
Bolondok kvártélya
Aki azt hiszi, hogy min

dent tud Krúdy Gyuláról, és 
mindent ért is Krúdy írásai
ban, olyan szomorúun önhitt 
jelenség éppen, mint az 1918-  

ban keletkezett elbeszélés, A 
maddrijesztő szeretője öregedő 
asszonysága. Bosszúból, fájda
lomból újabb szerelmek után 
veti magát Ven túsz Vénusz, 
de végül is be kell érnie az 
élettelen, szenvtelen, útszéli 
madánjesztóvel. Krúdy Gyu
la írásművészete olyan kiis
merhetetlen, mint az az ér
zés. amiről a leggyakrabban 
beszél: a szerelem, pontosab
ban az emberek reménytele
nül igyekvő egymáskei esése. 
Nem’ érteni és nem tudni kell 
tehát e művészetet, hanem 
alázatosan megsejteni, s leg
feljebb újraálmodni, ha más 
műfajba óhajtja valaki át
emelni — mondjuk, filmet 
akar belőle forgatni. A tudá
lékoskodásból és akarnokság- 
ból csak élettelenség támad
hat az adaptáció során, élet
telenség, szenvtelenség.

Almodója is, megsejtője is 
Krúdy írásai tévéfilmre vívá
sékor Horváth Z. Gergely; de 
időnként tudós értelmezője is 
akar lenni Krúdynak. Az 1918 
—20 tájt keletkezett apró no
vellákból, karcolatokból kere
sett elő második Krúdy-adap- 
tációjához (az első a sikeres 
Napraforgó volt) tucatnyit 
legalább, hogy megidézze a 
képernyőn Krúdyt, hangula
tait, világképét. Avagy a sa
ját hangulatait, a saját világ
képét ?

Ellentmondásos esztendők 
voltak a 18-as, 20-as, 25-ös 
évek Krúdy Gyula életében. 
Nagy sikerek utáni, lelkesen 
termékeny írói korszaka ez; 
másrészt a politikai és tár
sadalmi forrongások és vissza- 
fojtások hatása alól magát ki
vonni nem tudó, de nem is 
akaró értelmiségi ember nyo
masztó vívódásainak kora is 
egyszersmind. Óbudai, ferenc
es józsefvárosi kisemberek, 
halottszállítók, kispénzű agg- 
leaénvek, egykori urak ál
modják és élik ezekben az 
írásokban szürrealisztikusan 
valóságos és valóságosan sziir- 
realjsztikus kalandjaikat. De 
az álmok és a valóságok közt 
mindenütt beszivárog az élet 
teljes reménytelensége. „Még 
alnsztott ember sem szeret
nék ’ lenni ebben a házban" 
— mondatja egvik figurájával 
Krúdy, és nincs kétsége az 
olvasónak az iránt, hogv ama 
ház — a megsebzett világ.

A megsebzett ház, haza és 
világ tűnt fel a Bolondok 
kvártélya című tévéfilmben is, 
amelyben megannyi filmre 
vett novelladarabka közül 
csak éppen a cimadó hiány
zott. Bolondok kvártélya a 
kocsma, hol kocsisok és hul
lámosok lddogálnak és sóhaj
toznak imigyen: „nem kell
komolyan venni a szerelmet, 
s akkor életben maradunk”. 
Bolondok kvártélya a bordély, 
az a szegényes bérlakás, hol 
jó szomszédok intézik el a 
szívügyeket: az a temető, for
ró légyottok melankolikus 
színtere. Bolondok kvártélya 
minden, hol egy oly megis
mételhetetlenül egyedi gé
niusz. mint Krúdy, élt és al
kotott — hirdeti a tévéfilm. 
Életrajzi adalék tehát a Bo
londok kvártélya?

Bármilyen hitelesen kop- 
pantak az innen-onnan ki
emelt és a filmszerűség önké
nye szerint összeillesztett idé
zetek, bármily látomásos 
álómnak hatottak is Bíró Mik
lós operatőr szép felvételein, 
az egyes jelenetek, bármily 
korhűen billegtek is a cso

dálatosabbnál csodálatosabb 
hölgyek (Ewa Wisnyewska, 
Magda Wojezik és Szegedi 
Erika) fején a Wieber Ma- 
rianne tervezte kalapköltemé
nyek — nem mindig lehetett 
elfogadni igazi Krúdy-átköl- 
tésnek a Bolondok kvártélyát. 
De korhangulatnak és élet
rajzi műnek sem.

Nem alázattal, de szenve
délyes szeretettel közelített az 
eredeti elbeszélésekhez a for- 
galókönyvíró-rendező Horváth 
Z. Gergely. Szeretete okán 
jogot formált arra is, hogy 
önkényesen bánjék e müvek
kel. önkényét, ha az írások 
hangulatát, rezdülését sike
rült átmentenie a képernyőre, 
voltaképpen csak tisztelni le
hetett. Ha viszont megcsor
bult vagy lefokozódott az 
eredeti írás jelentése, csak 
.sajnálkozni lehetett a forga
tókönyvírói és rendezői kisa
játítás fölött.

Talán bosszantó az alkotók
nak, hogy valamennyi Krú- 
dy-adaptáció bemutatkozása
kor hivatkozásként avagy 
mérceként előbukkan a Krú- 
dy-átdolgozások mindmáig 
legsik’eresebbike, Huszárik 
Zoltán Szindbdd-filmje. Az 
összehasonlítás ezúttal sem 
kerülhető el, már csak azért 
sem, mert a tévéfilm jószeri
vel ugyanolyan forgatókönyv
írói módszerrel dolgozott, 
mint a Szindbád. Egyetlen 
perdöntő különbség volt csu
pán a két metódus közt, az, 
hogy a hangulatfoszlányokká, 
mondatdarabkákká szétszedett 
Szindbád-elbeszélések a já
tékfilmben végül is egységes 
érzelmi és gondolati egésszé 
kristályosodtak ki Szindbád 
figurája körül. A tévéfílm- 
ben viszony ily központi fi
gura, vezérelv vagy gondola
ti szál nem lévén, legfeljebb 
magát az alkotócsoportot, ne
tán a forgatókönyvíró-rende- 
ző Krúdy-szemléletét tekint
hette az ember olyan fix 
pontnak, amely körül, ha ki 
nem kristályosodnak is. de 
álomszerű érthetétlenségge! iz
galmasan kavarognak a film
kockákká váltott szemelvé
nyek. Persze, a szép látvány 
— s látványnak képzőművé
szeti mérték szerint is szép 
volt e tévéfílm —. az itt-ott 
felsejlő korhangulat és az 
érthetetlenség szellemi mámo
ra elöbb-utóbb elvezeti e film 
nézőjét a kis elbeszéléseket- 
Író Krúdyhoz, a Babonás éj, 
a Ferencvárosi emlék, A ma- 
dárijesztő szeretője és más 
korabeli novellák szerzőjéhez. 
És Krúdyt olvasva Horváth 
Z. Gergely tévéfilmmé fogal
mazott felfedezése végül is 
igazolást nyer; az. hogy Krú
dy Gyula alkalmasint csak
ugyan bolondok kvártélyának 
tekintette az egész életet. A 
magáét, másokét, mindannyi
unkét e fura történelemmel 
körülhatárolt közterületen.
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