
Öt film bemutatóra kész
benne Krúdy Gyula arcképe 
Is. Engem a Kosztolányi-purt- 
ré döbbentett meg. Nem is a 
Kosztolányi egész személyisé
gét kifejező arckép hűsége, ha
nem a költő aláírása: „Nem is
merem.” Krúdy veti fel ilyen 
élesen az önfelismerés kérdé
sét Szindbád új és új szituá
ciókban próbálja magát meg
mérni, amíg múltját keresi. 
Ennek az embernek, a totali
tás-igénye az emberben rejtő
ző számtalan ént mind felszín
re hozza. A személyiség úgy 
nyilatkozik meg itt, mint egy 
burjánzó tenyészet, amelyben 
mái- nem hagynak nyomot az 
adott kor múlandó értékítéle
tei, nincs jó és rossz. A társa
dalom előítéletei persze több
nyire megakadályozzák az én 
ilyen kiteljesítését, ebből adó
dik a modell és általában az 
ember kudarca. Szindbád ön
iróniája is az önmegfigyelés
ből ered és erős emberre vall. 
A film biztatás akar lenni a 
szindbádi élethez, a világ tel
jes birtokbavételéhez.

Szindbád
A többi négy film más mű

fajba tartozik. Szindbád, a ha-' 
jós, Krúdy Gyula számtalan 
alakmásának egyike kel életre 
Huizárik Zoltán filmjében. A 
fiatal rendezőt a filmgyár ve
títőjében találjuk, így' 'mind
járt részletet is láthatunk a 
filmből. Latinovits Zoltán 
ezüstös halántékú Szindbádját 
hervadó learózsacsokorként 
veszik körül az asszonyok, 
aranyló hajkoronák és arányló 
húsleves állítja meg a hajós 
számára az időt és vezeti visz- 
sza a nézőt is a magyar ancien 
régime tünékeny, hervatag bá
jához. Az esküvések özönét 
kutyaugatás és fojtott cselló
hang festi alá, konflis zörög 
Szentendre hajnali fényeiben. 
A pasztellszíneket, a nők ar- 
tisztikus bánatát alig észreve
hető Irónia lengi be. Az élet 
értelméről tűnődik Szindbád a 
borbély székében, egyetértőén 
összekacsintva a hetyke baj- 
szú Lysoform-reklámmal.

—  Mi adta az ötletet, hogy 
Krúdy novellafüzérjét filmre 
vigye?

—  Major Henrik, a század
elő kitűnő grafikusa készített 
egy sorozatot a kor nevezetes 
embereiről — mondja Huszá- 
rik Zoltán — . akik alá is ír
ták a rajzokat. Ebben az a l
bumban lapozgattam, szerepel
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