legkézenfekvőbb az, hogy
egy késő őszi este várja haza a magáról
régóta hírt nem adó Alvinczit Esztella és a
ház személyzete. De azzal, hogy a lány
véglegesen elbúcsúzott a nagyvárosi
élettől, számára is bealkonyodott. E
homályban meggyújtott gyertya jelez-heti
azt a pislákoló reményt, amely Esztella
szerelmét újra lángra lobbanthatja Rezeda
Kázmér megjelenésekor. De amikor
Alvinczi postakocsijának kürtje
megszólal, már sejthető, hogy a régi sze-
relem nem jött idejében. S amint a ház ura
hazaérkezik, és Esztella hálás ragasz-
kodással fogadja, a gyertyafényre sincs
többé szükség, hiszen önként választotta
az alkonyi életet.

Csakhogy ez a következetes rendezői
megoldás a leglényegesebb ponton hi-
bádzik: színészeit ugyanis arra készteti,
hogy ezeket a sorsdöntő szituációkat és
megkínlódott érzéseket egész lényük
helyett csupán a hangjukkal és a sziluett-
jükkel játsszák el. Rezeda Kázmér „a
sokat szenvedett és szenvedésében meg-
tisztult férfi" kétségbeesett csábítás-
kesergőjét, Esztella a hideg, megfáradt
szavait könnyben áztató asszonykínokat,
Alvinczi Eduárd „szentimentális gyön-

gédségű, finom érzelmességű, önfeláldozó
hűségű" utolsó postakocsi-szerelmét.

S e zárójelenetben a Rezeda Kázmért
vendégként alakító Szakácsi Sándor len-
dülete is megtörik. Pillanatokra sem tudja
elhitetni, hogy szerelmének még van
vonzereje, hogy Esztellát még mindig
megkísértheti. Csupán a kínlódó, szavaiban
élő, gyenge férfit hozza el a balatoni
őszbe. Erről a Rezedáról már nem olyan
nagy áldozat lemondani. Így utolsó
kihívása tét nélküli marad. Pedig a színész
egyébként finoman ábrázolja az inkább
csak az érzések, mint a gondola-tok
szintjén megragadható furcsa jellemet.
Titokzatos utazója embereken átgázolva
habzsolja az életet. Még sincs benne
semmi kivetendő, hiszen Rezeda Kázmér
maga a mindenkit megbabonázó,
boldoggá-boldogtalanná tevő szerelem.
Szakácsi eljátssza ezt a hódítót,
őszintének tűnően, kedvesen, ellenáll-
hatatlanul, hogy aztán önként vállalt sze-
repét mintegy megunva, észrevétlenül
vagy vihart kavarva távozzék. De meg-
érezteti az e kalandozások mögé bújtatott
Rezeda Kázmér-i szalmalángtermészetet
is, és azt az illúzióit vesztett férfit, akinek
az életét a szőkék, barnák, önzők és
önzetlenek hada csak rövid távon teszi
széppé. S amilyen kevéssé látszik igaz-
nak a boldogsága, annyira valódi csak a
szenvedése is. Rezeda nemcsak mások, de
önmaga számára is megmagyarázza
Steinné szalonjában, hogy miért jó, ha
Esztellát újra szabaddá teszi. Egy ideoló-
giagyártás szem- és fültanúi lehetünk. A
színész biztos arányérzékkel egyensúlyoz
az őszinteség és a világ megcsalása

Szoboszlay Sándor (Alvinczi Eduárd) és Demjén Gyöngyvér (Montmorency)
Krúdy Gyula színművében (MTI fotó - llovszky Béla felvételei)

között. Eldönthetetlen, hogy egy élet-
művésszel vagy egy megkésett álmodo-
zóval állunk-e szemben. S ezzel Rezeda
alakját megfoghatatlanná, titokzatossá-
gával vonzóvá teszi. De Szakácsi jól elta-
lálja azt a kicsit megemelt, éneklő hangot
is, amellyel elválasztja a valóságban lé-
tező férfit az Esztella álomképeiben
megjelenő látomásalaktól. S ha úgy tűnik,
hogy Rezeda Kázmér oly légiessé válik,
hogy szinte már valószerűtlen, akkor
néhány ironikussá formált mondattal,
hétköznapiasított mozdulattal föld-re
kényszeríti.

A másik szereposztás Rezedájának,
Mészáros Károlynak épp ez nem sikerül.
De talán ez nem is az ő hibája. Sem élet-
korához, sem belső színészi alkatához
nem áll közel ez a szerep. Csak megjele-
nésében hasonlít a Krúdy által elképzelt
alakhoz. S mozdulataiban nincs is semmi
megbírálnivaló. Csak hát ezek az elját-
szott gesztusok úgy kapcsolódnak a
Rezeda-élethez, hogy nem válnak eggyé
vele.

A Szoboszlay Sándor által megformált
Alvinczi Eduárd egy letűnt világ utolsó
képviselője, aki talán ugyanolyan vehe-
menciával élvezte egykoron az életet,
mint hirtelen támadt vetélytársa, csak
mostanra lecsendesült. A színész erre az
önmagával megbékélt, a világgal pedig
haragban lévő állapotra helyezi szerepé-
nek hangsúlyait. Ezzel magyarázza, hogy
miért rejti a hamisságok elől egyetlen
igazgyöngyét, Esztellát. A lelki bezártság
ábrázolásához egy olyan monoton be-
szédhangot választ, amellyel biztosan el-
fedheti hajdan volt szentimentalizmusát



és minden olyan érzelmes megnyilvánu-
lását, mely a megváltozott jelenben
nevetségessé teheti. De Szoboszlay a
merevséget megőrzi Esztellával szem-
ben is. Ez mindaddig érthető, ameddig a
lány előtt az erkölcseit óvó zordon nagy-
bácsit alakítja. Ám a bál utáni éjszakán,
gyengéd érzelmeinek felfedésekor nem
volna szabad ugyanolyan szenvtelennek
maradnia, éppen azért, hogy a lány távo-
zásakor ismét visszabújhasson kőszikla-
várába. A színésznek azonban sokkal
jobban sikerül a begubódzó, hóbortjai-
nak élő öregedő ember megformálása,
mint az Esztellához fűződő, emberien
szép kapcsolatának megragadása. Már
csak azért is, mert az úri passziók fel-
vonultatásakor észrevétetheti azokat a
fonákságokat, melyek a múlthoz való
görcsös ragaszkodásából erednek. Egy-
egy izomerősítő torna, agyserkentő me-
ditáció, gyertyaoltogató lövöldözés, régi
szerelemmel való szembesülés során
csilloghat a szarkasztikus Szoboszlay-
humor. Csakhogy ez csupán Alvinczi
Eduárd lényének egyik fele.

Így az Esztellát alakító Pásztor Edina
igen nehéz helyzetbe kerül. Azt kellene
hitelesítenie, hogy miért okoz komoly
lelkiismeret-furdalást az, amikor Rezeda
kedvéért ezt a morózus öregurat el-
hagyja. Nehezen sikerült. Azért is, mert a
színésznő sokkal határozottabb, öntuda-
tosabb, keményebb vonásokkal rajzolja
meg Esztellát, mint Krúdy. Maga is
vágyja a szerelmet, ezért választása
éppen annyira a sajátja, mint Rezedáé,
kiszolgáltatottsága pedig nem olyan elvi-
selhetetlen, mint színpadi elődjéé volt.

Pásztor Edina Esztellája azzal válik
sebezhetővé, attól omlik össze, hogy egy
olyan új világba kerül, ahol a szerelme
nem áll mellé. Áthelyeződnek tehát a
hangsúlyok. Ezt az Esztellát nem a tiszta
falusi létet felváltó romlott város győzi
le, hanem a szerelme. S innen kezdve
már logikusan magyarázható a visszafelé
vezető út. Ahhoz, hogy újra kiegyensú-
lyozott, békében élő ember válhassék
belőle, a szerelmet kell magából kiirta-
nia. Hiszen ez az érzés másoknak nem
azt jelenti, mint neki. Pásztor Edina sze-
repformálásában mégis az a legszebb,
ahogy ennek az érzésnek a születését és
elhatalmasodását nyomon követi. Ahogy
földbe gyökerezett lábbal, zavarttá váló
tekintettel megéli az első találkozást,

ahogy a levelesláda emlékei között kutatva
elhiszi, hogy vonzalmuk gyermekkorukra
visszavezethető; ahogy féltékenyen lesi a
más nőkkel táncoló férfit, s ahogy a „nem
tudok nálad nélkül élni" érzésével a szere-
tett ember lába elé borul.

Ezt az Esztellában élő tiszta szerelem-
érzést nyerseséggel, racionalitással el-
lentételezi Dobos Ildikó Steinnéje. Fér-
fiakat boldoggá tevő szalont tart fenn, s
közben hűségesen szereti az urát. Nőket
bocsát áruba, s eközben papucsos kispol-
gári életről álmodozik. Ahogy eleganciá-
ját kétes foglalkozására utaló tollboa
keretezi (az előadás stílusos és szép jel-
mezei Füzy Sári munkáját dicsérik), úgy
keveredik Steinnében is a finomság és az
útszéli durvaság. A színésznő a hirtelen
ritmus- és hangszínváltásokkal nemcsak
humorforrást teremt, de megéreztet va-
lamit abból a kakasos házi hangulatból
is, mely Esztella számára oly idegen,
Krúdynál pedig szinte mindennapi. Eb-
ben segíti két rossz útra tért alkalma-
zottja is, akiket Losonczy Ariel és Töreky
Zsuzsa formál meg igen beszédesen.
Úrinő mivoltukról megfeledkezve, afféle
folyosózó cselédekként telepednek a
földre, hogy kibeszéljék lelkük fájdalmát.
Bánatuk pedig éppoly földhözragadt, épp
annyira a szerelemhez tapadó, mint tisz-
tességesebb életet élő nőtársaiké. Ilyen
csalóka a krúdys szerelem!

De világában kevés olyan személy
akad, aki e mindent elsöprő érzéstől füg-
getlenedhet. A legnevesebbje kétségte-
lenül Unghonberky úr, hiszen számára a
legnagyobb gyönyör az evés. Bencze
Ferenc terítéktől terítékig lépdelő, ado-
mákban élő, kedélyeskedő figurát formál
megnövekedett szerepében. Rácsodál-
kozik, ellensúlyoz és lefitymál, mint egy
igazi rezonőr.

Darás Léna Bágyinéja vészmadárként
keresi a helyét Alvinczi Eduárd falusi
kúriájában. Időjárási előrejelzései ugyanis
nemcsak a természet, hanem a lélek viha-
rait is pontosan mutatják.

Kőmíves Sándor Sylvesterének annyi a
dolga, hogy hűen teljesítse a ház lakói-
nak személyes kívánságait. Nem a meg-
jelenéséből, hanem Alvinczival össze-
csengő szavaiból látszik, hogy milyen
régi bútordarab. S ha ideje engedi, leül
egy kis bál utáni csevelyre, és Unghon-
berkyvel együtt megfricskázza a szerel-
meseket.

Mégis hiányzik valami. Pedig Alvin-
czi Eduárd híres kocsija sok mindent
magával hozott. Érdekesen megformált
Krúdy-hősöket, ellesett Krúdy-hangu-
latot, utánozhatatlan Krúdy-szerelmet.
Egymás mellé téve azonban mégsem
adják ki a Krúdy-titkot. Maradt még
betöltetlen hely a vörös postakocsin.

Az atyai ház

Remenyik Zsigmond utazásai sokkal
földhözragadtabbak. Valóságban gyöke-
rező képeit nem lebbenti oly magasra az
írói képzelet. Szellemi rokonai a harmin-
cas évek magyar paraszti társadalmát
ábrázoló írók között kereshetők. Szo-
ciográfiai értékű művei azonban kilóg-
nak a Darvas József, Féja Géza, Illyés
Gyula, Veres Péter felállította sorból.
Mássá teszi a remenyiki prózát a túlsó
oldalról szemlélődés. Egyfelől azért,
mert a polgári származású író műveiben
a paraszti társadalom anyagi és szellemi
nyomorának ábrázolása mellett mindun-
talanul feltűnik az önmagát elpusztító
dzsentri is a maga gyengeségével, nyer-
seségével, kulturálatlanságával, törté-
nelmi sorsának beteljesítésével. Másfelől
írásaiban letagadhatatlanul jelen van
egyetemes szemlélete. Az, melyet már
ifjonti forradalmi lángolása magában
hordozott, és melyet dél-amerikai ka-
landjai csak megerősítettek.

A hat és fél éves dél-amerikai tartózko-
dása szinte minden, visszatérése után írt
művére hatással van. Vagy közvetlenül
jelenik meg a távoli világ (mint a Vész és

kaland című regényében), vagy a törté-
nés helyét és szereplőit határozza meg
(mint a „Vén Európa" Hotel című drámá-
jában), vagy az újra felfedezett jelen és az
itt felejtett múlt között tátongó űr befe-
désére szolgál (mint a Bűntudat című
regényében). Mert az 193 6-ban írt Bűntu-

datban nemcsak a harmincas évek ma-
gyar valósága tűnik fel, hanem a néhány
évvel azelőtti múlt is, melyből az író oly
kétségbeesetten menekült, egy bukott
forradalom és egy elvesztett háború
emlékével. A szemlélődés valóságképei-
ből indító és onnan a múlt emlékei közé
visszatérő regényépítkezése kísértetiesen
hasonlít a hat évvel később - egy újabb
amerikai útja után - írt Az atyai ház című
drámájához. Nemcsak az újra fel-
keresett dormándi ház azonos, hanem a
benne lakók is. De közös bennük az
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emlékek között kutató, önmarcangoló
stílus és a jelen-múlt között ugrándozó
szerkesztésmód is. Ám ahogy Krúdynál a
vörös postakocsi felemlegetess, úgy
Remenyiknél az atyai ház ismételt meg-
idézése sem jelenti azt, hogy a regény
színpadi adaptációjáról lenne szó. Mint
ahogy ő maga írja; „A kötetből természe-
tesen csak a címet és a miliőt veszem át,
új történetet kell fabrikálnom, már kez-
dem sejteni a körvonalait." S ezeken a
körvonalakon belül nemcsak a cím válto-
zott meg, de a társadalomrajznál sokkal
nagyobb jelentőségűvé váltak a szemé-
lyes, a családhoz kötődő élmények. A
Büntudat világa az atyai ház köré tekere-
dik, de csak néha-néha, egy-egy látogatón
keresztül türemkedhet be a házba. Ettől a
leszűkítettségtől kap drámai töltést az
egyébként epikus szerkesztésű mű, s ez
ruházza fel olyan általános érvényű
mondandóval, melynek segítségével Az

atyai ház kortól és időtől függetlenül,
örök érvénnyel létezhet.

Így van ez azért is, mert András mene-
külése, majd újbóli visszatérése önélet-
rajzi vonatkozásain túl egy nemzedék
útkeresésének is tekinthető. A bűntudat és
a felfedezés vágya hajtja az ismeretlen új
világ felé. hogy onnan lecsillapultan.
megtisztultan térjen vissza, es helytálijon
ott, ahová állította az emberi sors. Az

író azonban a messziről jött vándor érke-
sésekor nyomban nem dönti el, hogy hőse
egynapi látogatásra toppant-e be, vagy
végérvényesen hazaérkezett. Gon-
dolkodási időt ad a szamara. Eppen
arcnyit, amíg újra felfedezheti a regi arco-
kat: a megöregedett megmaradottakat és
az emlékekben élő eltávozottakat. S mi-
közben a család régi barátjával, Hágen
Miklóssal bebarangolja a pusztuló lakot,
ismét részesévé válhat a múlt esemé-
nyeinek. Átélhet találkozást és szakítást.
szerelmet és megszégyenülést, születést
és elmúlást. Végigpergetheti magában a
házhoz ezer lánccal tapadó életét.

Mindezt úgy, hogy helyiségről helyi-
ségre haladva nemcsak beszélgetésük-
ben, de ténylegesen is felidéződik a múlt.
Megjelenik halott apja, anyja, szerelme,
hogy szavaikkal és életükkel figyelmez-
tessenek. Folytatni kell, továbbírni a ház
történetét! Csak jobban, szebben, mint
ahogy az nekik sikerült. Elsősorban a
hűségróf, a gyökerekhez való ragaszko-
dásról próbálják meggyőzni Andrást a
ház élő és felidézett lakói. A legélőbben
Hágen Miklós. akinek barátsága végig-
kisérte a család mindennapjait, és aki
őrizte a házat, hogy majdan jogos tulaj-
donosának átadhassa. De „ hűségróf
beszélnek a szülők is akik egymás olda-
lan éltek meg örömöket és sorscsapaso

kat. Oszlánci Marika is erről tanúskodik.,
amikor nem hagyja bemocskolni az őt
teherbe ejtő fiatalúr emlékét., felemelt
fejjel távozik, hogy aztán kisgyermekével
együtt térjen vissza bevárni az elmúlást.
Ám a legmeggyőzőbb érvet mégis a kis-
lánya. Marika nyújtja át, akiben András
bolyongásai során is továbbért az atyai
házban. Léte győzi meg., hogy ősi ottho-
nukban együtt kell folytatniuk az életet.

S miközben a két férfi végigjárja a
régen üresen álló helyiségeket, ők sem
tudnak külső szemlélői maradni a múlt-
idézésnek. Emlékezőkből részesekké
válnak, belépnek a történetbe, fiatalod
nak, öregszenek, éppen ahogy az újraélt
események megkívánják, hogy aztán
újabb helyiségbe lépve újra narrátorként
folytassák az atyai ház történetének fel-
göngyölítését. E megkettőzött. részes-
kívülálló, jelenlévő-távolságtartó szerep-
kör nemcsak formájában bontja meg a
hagyományos dramaturgiát, de tartalmá-
ban is.

Mint ahogy új az emlékezéshez válasz-
tott, a cselekmény időrendiségére ügyet
sem vető építkezés is. Úgy szakadnak fel
az emlékezőkhől a múltjellemző pillana-
tai, hogy csupán az éppen birtokba vett
helyiséghez kötődnek Az előszobához
Hágen első látogatása, a szalonhoz az apa
hazatérése a háborúból, a nappaphoz a



szülők kétségbeesett magánya András
szökése után, az ebédlőhöz a Zoltán-napi
ünnepségek, a vendégszobához Marika
és András egymásra találása, a hálószo-
bához az apa halála, a dohányzóhoz
Marika és az unoka visszatérése, András
szobájához a szülők fészekrakásának
kezdete. S így történhetik meg, hogy
nemcsak az emlékezők, de a megidézet-
tek is a szobákhoz igazodva öregszenek-
fiatalodnak. Ezért követheti az apa halá-
lát a szülők esküvője, András bűnei elől
való menekülését a bűnök elkövetése.

Talán e drámaírói merészségekkel is
okolható a Hegedűs Tibor rendezte 1943-
as vígszínházi ősbemutató vegyes kriti-
kai visszhangja. Egyesek O'Neill, Piran-
dello, Thornton Wilder nevét és hatását
emlegették, míg mások unalmasnak,
fárasztónak, drámaiatlannak tartották.
Thurzó Gábor azonban - ahogy ezt E.
Nagy Sándor Remenyik-tanulmányából
is megtudhatjuk - határozottan kijelen-
tette, hogy „a magyar drámaírás egyik
legfontosabb értéke és legnagyobb meg-
lepetése ez a munka, csalódnánk, ha nem
lenne hatással drámaírásunkra".

Hogy Remenyiknek mekkora hatása
volt/van drámaírásunkra, azon hosszasan
lehetne elmélkedni. Az azonban tény,
hogy színpadjainkra jószerivel csak a

„Vén Európa" Hotellel kerülhetett. Ezt az
„egyművű" szerzőséget próbálja oszlatni
Léner Péter azzal, hogy oly sok év után
színre vitte az atyai ház emlékképeit.

Szépen megrendezett előadás Léner
Péteré. Talán a legnagyobb erénye az,
hogy mindvégig sikerül az emlékező
hangulatot megtartania. Akkor is, ami-
kor csak a két férfi beszélgetésében, és
akkor is, amikor ténylegesen elevenedik
meg a múlt a színpadon. S ezt nem úgy
éri el, hogy színészeit a valóság talajáról a
szürreáliák birodalmába emeli fel. Min-
den képben hagyja, hogy a leghihetőb-
ben éljék meg mindennapjaikat. Vesze-
kedjenek, részegeskedjenek, örüljenek és
szenvedjenek úgy, ahogy az egy fél
emberöltő alatt történni szokott. Mert
éppen ennyi idő telik el, míg a szülők
házasságkötésétől András végleges
visszatéréséig eljutunk. Ezt a folyamatot
a rendező belső és külső változásokban
egyaránt érzékletesen hozza a tudomá-
sunkra. Ha felnőttjeinél ezt teszi, akkor a
gyerekeket is fel kell növesztenie. Nem

riad vissza attól, hogy behozza a cse-
csemő Andrást a színpadra, és attól sem,
hogy a kis Marika a szemünk láttára cse-
peredjék fel. Gyerekszereplői is beletar-
toznak az atyai ház mindennapjaiba.
Ugyanúgy, mint a többiek.

Hogy a történet mégis megemelkedik,
s minduntalan éreznünk kell, hogy az
emlékek között bolyongunk, azt a ren-
dező külső hatásokkal éri el. A Palásti Pál
válogatta andalító zongoramuzsikával,
mely végigkíséri a két férfi múltfaggató
nosztalgiázását, meg Csányi Árpád reb-
benékeny lepeldíszletével, mely egy-
szerre jelez elmúlást és túlélést. A dísz-
lettervező atyai háza maga a képzelet.
Háló - pókháló? - borította, rég nem
használt, leporolásra váró. Amint meg-
nyílik, s a rég eltávozott szülők „bebo-
csátják" tékozló fiukat, élettel telik meg a
ház. Függönyök emelkednek, leplek
mozdulnak, hogy András előtt feltárul-
jon egy-egy újabb mozzanat a család tör-
ténetéből. S e képzeletbirodalom csak
néhány jelzésszerű díszletelemet igényel
ahhoz, hogy megtudhassuk, a lakás mely
részéhez kötődnek az emlékek.

Az emlékek, melyek Léner Péter ren-
dezésében fontosabbak az emlékezők-
nél. Jelzi ezt azzal is, hogy Hágent és
Andrást csak akkor hagyja a színen, ha
szereplői vagy kommentálói az esemé-
nyeknek. Nem engedi, hogy tétlenül
szemlélődjenek. Ezzel nem annyira Há-
gent hozza nehéz helyzetbe, hiszen az
idős férfi már rég megállapodott. András
az, akinek a háttérben maradva kell meg-
hoznia sorsformáló döntését. E széttör-
delt jelenléttel azonban csak a végered-
mény közölhető, az út, amely a döntésig
elvezette, rejtve marad. S ezt csak némi-
leg ellensúlyozza a szülők reflektor-
fénybe állításával.

Léner Péter kétségtelenül a szülőket
teszi meg a történet főszereplőinek, sok-
kal hangsúlyosabban, mint ezt az eredeti
mű sugallja. Múltjukkal példázatot nyújt
emberi sorsokról, melyekben találhatók
ugyan szépségfoltok, de érdemes a he-
lyükre lépve továbbírni a történetüket.
Mert ezek a sorsok, ezek a képek
mélységesen emberiek. Az is, ahogy a
háborúból hazatérő apa fiát hűségre
neveli, az is, ahogy a városi lány
esküvőjük után vállalja a világtól elzárt,
csendes vidéki életet. De magyarázható
az apa féktelen dühe és az anya
szomorúsága is, amikor

fiuk teherbe ejti a cselédlányt, és váltót
hamisít, majd bűnei és önmaga elől
menekülve elhagyja a családi házat.
Talán csak a Zoltán-napi ünnepség képe
nem illeszthető be ebbe az érzékenyen
szép tablóba. A rendező néhány pilla-
natra feladja elbeszélő, emlékező stílu-
sát, és elironizálgat az italtól elbódult
vendégekkel. S talán a záróképet is
inkább az író utasításai szerint kellett
volna továbbírnia. Azzal ugyanis, hogy
András a kislányával, Marikával bemegy
a házba, csak elkezdődik a közös életük.
Pedig Remenyiknél már-folytatása is van.
Együtt vetik meg az ágyat. Ez az írói
gondolat azt is jelzi, hogy már nem
pusztán az emlékektől telik meg élettel
az atyai ház. Ez a befejezés jelenthetné a
kiscseléd sorsának továbbfolytatását is,
meg annak a jelenetnek a befejezését is,
mely-ben a fiatal András és Marika együtt
vetik meg a vendég fekhelyét. Hiszen
Remenyik látszólag ötletszerűen kavargó
visszaemlékezés-képei zárt rendbe
igazít-hatók.

Helye van ebben Gyurinak, az elsze-
gényedett rokonnak is. Megjelenésével,
hamis váltóinak kifizettetésével előreve-
títi András ballépéseit, és felvázol egy
olyan választási lehetőséget, mely a tel-
jes létbizonytalansághoz és az öngyilkos-
sághoz vezet. Földi László két rövid kis
jelenetben pontosan hozza ezt a kun-
csorgó, egyre lejjebb kerülő, megkapasz-
kodni nem képes jellemet. Első látogatá-
sakor még van benne némi tartás, és erő-
szakos vádjaival csak jogosnak vélt jus-
sát, a váltó aláírását követeli ki, az aján-
dékról szép csendesen lemond. De csak
azért, hogy néhány év múlva visszajöj-
jön, és teljesen szétesetten, igaztalanul
vagdalkozva kikövetelje, amit egykor
önként otthagyott. Neki nincs mibe
kapaszkodnia, megszakadt a folyamat,
aprópénzre váltódott az atyai háza.

Léner Péter optimista kicsengésű ren-
dezésében azonban ez csak egy vakvá-
gány, egy mellékes mozzanat. Ő abban
hisz, hogy szilárd az atyai ház, és mindig
lesz valaki, aki fenn fogja tartani a folyto-
nosságot. Ezt sugallja azzal is, hogy a
prológus és a békét, türelmet, megértést
hirdető epilógus annak a Benkő Gyulának
a hangján szólal meg, aki a darab
ősbemutatóján Andrást alakította. S
ezzel a rendező - egy cseppet sem
erőszakoltan - becsempészi Remenyik
világába saját,



a színház folytonosságába vetett hitét is.
S e folytonosságba vetett hit közvetíté-

séhez a házat őrző szülőket megformáló
Zubor Ágnesben és Bárány Frigyesben jó
partnerekre talál. Csalogató termé-
szetességgel mozognak az atyai házban.
Képről képre, jelenetről jelenetre, szobáról
szobára haladva vonnak egyre szorosabbá
váló emberségkötelékeket a haza-térő fiú
köré. Olyan otthonhangulatot teremtenek,
amelyben érdemes élni. Már első
megjelenésükkel, egymásba fonódó, majd
a fiú felé ölelésre táruló karjukkal
megéreztetik azt az összetartozást és
szeretetet, amelyben a két ember ereje
rejlik. S ezt az erőt a két színész
mindvégig képes kisugározni. Nem el-
mosódott, múltba vesző vonásokkal raj-
zolják meg a szülőket, hanem nagyon is
erőteljesen.

De a két színész nemcsak a szülőkben
lévő állandóságot hozza pontosan, ha-nem
a változásokat is. Fél életüket, a
házasságkötésüktől a halálukig eltelt
éveket idézik vissza. S nem pusztán kül-
sőségekben. Pedig pillanatok alatt kell
őszülniük. meggörnyedniük, elnehezül-
niük, majd minden átmenet nélkül
középkorúak ismét, hogy aztán megéljék
elmúlásukat és repkedő fiatalságukat is.

Bárány Frigyes Zoltánja - Apa - meg-
őrzi azokat a gyengeségeket, amelyek épp
annyira sajátjai, mint emberi értékei. Talán
ezek a gyengeségek járultak hozzá ahhoz,
hogy András elhagyja őket. Bor-gőzös
névnapi tivornyáinak, hirtelen haragjának,
megmagyarázhatatlan szakitásainak
értékelését immár a fiára bízza. Csakúgy,
mint vélekedését az emberi hűségről és
tisztességről, és azt a mozdulatot, ahogy
cseperedő unokáját az ölébe ülteti. Bárány
Frigyes Apája szigorú. E belső emberi
fegyelmezettséget a színész külső
merevséggel párosítja. Katonás tartással,
sziszegő szavakkal jár-kel a világtól egyre
inkább elzárt otthonában. De csak azért,
hogy valóra váltsa fiatal-kori vágyát:
erősnek lenni, hogy fel tudja nevelni
gyerekeit.

Zubor Ágnes Lujzikája érzékenységé-
vel, mindenre odafigyelő tekintetével
próbálja egybetartani a családot. A szí-
nésznő megkapó líraisággal éli meg ezt az
asszonyiságot. Azt az asszonyt, akinek
öröme mindenkié, a bánata pedig csak az
övé. Csupa derű fiatalasszony-percei-ben,
pedig házasságkötésével feláldozott egy
másfajta életformat. S amikor a fia
elhagyja őket, nem szitkozódik, mint az
ura. Csendesít, bátorít, szeretetével csil-

lapít, és közben észrevétlenül megszen-
vedi a gyermekét elvesztő nő anyakínjait.

Ilyen szeretni való szülőpár mellett a
tékozló fiú alakja túlságosan is háttérben
marad. Háttérbe szorítja a rendezői elkép-
zelés is, de Csikos Sándor meditatív játéka
is. Inkább csak átgondolja a vele, velük tör-
ténteket. Megérkezésekor kissé hiányzik
belőle a megszökött, világot bebarangolt,
megrokkantan, megöregedve visszatért
nagy utazó képe. Így éppúgy motiválatla-
nul hagyja visszatérését, mint később a
távozását. Túlságosan is engedelmes, jó
fiút formál ahhoz Andrásból, hogy elhi-
hessük azt, hogy a következményeket nem
vállalva elmenekül. Marikával való egy-
másra találása több a szokásos fiatalúr-kis-
cseléd egymásra borulásnál. Többé teszi a
Marikát megformáló Molnár Erika határo-
zott játéka. A színésznő nem a teherbe
ejtett szolgáló sztereotípiájára épít: emberi
értékeket érzékeltet. A keménységet, a
hajlíthatatlanságot, az egyenrangúság hi-
tét. Ezzel a senkinél nem vagyok kevesebb
érzéssel megy bele örömmel az Andrással
való kapcsolatba, ezzel indokolja öntuda-
tos távozását, és ezzel magyarázza azt is,
hogy gyermekét féltve visszatér. S nem is
kell csalatkoznia. A szülők elfogadják őket,
s végül András is a kislányokat.

De eddig az elfogadásig Andrásnak
hosszú utat kell bejárnia. Csikos Sándor a
beszélgető-narrátor szerepkörből szinte
észrevétlenül lép be a történetbe, hogy ott
megfiatalodjék, és éles különbséget téve
két önmaga között. ténylegesen is átélje a
vele történt eseményeket.

Eppen ez a ki-be lépegetés nem sikerül a
Hágen Miklóst megformáló Simor Ottó-
nak. Mindvégig megmarad az események
kommentálójának. Akkor is, amikor
visszaidézi az emlékeket, és akkor is,
amikor saját múltja elevenedik meg.
Miközben körülötte mindenki fiatalodik-
öregszik, ő változatlan marad. Bölcs, öreg,
hűséges, a boldogság után csak áhítozó
barát. Pedig mozaikjaiból éppen olyan, az
atyai ház

lakóival párhuzamosan futó életutat lehe-
tett volna összerakosgatnia, mint amilyen
Lujzikáé és Zoltáné. Csak egy kicsit sokszí-
nűbb, átéltebb, belső megifjodásra képe-
sebb játék kellett volna hozzá.

Mint amilyenné Máthé Eta Juli nénit és
Stettner Ottó Józsi bácsit alakította. A két
cseléd nemcsak végigkíséri az atyai ház
történetét, de kapcsolatot teremt a múlt és
a jelen között. Magában hordja a szülők
emlékét, és egyben őrzi András számára a
jövőt: a házat és Marikát. A hűségről
tanúskodnak ők is ugyanúgy, mint a ház
eltávozott lakói. S őszintén szólnak a sza-
vaik.

Krúdy Gyula: A vörös postakocsi (veszprémi
Petőfi Színház)

Az író műveinek ,felhasználásával átigazí-
torta és rendezte: Kapás Dezső. Zeneszerző:
Sáry László. Díszlet: Menczel Róbert Jelmez:
Füzy Sári Koreográfus: Szirmai Béla. A ren-
dező munkatársai: Horváth Irén, Perlaki
Ilona, Völgyesi Gyöngyi.

Szereplők: Szoboszlay Sándor, Pásztor
Edina, Palásthy Bea, Szakácsi Sándor-Mészá-
ros Károly, Darás Léna, Kömíves Sándor,
Bencze Ferenc, Töreky Zsuzsa, Losonczv
Ariei, Lukács József, Bakody József, Ben-
czédy Sándor. Sashalmi József, Dénes Judit,
Balogh Tamás, Éltes Kond, Almási Albert,
Háromszéki Péter, Majoros Júlia, Várnagy
Zoltán, Koszta Gabriella, Várhelyi Dénes,
Kolos István, Fazekas István, Oravecz Edit,
Szendi Edit, Perjés Hilda, Zombori Katalin,
Horváth György, Nyirkó István és Ruha
Rudolf és zenekara.

Remenyik Zsigmond: Az atyai ház (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Mialkovszky
Erzsébet. Zenéjét összeállította: Palásti Pál.
Maszk: Léka László. A rendező munkatársa:
Gönczy Ágnes. Rendezte: Léner Péter

Szereplők: Benkő Gyula, Csikos Sándor,
Bárány Frigyes, Zubor Ágnes, Simor Ottó,
Máthé Eta; Stettner Ottó, Molnár Erika,
Földi László, Szigeti András, Mártonffy
Mária, Hetey László, Horváth István, Vennes
Emmy, Korompai Vali.

Zubor Ágnes (Anya) és Bárány Frigyes (Apa) Az atyai ház nyíregyházi előadásában
(Csutkay Csaba felvételei)


