
Krúdy tudja azonban, amit a 
történészek tudni nem akar
nak, hogy a ritka kiváló sze
mélyiségek, a kortárs-közgon- 
dolkodás fölött lebegő elmék , 
a gyakorlatiasság alacsony út
vesztőiben érthető módon té- 
velyegnek. nem az elvtelen- 
ség. hanem a praktikum iránti 
érzéketlenség viszi őket rossz 
cselekedetek felé.

Történelmi analógiái miatt 
is érdemes tehát elővenni a 
Magyar jakobinusokat. Érde
mes elővenni, de nem úgy, 
amiként Hollósi Gábor szöveg
könyvíró a Hádióban tette: 
kényszerű és nehézkes párbe
szédekre tördelve az eredeti 
m űvet A tétova történelmi 
hangulatokból nehezen követ
hető és még Gábor Miklós 
előadói varázsával is alig-alig 
hitelesedö monológ-morgások 
és párbeszéd-kapkodások let
tek —  alighanem legkevésbé 
a rendező: Csajági János hi
báztatható ezért — . olyan 

hangláték-összevisszaság, 
amelynél mindenképp többet 
adna a publikumnak a regény 
egyszerű felolvasása. Akkor , 
talán, érthető, intő jelként , 
sokak elébe kerülhetne Marti- ] 
novics modern jellemképlete. |

L. G.

Magyar jakobinusok
Még akkor sem könnyű az 

irodalomból más műfajba gyö- • 
möszölni Krúdy Gyula regé
nyeit, ha eseményeket mon
danak el. nem pedig hangula
tokat. Krúdynál ugyanis az 
esemény is hangulat, de még 
a história is életérzés, mások 
bőrébe bújtatott írói sejtelem 
arról, miként viselkedett az 
a fajta individuum, amilyen 
Krúdy maga is volt, régmúlt 
időkben. (Aligha véletlen, 
hogy Krúdy történelmi regé- 
n vei ben —  amelyeknek mel
lesleg jóval kevesebb figyelem 
ju t  mint a szürrealisztikus 
hangulat-írásoknak —  rend
szerint a politikum, az eszme, 
a tartás tétova erősei a hősök, 
a forgandó élelelvűek. a Sau- 
lusként és Paulusként egy
aránt jelesen cselekvő, kettős 
életűek.)

Martinovics-regénye. a Ma
gyar jakobinusok voltaképpen 
szeretetlen, enyhén ironikus 
kedéllvel meséli el. miként vá
lik a forradalom, a felvilágo
sodás apostolából a császár 
készséges alkim istája és a 
kegyvesztettből ismét forradal
már. Ugyanarról beszél tehát- 
a könyv a megértés magasla
táról. amiről a legfrissebb tör- 
ténelemtudományi kutatások 
engesztelhetetlen szigorral: a 
mártírhalált halt Martinovics 
ambivalens egyéniségéről.


