
Ál-Petőfi
Az a Rád les M ária, aki az körüli esztendőket) nem ez a 

ál-Petőfit a loncsosbeli szőlő film  lá tja  igazul, nem is K rú- 
présházában bújta tta , Krúdy dy regénye. „M inden volt ez. 
Gyula nagyanyja volt. A z  a  csak nem  passzív, bár, persze, 
Radics M ária beszélt az író- rezisztencia" — ta rtja  róla Ne- 
nak az 1848-as forradalm at m eskiirty  István, a  homályos 
Követő időkről és az a Radics történelm i szakaszok legreme- 
toária  levélben biztatta K rú- kebb stílusú fölfedezője. A 
dyt 1918-ban, hogy „Nagy m ondatot tovább is ío ly tathat- 
K ossutként” já rja  be az or- nánk, Nemeskürty István stilu- 
szágot és erősitse a forradalm i sában: m inden volt itt, csak 
hitet az em berekben. M int nem kicsinyes kutyakom édia, 
tudjuk, a levél nem kelt h iá- keserű asszonykabaré, dom b
ba. Krúdy újságcikkeivel „ jár- a lji hajelhő. E lőfordulhat 
ta be az országot”. Négy esz- azonban mégis olykor, hogy a? 
tendővel később pedig, a nagy- ízig-vérig pontos történelm i 
m am a meséiből, m egírta gu- igazságnál létezik az utókor 
nyoros-áhitatos történelm i re- szám ára időszerűbb igazság 
gényét a  Bach-korszakról. is. Igazság például a klcsiny- 
M egírta az Á l-Petőfit. M int ségekből, gyarlóságokból,
az 1920-as években keletkezett nagy hangú és semmitmondó 
írásai általában, ez is több ol- lelkesedésekből föltápászkodó 
vasatú. Rajongó asszonyok m u- forradalm i hitről. Lányi And- 
latságos harcáról is szól, a r-  rás erről forgatott szép tévé
ről, m iként vívnak egymással filmet. És ráadásul úgy, hogy 
csatát egy férfiért, ak it Pető- m űvének hangulatával nem 
finek tartanak . És arró l is szól, vált hűtlenné az átértelm ezett 
hogy a bukott szabadsághar- eredeti műhöz, Krúdy Gyula 
eok utáni h itek és remények, regényéhez, 
bárm ily kicsinyesek és nevet
ségesek is. mégsem hiábava
lók. A boldogtalan ország élet
ben m aradottságát és életre
valóságát jelzik.

Lányi András gyönyörű lá t
ványé tévéfilm et rendezett az 
Al-Petöfiből. K rúdy Gyula — 
úgy tetszik — még a televízió
ban is nagy varázsló, s nem 
csak az irodalom ban. A tévé
ben is hangulatos és képzőmű
vészeti szépségű képek fotog- 
rafá lására  készteti az opera
tőröket — ezúttal Kardos Sán
dort —, ott, ahol a látványnál 
(a m űfaj term észeténél fogva) 
m indig fontosabb a szóbeli 
közlés, a tájékoztatás. Igazi,
„krúdys” helyszíneken, dim - 
bes-dombos tájakon, lágy haj- 
latú  vízpartokon, alkonyi ná
dasokban csipegetik a rem ény- 
szemeket a forradalm i hit 
utolsó dédelgetői: a  tiszta áb- 
rándú  postarriester, szép retné- 
nyű, csacska lánykák, akara
tos asszonyságok, sa já t kelep
céjükbe esett kis csalók, sze- 
renádozó öregurak és a régiek
kel való nagy barátságokra h i
vatkozó féltehetségűek. Nincs 
közöttük egyetlen ép és erős 
egyéniségű em ber, olyan, ak i
vel a  jövő értelm esen tovább
építhető. O tt bukdácsol, sza
ladgál. kárál és kapirgál a 
szép tá jban, egykori nagy csa
ták  és nagy te ttek  színterén a 
bukott forradalom  után  meg
m arad t és szabadon hagyott 
társadalom  szí ne-virága. Nem 
sok a régi időkhöz m érten, de 
mégsem kevés az újrakezdés
hez. Nem kevés, hiszen ha a 
tálentum  nem is lángol ben
nük. jellem ük nem is sziláid, 
és lá thatárukon m indenféle k i
csin vés és nevetséees „ködké
pek” ülnek, ott pislákol ben
nük a hit. A forradalom  hite.

Ennek szentelt film et L á n y i'
A ndrás. A gunyoros K rúdyt 
cserbenhagyta; ha a történet 
engedte volna, ta lán  el is 
hagyja egészen. Helyette vi
szont az író keserű pátoszát 
hozta előtérbe. Azt a valam it, 
am i szomorúbb nevetésre, tra -  
gikusabb m ulatósra készteti az 
em bert, m in t a term észetes 
gúny, a szokvány éle. Az asz- 
szonyságok harca a selyem ta
kácsból lett költőért a  tévé
film ben nem nevetség tárgya, 
de szomorú felism erés: ugyan, 
k ié rt küzdjenek a nők, ha nem 
egy szélhámosért?  Hiszen a 
forradalom  utáni időkből el
tűn ik  mind, aki férfi! A haza
fias szólam okat és az égbe
kiáltó ostobaságokat Lányi 
A ndrás film jében mindig ün
nepélyes, zenekari üdvrivalgás 
kíséri. Akit nagy em bernek hi
szünk, orra bukik. A forrada
lom ügyét kettőszáz forintos 
k árra  becsüli a  gazda. Fanyar 
ízű m ondatokat form álgat fa
nyarul az a jkán  az egyre in
kább csak Sulyok  M ária tehet
ségéhez m érhető színészi ra 
gyogásé M eszléry Judit. Azt 
teszi a képernyőn ism ét meg
szépült TörŐcsik M ari és a te
levízióból még alig ism ert Ko
vács Titusz is. Lányi A ndrás 
film világa fájdalm asabban 
mulatságos, m int Krúdy Gyu
láé. Benne van a  XX. század 
második felének történelm i ta 
pasztalata is.

A legújabb történelm i, le
véltári Kutatások persze azt 
m utatják, hogy az Ál-Petőfi 
Valódi idejét (tehát az 1855
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