
Krúdy nyomában

ó s z i utazás egy hangulatmúzeumban

Kincs stilisztikai félrefogás a 
címben: ez az igazság. A  Petőfi 
Irodalmi Múzeum cenitenárls 
Krúdy-kiáilítása — dr. Herényi 
Ferenc és Lencsó László mimiká
ja — rendhagyó módon szakít 
a kötelező, enyhén porszagú 
múzeumi hangulattal. Ehelyett 
eltökélték, hogy az író szelle
mének megidézéséne a Károlyi- 
palota termeit egyfajta hangulat- 
múzeummá varázsolják — a* 
amúgy is önként olvasandó mű
vek tudós seregszemléje helyett 
azok (s az őket ihlető élet) lég
körét támasztják föl szuggesztív 
állóképekben, mintegy kimere
vítve.

így adódók, hogy nem tárlók 
hosszú sora előtt vonulunk el, 
fejünket tisztelettudóan hajtva 
szigorúan csillanó üveglapokra. 
Ehelyett fejünket bőségesen for- 
gathatjuk oldalt, sőt fölfelé is. 
Fölfedezhetvén — némi nyaka- 
tekerés árán — a címert, melyen 
fiait vérével tápláló pelikán, to
vábbá páncélos lovagi kar látha
tó, kivont szablyával — utóbb 
aztán fogadócégéreket pillan
tunk meg, a levegőben függve, 
majd — élveteg öreguracskák 
módjára — bekukucskálhatunk a 
Krúdy-irások (s az írói élet) négy 
szinterére: a magánemberek nyil
vános szentélyébe, a kocsmába; 
egy fogadóbeli szobába, szolgálat- 
kész útibőrönddel; s a női vigasz 
kétféle helyiségébe: Majmunké 
szobájába, meg egy másikba, 
mélyért szemérmes muskátlisor 
födöz el, hogy aztán az erőlködő 
tekintetet tótágast álló női lábak 
ironikus látványára leljen. (A  fri- 
volitás e finom ötletét netán a 
gyermekektől óják?)

A korabeli kávéházi díszlettől 
(mert azért mégiscsak díszlet) 
eljutunk végül az utolsó szobáig, 
melynek — ha szimfonikus köl
temény volna — „Alom és va
lóság" tételeimet adhatnánk. El
haladtunk egy keskeny utca ké-

Egy módszer nyitánya
pe mellett is ezenközben, hol a 
fölkalapozott Latinovits-Szind- 
bád, immár ugyancsak emlék
ként, jön velünk szembe. A  zá
rótétel azonban — a maga túléle
zett kontrapunktjával — némi 
idegenséget lop a hangulatba. 
Egy személyes emlék fölelevení- 
tése tán érthetőbbé teszi, miért 
érzem hűtlennek Krúdy világá
hoz.

Hamarabb olvastam az író Po- 
dolmját, semmint a valóságosba 
elvetődtem volna. Ez utóbbi, 
csatakos őszön megpillantva úgy 
hatott, mint a szentjánosbogár 
nappal Csak Sára-szerű film
kép villanás adhatná vissza az 
ellentétet Ekkor értettem meg 
igazán az író varázslatát, mond
hatnám Így is: ébredtem rá köl
tészet és valóság viszonyára.

A kiállítás derekasan igyek
szik az álom-Krúdy bemutatásá
ra — ám az őt környező való
sággal azon nyersen szembesít
ve. Míg a regényei látványát fe
dő fátylak, a sejtelmes (bár in
kább technikailag megoldatlan) 
világítás szimbolikáját nagyon 
jól értjük, a korabeli (vagy an
nak rémlő) fotók elé hevenyészett 
ácsolart elvont jelképiségét csak 
a társadalom-matematikai egyen
let megoldása — reves léc egyen
lő nyomorral — oldja föl tuda
tunkban. (A ma diákja számára 
így is nehezen lesz emészthető 
a kép, aligha fog asszociálni a 
csak tankönyvileg ismerős sze
génységre.) De a fátylas álomje
lenés múltidéző tárgyai — legye
ző, gombos cipellő, glasszékesz- 
tyü, zsokésapka, lószerszám — 
elhelyezésük folytán nem eléggé 
6zembetűnőek. Bútor, film, hang
szalag. koporsófödél, fénykép 
eszközben gazdagságának hatá
sát okvetlenül emelte volna a 
hozzájuk méltó, világítástechnika, 
a szórt vagy ravaszul edhelyezett 
szemvezető irányfények, melyek

még pótlólag Is növelhetnék a 
kiállítás hatását

-  *

A technikai lehetőségek meg- 
növekedtével korunk ismeretter
jesztésében, műértő közönség 
verbuválásában sajátságos, mond
hatni művészi műfajjá emelke
dett a kiállítás. A látáskultúra 
olyan szintetikus megvalósulásá
vá, amelynek egyszerre pedagó
giai és esztétikai hatása a kiállí
tott tárgyak minőségétől függet
lenül is szuverén élmény. Vidor 
Vasarely és Képes György világ
hírű, s immár nálunk is egyre 
népszerűbb munkásságának is
meretében állíthatjuk: a tárlat a 
maga eszközeivel hozzájárulhat, 
hogy otthonosan érezzük magun
kat világunkban, hogy kulturált 
bensőséggel nőjünk fel hozzá. 
Ebbe az irányba tett tétova lépés 
a Krúdy-kiállitás. Ha távolabbra 
tekintünk, az itt könnyen fölfe
dezhető jámbor „csalások" nem 
bántók. Hogy az utazásra invitá
ló, előtérben álldogáló postako
csi csupán vörösre mázolt, posta
kürttel cicomázott fiáker (ez 
utóbbi is jellegzetes Krúdy-szín- 
hely, s az ő iróniája is fölrémlik 
benne), hogy a kávéházban nem 
az eredeti nádból hajlított újság
tartók függenek, s csupán az 
egykori lapok fénymásolatán ol
vashatók az Író tárcanovellái.

Mondom, csöppet sem zavaró 
mindez. Sokkal fontosabb viszont 
tudnunk, hogy ez a fiatalok, a 
leenuo Krúdy-olvasók toborzója. 
Ezért kell ihletettebben. a didak
tikát kerülve ugyan, de ráveze- 
több módon előadni a Krúdy- 
világot. Persze így is fönntartás 
nélkül dicsérendő a szándék. 
Mert német nyelven is hallottam 
megértő látogatói kommentárt, s 
díákszájból is elhangzott a kér
dés: megvan-e nektek a Szind- 
bád? E kérdések megsokszorozó
dása — ez az Író jövője
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