


HUSZÁRIK ZOLTÁN: 
Noteszlapok...

Noteszlapok ezek a sorok. Még 
pontosabban: egy határidőnapló 
emlékeztető útjelzői. Munka köz
beni töprengések, amiket minden 
konstrukció nélkül adok közre, 
bízva abban, hogy a készülőfilm
ben helyet szorítanak maguknak.

Első találkozásom alkalmával 
Krúdynál csak a mese ejtett ra
bul. Egy gáláns lovag tette a szé
pet, ette a jót, kóstolt bele a fony- 
nyadó avarba és a fanyar borok
ba. Az ódon városokat, szalono
kat, kocsmákat színes nyomat
ként raktározta az emlékezet. 
Nyelvét is inkább andalító fuvo
laszónak minősítettem, csak 
ahogy a műhöz és saját önismere
temhez közelítettem, akkor vet
tem észre, hogy nem a mese a lé
nyeg, a hangja is többszólamú, fá 
tyolos közlése mögött ekkor érez
tem meg a férfias szemérmet. S 
ahogy önmagámban tovább bo
goztam, úgy távolodott a stílro
mantikus behatároltságtól és ér
kezett meg napjainkba, ideisany- 
nyi titokkal, talánnyal, amivel 
már a jövőnek kell megbirkóznia.

M it akar Szindbád? Személyi
ségének motívumai olyannyira 
terebélyesek, gazdagok, hogy a

nagy életélvezők, a totális világra 
törekvők - mert ebben ez a fontos - 
mind megtalálhatók benne. Don 
Quijotén, Don Jüanon át Gar- 
gantuéig, s hogy társadalmi he
lye, osztályszerepe se maradjon 
kitöltetlen, a lehetőségeiből kiszo
rult dzsentri fáradt helyzetfelis
merése is benne van ebben az élet
anyagban. M it akar Szindbád? - 
kérdeztem az előbb. Elsősorban 
élni, minden életközegben benne 
lenni - tájban, nőben, tárgyban, 
az ételek jó  ízében, kifakult boros- 
poharak tükrében, temetők mo
hos keresztjeiben, és az önalakí
tás sürgető igyekezete teremti meg 
tapasztalatainak tárházát és pa
radox módon állít csapdát egyút
tal az igyekvőnek. Élni siet és túl
hajtja az érzést. Állandó hely- és 
helyzetváltoztatása tudniillik a 
lélek helykeresése, a megállapo
dás utáni vágy, sajátos módon ezt 
a különbékét még a test sem képes 
megélni. Nem hagy maga után 
semmi mást, csak a pillanat szét
roncsolt emlékműveit. Emlékfosz
lányokat, szótöredékeket kap 
ajándékul az élettől, s ha megfej
teni igyekszik őket, s megy élete le
lőhelyei után, képtelen egybekap
csolni a fogalmakat, szervesülni 
a megélt élettel - eredményként a 
kontaktus hiányát kapja, bábeli 
hangzavart, ahol mindenki
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mondja a magáét, mint a pereces. 
Csak a csend a megnyugtató, az 
élőszó értelmét vesztette. Néha a 
test még gondolkodik, megfakult 
szóvirágokba öltöztetik modellje
it, de a beálló csendben ezek is 
szétporladnak. Kik vagyunk, mik 
vagyunk, hová megyünk - kérdez
te Gauguin, kérdezi változatla
nul Szindbád is.

Az idő a legnagyobb ellenfe
lünk. Elrendezési szándékainkat 
lerombolja, a megértés lehetősé
gét elrabolja, őszinte kitárulko
zásainkkal megfoszt az illúzió 
szabadságától, sarokba szorít. 
Krúdy egész csatája, kételye, ér
velése a viszonylatok megbízha
tatlansága körül forog. Érdeklő
dése túlnövi vágyait, elképzelése
it. Minden új motívum, minden új 
helyzet egy új életlehetőség csírá
já t  hordozza magában. Az élet 
nem csupán a szépségeit, de pro
fán igazságait is egyaránt magá
val hurcolja, így lesz a felismert 
igazság is ellenfelévé.

A képzelet kalodájában él az 
ember, megvonja a jelen idővel 
saját börtönének falait. M it csi
nálhat? - Uj cellasorokat formál 
falak nélkül, hogy aztán kapcso
latai újból körbefogják. Ezt a té
mát variálja tulajdonképpen egy 
életen át, viszonylagos szabadsá
got nem is élvez, csupán a színte

rek változásaiban, az emberi 
gesztusok esetlegességében.

Szindbád nem csinál mást, 
mint felejteni, emlékezni akar és 
újra élni, bizonyítva a létezés ér
telmét.

Minden új kapcsolata mellett 
azonban már egy megélt élet da
rabja áll. Mérlegelnie kellene - 
muszáj is -, de a megítélés p illa
natában a dolgok már nem azo
nosak önmagukkal. Uj helyzete
ket kell megismernie, mert a vi
lágban nem járnak egyformán az 
órák.

Mindennek külön órája van. 
Az ember nem csupán a tényleges 
időtéli, de a múltját és a jövőjét is. 
Ha valaki is kísérletet tesz a meg
alkuvás nélküli életre, akkor szá
molnia kell ezzel. A lehetetlen
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megkísérlése minden kaland 
Szindbádnál: felfedező öröme 
csupán az, hogy nevet adhat a 
nem ismert szigeteknek, s ezt hív
já k  boldogságnak vagy szomorú
ságnak. A névadásnak ez a p illa
nata a tulajdonképpeni győze
lem. Amit előlegül a tenyerébe 
rajzolt térképben kapott, ezt kell 
végigjárnia - apály és dagály ál
landó változásaival -, míg maga 
is rozsdamarttá válik, mint a te
metők keresztre feszített Krisztu
sai.

Mennyit időz a temetőkben!Az 
ember azt hinné, hogy csupán új 
találkahelyeket vizslat, vagy az 
elmúlásnak keres könnyen érthe
tő, elsődleges jelképet.

Találkahelyek ezek a temetők, 
annyiban, amennyiben a törté
nelmet, őseit faggatja. Egy régész 
ás le itt, egy nyugtalan, kíváncsi 
ember, nem a koponyák, 
medencecsontok
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paleontológiái izgalmaiért, de a 
koponyák mögötti cselekvések 
megélt titkaiért, polémiára kény
szerítve a halottakat.

Nincs semmi borzongató Krú
dy temetőiben. Persze ezek nem 
nekropolisok, inkább a régi törzs
vendégek találkahelyei. Az ember 
azt várja, hogy vérbőférfiai itt to
vább kvaterkáznak, szomorú sze
mű asszonyai itt mosolyodnak el. 
Fátyolos nőit is szinte látogatóba 
hozza el, mintha az ipára, anyós
ra is bízná a mustrát. A családi 
tanács útbaigazító észrevételeit 
várja ettől a ház-sír-tűznézőtől. 
Abban sincs semmi profán, ahogy 
szabódó, mégis odaadó kedveseit 
- akik csak addig élnek, amíg sze
retnek -  lefekteti a vadfűvel be
nőtt sírhantok között. Itt is, ilyen
kor is a misztérium varázsol el: a 
szabadság teljességének pillana
ta, a születés és a halál szinte egy
másra íródó megnyilatkozása.

S ha ott mégis annyira rossz, 
vajon miért nem jönnek 

vissza ?
Valamit a konyhaművé

szetről A zsigerek, 
nyelőcsövek, enzimek 

békés egymás mel
lett éléséről. Kap

csolatai, viszony
latai tulajdon
képpen itt ren-



dezödnek. Kedélyvilága itt terem
tődik meg a pörköltek, a tányér 
húsok, csillogó borok, habos sö
rök, fűszerek között, s ellenfeleivé 
is ők válnak. A szív, a máj, az epe, 
a gyomor egy ideig még kedvtelve 
élvezi ezt az eufóriát, hogy aztán 
később az áldozatok egyék meg le
győzőjüket.

Valamit még a tárgyakról: 
múlandóságunk tükreiről, bűn

jeleiről. Krúdynál minden emlék
elem antropomorfizálódik, mint 
ahogy fordítva, eltárgyiasul az 
ember is. Ezek a tárgyak -  az égbe 
karcolt faágak vagy papírra bí

zott betűk - a film tulajdonképpe
ni építőkövei, vagy hogy ponto
sabb legyek, az építkezés kötő
anyagát szolgáltatják. Imaköny
vek kezdőbetűi, naptárak fakó 
bejegyzései, a csillagképek meta
fizikus jelentése, kiszáradt leve
lek, elvesztett hajtűk, elejtett zseb
kendők, fényképek, ételreceptek, 
sírkövek, elfonnyadt mrágok, hó
ban égő gyertyák, gyűrűk csillo
gása, levelek, báli meghívók - 
mind-mind egy végrendelet lel
táranyagát képezik. A miág és a 
természet vagyonát.



M it akar Szindbád?Kódjegyé
nek megfelelni, s örökül hagyni, 
semmi mást, csak a tapasztalato
kat, amivel az örökségváró épp
úgy nem tud semmit sem kezdeni, 
mint az örökséghagyó a sajátjá
val. Végig kell járnia az életet, 
vaksötétben tapogatózva. Élet
vitele mégis program, mert a ha
lál bizonyosságával az élet sok
rétűségét, gazdagságát állítja 
szembe.





„“...A rövidfilmek hossza, hogy tu
lajdonképpen egy gondolat szólal 
meg benne, ez szinte követelte ma
gától ezt a fajta tömör fogalma
zást. A Krúdy-próza és ennek a 
gondolati jelentősége sokkal bo
nyolultabb rendszer, mintsem 
hogy ezt a fajta  tömörséget vállal
ni tudná. Amit eddig a rövidfilm
ben elkerültem, mert sem az ELÉ- 
GIÁ-ban, sem a CAPRICCIÓ- 
ban, valószínűleg az AMERIGO 
TOT-ban sem lesz élőbeszéd, itt a 
Krúdy-filmben élőbeszédnek leg
alább olyan szerepet szánok, mint 
a színnek vagy a ritmusnak, vagy 
a snittek összekapcsolásának, és 
ez együtt beszél, tehát színnek, 
kompozíciónak, ritmusnak és 
szövegnek az együttmunkája 
majdnem egy kórusnak a lehető
ségeit hordozza magában. M i
után a Krúdy-próza rendkívül 
hajlékony és állandóan új és új di
menziókat nyit meg tartalmilag 
is, nem szeretnék lemondani erről 
és szeretném ugyanilyen 
mértékben éltetni ezt a 
költői szöveget is, mint 
magát a képet... j 

... - Szerintem a 
művésznek elsődlegesen 
érzelmeken keresztül 
kell megnyilatkoznia, 
éppen ez adja a pluszát.

Eszembe ju to tt egy Pascal-idézet, 
amikor azt mondja: »Vannak 
dolgok, amelyek megértésénél az 
olvasót arra kell biztatni, ösztö
kélni, hogy önmagáról gondol
kodjáli«, és ennek a filmnek a tu
lajdonképpeni koncepciója az, 
hogy a látott eseménysor, az egy
másra halmozott képhalmaz, 
szöveghalmaz hatására a néző 
úgy jöjjön ki a moziból, hogy eszé
be jusson a saját élete, és ennek 
kapcsán a saját maga viszonyla
tain, etikai problémáin eltűnőd

jön, és próbáljon előbbre ju tn i 
Ha netalántán valami haszna 
lesz a filmnek, akkor ezt tartom 
elsődlegesnek...”

(Magyar Rádió, 1969. jú lius 8.)



!







(...)
- Olyan íróval van dolgunk, aki 
nehezen engedelmeskedik a beso
rolásnak - mondja Krúdyról Hu- 
szárik. - Enciklopédikus és irodal
mon kívüli. Teljességigénye hát- 
borzongató és lenyűgöző. Megfej
teni még sok időbe telik; napja
inkban is növekedését, gazdago
dását észleljük. A SZINDBÁD ezt 
a tág horizontot kínálja fel ne
künk. A mindenség érvel itt, s nem 
tűri a behatároltság könnyű mű
veleteit. Jó és rossz, múlt, jelen j ö 
vő, minden a változás könyörte
len dialektikájának alárendelve:
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feloldódás a világban és intenzív 
harc a személyiségért, a kapcso
latokért.

- M i vonzotta a Krúdy-műhöz ?
- A SZINDBÁD-ban az élet 

filmre fordítása érdekel és nem

egy pallérozott mű megalkotása. 
Az íróval való azonosulás igénye 
mondatja velem ezt is. Az élet nő
jön fölé mindenféle művészi 
struktúrának, rombolja szét, ha 
kell. Kaján fölényét többre becsü
löm, mint az esztétikai széptevést.

- Nem borítja el majd a filmet a 
múltba vágyó nosztalgia ?

- A korszerűség napiparancs. 
Nekünk kell végrehajtanunk, 
mint ahogy életünket is nekünk 
kell végigélnünk. Amit rövidfilm
jeink kifejezésben is tetten érnek, 
hitem szerint továbbvihető és al
kalmazható a SZINDBÁD-ban 
is. „Csupán” az idegrendszer szű
rőjén kell átbocsátani az anya
got. Tudniillik Krúdynál a szív 
emlékezik, a test gondolkodik. 
Gesztusok, asszociációk rímpár

jainak kell mozgatniuk ezt a fil
met. Es természetesen a színek
nek, amelyek használatakor 
olyan festőkre gondolunk, mint 
Bonnard, Ensor, Max Em st vagy 
Bacon. Talán e névsor is je lzi a 
közelítés szerteágazó voltát. (...)

-  Milyen új látásmódot hoz első 
nagyjátékfilmje ?

- A hagyományos jelenetépít
kezést áttörve, új meg új ábrázo
lásijegyekkel állapotokat, visel
kedési stigmákat akarok felvá
zolni. A hang fogja össze ezt a 
minden irányba növekedő anya
got. A mese szépsége, nyelvi hajlé
konysága, liánszerű mozgása 
egyúttal a struktúra meghatáro
zója is. No és a tárgyak, a lélek 
szépség- és bűnjelei. Ezekkel 
ugyanúgy szeretnék bánni, minta 
szóval; jó  lenne hinni, hogy képe
sek új távlatot adni a filmnek...

Fencsik Flóra
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... -  Ha az eredeti koncepcióról 
kérdez, csak egy közhelyet felelhe
tek: hűség a szerzőhöz és hűség 
önmagamhoz - mondja a rendező. 
- Igyekeztem olyan módon közelí
teni az irodalmi alapanyaghoz, 
hogy a filmképekben megjelenjen 
a szerző is, én is. Ehhez belső kon
taktus szükséges: olyasféle vi
szony, ami valóságos együttléleg- 
zést tételez fe l  Szinte cinkosságot: 
ha a másik hallgat, akkor is tu
dom, mire gondol, mit közöl ve
lem,

- Honnan ez a különös vonza
lom Krúdy iránt ?

-  Első találkozásom alkalmá
val Krúdynál csak a mese ejtett 
rabul Egy gáláns lovag tette a 
szépet, ette a jót, kóstolt bele afony- 
nyadó avarba és a fanyar borok
ba. Az ódon városokat, szalono
kat, kocsmákat színes nyomat
ként raktározta az emlékezet. 
Nyelvét is inkább andalító fuvo
laszónak minősítettem, csak 
ahogy a műhöz és saját önismere
temhez közelítettem, akkor vet
tem észre, hogy nem a mese a lé
nyeg: a hangja is többszólamú. 
Fátyolos közlése mögött ekkor 
éreztem meg a férfias szemérmet. 
S ahogy önmagában tovább bo
goztam, úgy távolodott a stílro
mantikus behatároltságtól és ér
kezett meg napjainkba, ideisany-

nyi titokkal, talánnyal, amivel 
már a jövőnek kell megbirkóz
nia...

...Izgatott és bosszantott az az 
egyvágányú irodalomszemlélet, 
amely a magyar irodalom hossz- 
tengelyét kizárólagosan a Jókai- 
Mikszáth-Móricz-vonal mentén 
húzta meg. Ha irodalomtörténész 
volnék, bizonyára megkísérel
ném a párhuzamos - éppoly gaz
dag -  rétegek feltárását is a ma
gyar irodalomban.

Azokra az írókra gondolok, 
akik az extenzív ábrázolásmód 
helyett az intenzivitásra, a belter
jességre, az emberi személyiség 
belső rétegeinek megjelenítésére 
törekedtek. Mint Krúdy, Chol- 
noky, Csáth Géza, Gelléri vagy a 
maiak közül Mándy, Mészöly, 
Örkény és mások... Krúdy látszó
lag a verbalitásban és a verbali- 
tásból él, mintha teljes mértékben 
varázslatos nyelvére bízná ma
gát, holott ez a nyelvi struktúra 
elsődlegesen képi fogalomjegyek
ből, zenei ritmusléptekből áll ösz- 
sze. Ha a SZINDBÁD-filmnek si
került bizonyos mértékben meg
közelítenie az eredeti írások han
gulatát, az ezeknek az összetevők
nek a felismeréséből fakad...

... Krúdyt nem lehet illusztrál
ni, Egyszerűen alkalmatlan rá. 
Ha az ember a novelláknak csak
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a mese jellegét, a tartalmi vonu
latát veszi észre, az írások hama
rosan érdektelenné válnak, hi
szen voltaképpen mind ugyanazt 
mondja. Krúdy írásainak belső 
vonulata érdekes: a motiváció, 
ahogyan hőseit más-más pszicho
lógiai töltéssel más-más környe
zetben megfigyeli...

Visszatérve az irodalmi film- 
illusztrációkra: azt hiszem, a 
maguk helyén azok is hasznosak, 
mert felkeltik az érdeklődést az 
eredeti művek iránt. Minden 
filmnek van ilyen hatása. Most, 
néhány héttel a SZINDBÁD-be- 
mutató után, a könyvtárakban, 
antikváriumokban a Szindbád- 
ból egyetlen példány sem találha
tó. Gondolom, nem ártana újra 
kiadni...

Valóban nem számítottam 
ilyen közönségsikerre. Egy dolgot 
azonban tudtam - és titkon ebben 
reménykedtem -: az embereknek 
szükségük van érzelmekre. Arra, 
hogy a maguk belső viszonylatait 
-  akár egy film tükrében - világo
sabban megpillanthassák. A ma
gyarázat másik fele, hogy a film  - 
nem utolsósorban Sára Sándor 
érdeméből -  esztétikai élmény. 
Meglehet, sok mindent nem min
den néző ért meg első nézésre a 
filmben, hiszen nem egyenes vo
nalú dramaturgiával dolgoz

tunk. De a látvány átsegíti őket 
ezeken a buktatókon. S megvált
hatom: ma már sajnálom, hogy 
nem rejtettem bele még több titkot 
és homályt. Mert bebizonyoso
dott: a képek belső sugárzása ké
pes rá, hogy bonyolultabb tartal
makat is átsegítsen a „ rivaldán ”. 
Hiszen a nagy misztérium, az el
múlás, az élet és halál, vagy a 
percnyi öröm, ami az emberéletét 
e két végpont között kitöltheti - 
olyan fogalmi jegyek, amelyeket 
mindenki megél valamiképpen; 
ki-ki a maga szintjén. S Krúdy 
művét - akárcsak a belőle készült 
filmet - az a teljesíthetetlen becs
vágy hozta létre, hogy az ember 
minduntalan megpróbálja felku
tatni a minél gazdagabb emberi 
élet receptjét...

Zsugán István

(...)
A SZINDBÁD - talán nem felesle
ges ezt többször is megjegyeznem - 
teljességre törekvő, totalitásban 
gondolkodó film, amelynek anya
gában a cselekvés és gondolkodás, 
az értelem és érzelem, a lehetőség és 
valóság pólusai között hánykolódó 
mai (mindenkori) ember dilemmái 
rendeződnek egymás mellé. Nagy
szerűfilm, a szó minden értelmében 
az, számomra a legszebb magyar fi l
mek közül való, és inkább abban
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vagyok bizonytalan, hogy miért 
nem remekmű. Talán a mellérende
lés magasabb fokozatain még erő
teljesebben érvényesülhetne min- 
denséget kísértő vibrálása, talán a 
magyar múlt és kultúra, a magyar 
történelem és társadalom mitologi- 
kusabb mélységei és messzeségei 
hiányoznak belőle. Egy nővel keve
sebb, egy fagyönggyel, fésűvel, zöld 
köves gyűrűvel több - talán a végle
tek még nagyobb arányú széthúzá
sa, az álom és a képzelet még fu r
csább bakugrásai megakadályoz
hatták volna, hogy a Szindbád he
lyenként túl szép vagy rétegeire kü
lönülő legyen, dekorativitásba té
vedjen.

H orgas Béla 
(Filmkultúra, 1971/6)

(...)
Huszárik Zoltánnak olyasvalami 
sikerült, ami kevés filmrendezőnek 
a filmtörténetben: szubjektív, han
gulati filmet készített, lírai poémát, 
amely ugyanúgy, mint a lírai vers, 
egészében és részleteiben egyaránt 
hat...

Varázslatos film  és bensőséges, 
meghitt szépségű, mintáz ember em
lékei, melyeket valahovaaszívemé- 
lyére zárt. Es ha van kamaraszín
mű, akkor ez kamarafilm. Néhány 
nagy művész: Krúdy Gyula, H u
szárik Zoltán, Sára Sándor, Lati-

novits Zoltán és Dajka Margit 
nagyszerű összjátékából született. 
Nem mintha az epizódszereplők 
nem volnának felejthetetlenek: Szé
nást Ernő Vendelin szerepében 
vagy a sok-sok nőegy-egy felvillanó 
képben.

Es ha most, harminc-egynéhány 
évvel első Krúdy-élményem után 
valaki megkérdezné tőlem, mit sze
rettem volna az életben csinálni, ha 
filmes maradok, azt válaszolnám: 
E Z T  és ÍG Y megrendezni, mint H u
szárik Zoltán, E Z T  és ÍGYfényké
pezni, mint Sára Sándor, E Z T  és 
ÍG Y eljátszani, mint Latinovits 
Zoltán.

Es akkor azt érezném, hogy talán 
nem is hiába éltem.

Végh György 
(Filmkultúra, 1971/6)
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...Érdemes néhány kritikából idéz
ni.

Aurora Santuari, a PAESE SE- 
RA kritikusa az alábbi címet adta 
cikkének: „Szindbád utazása az 
emlékek világában. Szuggesztív lí
raisóig a magyarfilmben ”. Ezt írja: 
„A film  líraisága nem öncélú, ha
nem a témához és afilmben felvetett, 
Krúdy Gyula novelláiból ihletett 
jelentésekhez fű ző d ik” A COR- 
RIERE DELLA SERA szerint: 
„A SZINDBÁD című filmnek ma
gával ragadó bája van, amely főleg 
a beállítások virtuozitásának (a hí
res Sára Sándor munkája), aszínek 
kitűnő alkalmazásának a vágás 
szigorúságának és a struktúra mo
dernségének köszönhető. ”

A LA NAZIONE cikkében Ser- 
gio Frozali szerint: „Huszárik ké
pekben beszél, s a játék feszültsége 
arra szolgál, hogyfelülemelkedjéka 
prózán, a beszéden és elégesse ön
magát a költészetben.

Az IL PICCOLO megjegyzi, 
hogy a SZINDBÁD-ban semmit 
nem bíztak a véletlenre, s rendkívü
liformai eleganciával készítették el 
alkotásukat. Végül a MESSAG- 
GERO VENETO kritikájának egy 
részlete: „Ragyogó, s a nézőre ható 
képi művészettel alkotottfilm. Nem 
lehet hidegnek maradni ilyen ihle
tettfotogrammák szépségével szem
ben... A  kép iránti fogékonysága 
már másokat is megkísértett, de a 
SZINDBÁD szerzője a legelsők kö
zé tartozik. S nem szabad megfeled
keznünk Sára Sándor csodálatos, 
művészi felvételeiről sem. ”

Ezek az idézetek alighanem bizo
nyítják a kritikai fogadtatást. Jól
eső érzéssel írhatjuk le: Huszárik 
Zoltán filmje szép sikert aratott.

(Film Színház Muzsika, 
1972. szeptem ber 2.)
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...A művészeti és képi fogalmazás 
elsőfeltevése: a térből való kiszaba- 
dittatás. M it vágjak ki a térből? 
Hogyan tegyem bo Idogtalanná a te
ret? így a művész már működése el
sőpillanatában is nyugtalanságra 
törekszik?A művészet - kivágás és

kirekesztés lehetősége, az emberi 
életnek, a térből és az időből való ki
vágott és kirekesztett állapotára 
utal A  kivágattatás képtelensége 
az első szó arról, hogy szűk az élet. 
A kivágás szellemi távlat. A kivá
gáson belül rekedt figuráció vagy 
alakzat az újrateremtett forma-tér 
viszonylatáról beszél. A kirekesztés 
különbségtevést is jelent. A térből 
kiválasztani, szabni az elhatáro

zott és kiemelt jelentést tartalmazó 
részletet. A  képi kivágás végső soron 
ábránd az azonosulásra; azonosul
ni a térrel. Boldogságos és pásztori 
térre vágyunk. A  panoramikus tér 
és a boldogság? A szűkre kiszabott 
tér a boldogtalanság?
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Huszárik filmjeiben beszűkül a 
halál Színes, boldog terekben uta
zik Szindbád. A megfáradásra, 
nyugovásra (halálra) biztató öreg 
női kezek mindig fülledt, zsúfolt és 
szűk terekben-szobákban simogat
ják álomra Szindbádot.

Tán jó, hogy Huszárik nem lett 
festő. A festő számára az idő nehéz
kes és elvonatkoztatott anyag. A 
filmkészítés időátalakításában a 
folyamatos életet festhette Huszárik 
Zoltán. Az őszámára az idő kenhe
tő festék, a legalkalmasabban gyúr
ható anyag.

Huszárik Zoltán filmjeiben a ké
pek a zeneiritmus-idők folyamatá
ban kiteljesednek. Huszárik egész 
életműve elé lehetne írni: CAPRIC
CIO - Zene.

Sváby Lajos 
(Filmvilág, 1982/11)


