


SZINDBAD,
DE NEM A 
TENGERÉSZ*
*

A mi klasszikusunk, mégis, ha Nem tudom, másképp elképzelni 
a címet halljuk: „Szindbád”, egy Krúdy filmre vitelét, csak roppant 
amerikai rajzfilmfigurára gondo- festőién, csak roppant alaposság
iunk. gal megkomponált grafikai meg-

Szindbád, de nem a tengerész, oldásokkal. Nos, ebben bizonyo- 
hanem igenis a magyar Idasszi- san nem lesz h iba... Másrészt, e 
kus, Krúdy Gyula írásai találtak megoldásokhoz a filmművészet 
„emberükre” most, amikor elké- különleges technikájának abszolút 
szült és bemutatójára vár a ismerete kell, s a korábbi sikerek 
„Szindbóda 'CflfiG új színes, ma- azt bizonyítják -  Huszárik Zoltán 
gyár játékfilm -  Huszárik Zoltán rendelkezik ezzel, 
első, egész estés rendezői műn- De hát mi is a fő probléma? 
kája.

Huszárik neve nem ismeretlen a „ Természetesen maga Krúdy és a 
közönség előtt. Néhány esztendeje, •‘~«*T-muvek vlaga. 
Oberhausenben, „Elégia” című Az a sajátos hangulat, amelytől 
filmjével értékes dijat nyert és minden olyan „krúdys” lesz. Az a 
nagy feltűnést keltett; nemrégiben hangvétel, mely költőiségből, táj- 
pedig „Amerigo Tot”-ról, az Itália- leírásokból, lirai emlékezésből, né
ha szakadt magyar szobrászról ké- mi megfáradt keserűségből, a jó- 
szitett filmjével aratott emlékese- indulatú szemlélődő tétlen nosz- 
tes sikert. talgiájából származik, s amelyet

Ugyanakkor az irodalmi folyó- mele9 emberség sző át, s finom 
iratok, hetilapok olvasói, a könyv- tewdéki anekdotázó kedv színesít, 
barátok, ügyes tollú illusztrátorként Mindehhez bizonyos önéletrajzi 
és grafikusként is ismerik. elemek járulnak, melyeket a sze-

Azt hiszem, ez a két dolog -  a "•ér™** író a költői fantázia se- 
korábbi filmművészeti sikerek és a 9 'Uégével némiképp megváltozta- 
grafikai tehetség -  valósággal !®tt> idealizált, vagy csak egysze- 
predesztinálja, hogy Krúdy-művek r“en átkeresztelt, 
megfilmesítésével foglalkozzék. Hogy is lehet ezt a különösen

Jelenet —  akár egy festmény

Tipikus „szindbádi” hangulat
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értékes és rangos „irodalmi keve
réket", ezt a finom stílust, a film
művészet képeinek tárgyilagos rea
lizmusára átültetni?

Nos, ez a fő kérdés, amelyre vá
laszt csak a „Szindbód" bemutató
ja után kapunk.

Az bizonyos, hogy a vélemények 
élesen eltérnek majd egymástál. 
Emlékszem egyetemista korom 
nagy „Petőfi-vitájára”, amely a 
„Feltámadott a tenger” című film 
kapcsán robbant ki. Kiderült, Pe
tőfi alakját mindannyian másnak 
képzeltük és a színészi megtestesí
tést nagyon nehezen tudtuk elfo
gadni. Hogy miért? Mert Petőfi — 
mint Krúdy is — „belül él" az em
berekben, s müveik alapján a szá
munkra kedves külső megjelenés 
részleteivel ruházzuk fel őket.

Ezt a megjelenést pedig egyet
len film eszközeivel eltalálni, úgy, 
hogy az mindenkit egyformán be
folyásoljon, vagy legalábbis a né
zők többségére egyforma hatást 
gyakoroljon -  szinte lehetetlen.

Mégis, hiszem, hogy Huszárik 
rendkívül közel került az igazi Krú- 
dyhoz.

Ő  maga is ezt állítja, omikor 
azt mondja:

— Miközben Krúdyt realizáltam, 
a magamét is fújtam; s miközben 
a magamét fújtam — Krúdyt is 
realizáltam.

A  szójátéknak itt mélyebb értel
me is van, mint a puszta tetszetős 
csengés, s utol arra a kétéves, el
sősorban szellemi munkára, amely 
Huszórikbál végül is kihozta ezt a 
filmet, a magyar filmtörténet első 
olyan alkotását, mely egy egész 
estét szentel Krúdynak, rangos 
klasszikusunknak.

Huszárik azt mondja:

— Maximális hűségre töreked
tem. A felvételeket is Magyaror
szágon és Szlovákiában, Krúdy 
valódi életének különböző színhe
lyein készítettem, mint például 
Selmecbányán, Szepesvárolján, 
Szepesszombatban, Bártfán, Kés
márkon. így újabb nagy szövetsé
gesem támadt: a hely szelleme, e 
kisvárosok jóformán töretlen, máig 
is „krúdys" hangulata. A  többit 
megtették a szereplők ...

Igen, a szereplők.

Élükön: Latinovits Zoltán, úgy is, 
mint Szindbád. Minden rajta mú
lik, abszolút főszereplő. Mellette 
még több mint hatvanon szólal
nak meg a filmben, és rengeteg a 
statiszta.

Huszárik módszere itt is sajátos. 
A szereplők jelentős része kezdő, 
alig ismert, vagy kimondottan is
meretlen színész, színésznő, balett
iskolás, és sok a civil is.

-  Másképp nem tudom elkép
zelni Krúdy megjelenítését, csak 
tiszta, új, korábbi sikerek „jelen
tése” nélküli arcokkal — mondja 
a rendező.

Valószínűleg igaza van.

Egy különös írói világhoz külö
nös alakokra van szükség, és ha 
azt szeretnénk, hogy ezek az ar
cok, alakok valóban meglepőek le
gyenek, teljesen ismeretlennek kell 
lenniük.

Több mint két esztendő megfe
szített munkája után, a film elké
szült. Szindbád — de nem a ten
gerész -  bemutatóját várja.

Huszárikot kérdezem:

— És most hogy érzi magát?

Válasza meglepő:
— Mint egy hazárdjáték részt

vevője. Betolakodtam egy író 
cseppet sem egyszerű világába, 
megpróbáltam a sajátommal egye
síteni. Ez volt a tét. Azután az élet 
megforgatta a kereket, a film be
lekerült a forgalmazás gépezeté
be. Hogy azután szerencsém go
lyója végül is hol áll meg — az, 
miután én már „tettem”, nem raj
tom múlik —, azt a közönség ér
deklődésének mértéke mutatja 
majd meg. En bizakodom...

Akik már láthatták a filmet, azt 
mondják: Huszárik joggal bizako
dik.

Évről évre sok ígéretes magyar 
film készül.

Sokról írunk bizakodva.

Néhány valóra váltja a hozzá 
fűzött reményeket, de a többség
ben — valamiért — csalódunk.

Talán a „Szindbád” kivétel lesz.

Legalábbis nagyon reméljük...

Fenyves György 
Fotó: B. Müller Magda

A Szindbád egyik nőalakja (Szamosi Judit)
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