
V Á G Ó A S Z T A L O N

Huszárlk Zoltánt a legköny- 
nyebb a vágóasztal mellett 
megtalálni. Majdnem egy ke
rek esztendeig forgatta Krú
dy Szlndbád című regényéből 
készült első játékfilmjét, s 
most huzamosabb ideje a 
vágással foglalatoskodik.
— Nem véletlen ez — ma
gyarázza — , hiszen a film, 
jellegéből adódóan, olyan ki
sebb, variálható egységekből 
áll, amelyek munka közben 
újabb és újabb összeállítási 
lehetőségekre csábítanak. 
Félreértés ne essék, nem 
azért, mert a forgatókönyv
höz képest gyengébbek a fel
vételek, és ezeket a hiányo
kat kell pótolni, hanem ép
pen ellenkezőleg. Ami leírva 
csak egy bizonyos összefüg
gésre látszott alkalmasnak, 
az most a celluloidszalagon 
rögzített képi anyagban sok
kal gazdagabbnak mutatko
zik, és ez ösztönöz arra, hogy 
újabb és újabb variációkat

próbáljak ki. Az igazság az, 
hogy szívem szerint el is ten
ném most még egyik-másik 
részét a filmnek, hogy tovább 
gondolkodjam rajta, hagy
jam megérlelődni a lehetősé
geket, de hát ml is terv sze
rint dolgozunk, és bizonyos 
időhatárokon túl már való
ban nem mehetek, némi fáj
dalmamra, most már be kell 
fejeznem a filmet.
— Hogyan találkozott Huszá- 
rlk Zoltán Krúdyval mint film- 
témával? Mlirt éppen őt vá
lasztotta, hiszen eléggé közis
mert is  kézenfekvő, hogy 
Krúdy regényeinek sajátos at
moszféráját, különleges hangu
latát, stílusának jellegzetes 
Izeit tartja nogyra az  irodalom- 
történet, i s  ezt szeretik művei
ben leginkább az irodalom- 
barátok, közöttük Krúdy egyre 
növekvő híveinek tábora is?
—  Azt hiszem, hogy az ELÉ
GIA és a CAPRICCIO című 
rövidfilmjeim bizonyos gon

dolati azonosságot mutatnak 
Krúdy műveivel. Lehet, hogy 
paradoxonnak hangzik, de ez 
az azonosság, megítélésem 
szerint, onnan ered, hogy 
alapvetően optimista vagyok, 
ezért Izgat olyan nagyon a 
múlandóságra vonatkozó 
minden kérdés — tulajdon
képpen azért foglalkozom 
annyit a múlandósággal, mert 
azt szeretném kikutatni, ho
gyan lehet ennek ellenére 
boldogan élni.
—  Krúdyval, mint irodalom- 
szerető ember, természete
sen már korábban találkoz
tam, nemcsak mint nagy ol
vasmány-élménnyel, hanem 
mint filmre inspiráló témá
val is. Az a benyomásom, 
hogy az irodalomtörténet so
káig nem tudott vele mit 
kezdeni, s csak az utóbbi idő
ben került méltó helyre. Kü
lönböző variációk után, ami
kor első játékfilmem forga
tására lehetőségem nyílt,



így maradtam mag Krúdynil. 
A SZINDBÁD-hoz talán az Is 
vonzott, hogy a lagkevésbé 
kényszerülök az aradat! kon
cepciónak mindan részleté- 
hen való hltalas megőrzésére. 
A SZINDBÁD szarkazata le
hetőséget biztosit arra, hogy 
szabadon válogathassak az 
epizódok között. Vonzott a 
témában, hogy ez a hős min
dig új vizakan hajózik, s az is, 
hogy emlékeinek szerkezete, 
jellege árnyaltabb más Iro
dalmi figuráknál. Jellegzetes 
asszociációs rendszerrel dol
gozik Krúdy, és ez csábított 
elsősorban SZINDBÁD-hoz. 
Hiszen cselakményesség 
szempontjából ennél sokkal 
filmre valóbb Krúdy-regé- 
nyék is akadnak.
— Ahol a hangulatnak, at
moszférának, az emlékek 
rendszerének Ilyen sajátosan 
nagy szerepe von, ott minden
nek nyilván a film szerkezeté
ben, stílusában Is nyoma ma
rad1
— Azokat a filmeket szere
tem magam is, mint néző, 
ahol hozzáadhatom a látot
takhoz a magam képzeletét. 
Ilyen típusú filmet szeretnék 
én Is készíteni, — amiből az 
következik, hogy Igyekszem 
meglehetősen szabadon ke
zelni az asszociációk sorát, 
ügyelve arra, hogy a néző 
tovább folytathassa a maga 
képzeletében. Ez már meg
szabja a film stílusát, ami 
egyébként kiegészül elég sok 
eredeti szöveggel, mert úgy 
gondoltam: Krúdy mon
datainak oly nagy szerepe 
van stílusában, hogy azt a 
filmben Is érzékeltetni kell.

Mindehhez nagyon szép képi 
látvány társul, amit Sára 
Sándor operatőr és a nagy
szerű szlovákiai tájak, váro
sok biztosítottak.
—  Hol forgatták a film et7
— Részben a történet maga 
szabta meg ezt a tájat, rész
ben azonban Selmecbánya, 
Szepesváralja, Lőcse, Bártfa, 
Szepesszombat vidéke oly 
módon őrizte meg a maga 
több évszázadot hangulatát, 
mint talán Magyarországon 
vagy a környező országokban 
sehol. Különösen emléke
zetes számomra például 
Bártfa. Ez a város olyan cso
dálatos térélményt nyújt — 
itt most nem a szó szoros ér
telmében vett terekre, ha
nem a földrajzi térben elhe

lyezett épületek, utcák rend
szerére gondolok — , ami
lyennel a világ nagyvárosai 
közül is kevés dicsekedhet. 
Voltunk Podollnban is, ahol 
Krúdy Iskolás volt, Poprádon 
és Tátrafüreden laktunk: s 
ezek a szlovákiai városok 
szinte árasztják magukból 
csendjükkel, utcáikkal, épü
leteik színével a Krúdy-mű- 
vek hangulatát. Talán a leg
jellegzetesebbek a temetők. 
Nem tudok más szót rá: ke
délyetek ezek a kis temetők; 
nem riasztóak, nem annyira 
a túlvilágra emlékeztetnek, 
mint Inkább az itt álők ősz- 
szetartozására, barátságukra. 
Talán mondanom sem kall, 
nagyon sok Ilyen temetőt 
befotografáltunk a filmbe.


