
A film  cím szereplője, a  S z in d b ád o t a lak ító  L atinovits Zoltán

S Z IN D B Á D
Krúdy-alak filmen

Különleges élmény vár azok
ra, akik megnézik a Szindbád 
című, új magyar filmet. Már- 
már úgy érzik majd talán, hogy 
a-z álmok birodalmának vizein 
ringatóznak.

A film egy deresedő hajú férfi 
Szeszélyes ú tjá t követi az egyik 
nőtől a másikig. Valamikor, if
júkorában mindegyikkel volt 
m ár szerelmi kapcsolata. De, 
hogy ez az út milyen m értékben 
valóság és milyen m értékben 
em lék — vagy ta lán  ábránd —, 
azt nehéz megfejteni, m ert a 
m últ és a jelen képei költőien, 
sejtelm esen elkeverednek egy
másban. S itt a  filmen még a je 
lent is úgy kell érteni, m int am i 
még a század első évtizedében, 
úgy hatvan esztendővel ezelőtt 
volt.

Ki ez a férfi, aki felidézett 
szerelmei közt vándorol a 
film ben? Szindbádnak hívják s 
nemcsak a film címében, hanem 
a film mindenegyes kockájában 
őrá ismerünk, m ert a mi szá
m unkra m inden az ő lelke és 
képzelete által válik láthatóvá. 
Ezt a varázslatot m egmagyaráz
za, hogy Szindbád — m ondhatni
— azonos az íróval, aki alakját 
életre keltette. Ez az fró pedig
— Krúdy Gyula. Aki a Szind
bád című filmet megnézi, m agát 
K rúdyt látja. Nem bizonyos 
azonban, hogy itt a filmben te l
jességgél meg is érti.

E film világának megértésé
hez a kulcsot Krúdy olvasása 
adja. Aki hozzáfér, aki teheti, 
olvassa el Krúdy Gyula egy-két 
könyvét, s máris hozzásegítette 
magát Szindbád titkainak fel
derítéséhez.

Krúdy nagy alakja, alkotója a 
m agyar irodalomnak. 1878—1933 
között élt, s ez a korszak hagyta 
ra jta  a maga m élyreható ellen t
m ondásaival a nyom át regé
nyein és novelláin. Bizonyos

életfelfogásoknak és életform ák
nak szükségszerűen véget vetett 
a  társadalm i átalakulás. Krúdy 
mélyen élte á t  ezt az elmúlást, 
nyugtalanul, de halkan és teli 
vágyakozással az eltűnő világ 
szokásai, hangulatai s még ha
zugságai irán t is. Szindbád is. 
am ikor sorsa íe lpattan tja  a fe
ledés zárjait, valójában a régi 
ölelésekben, csókokban, szerel
mes ígéretekben önmagát keresi. 
Bárm ennyire is igyekszik azon
ban menteni, ami m enthetetle 
nül elm úlásra íté ltetett, csak 
m indinkább a rra  eszmél rá, 
hogy élete eltékozolt. talajtalan 
és a boldogság egyre távolibb. 
Az új meg új kalandok, a nők 
bálványozása, az önámítások 
nem vittek sem erre. Végül is 
vaja kos, furcsa öregasszonyok 
próbálnak álm ot hozni m egfá
rad t szemére, lelkére.

Huszárik Zoltánnak, a film 
forgatóJiönyvírójának és rende
zőjének a m unkája K rúdy leg
bensőbb megértéséről tanúsko
dik. Ez az első nagy játékfilm je 
a  rendezőnek, aki egyúttal k i
váló képzőművész is. s  ez erősen 
meglátszik a színgazdag lá tvá
nyon. am it a film nyújt. Ez a 
lenyűgöző látom ás azonban azt 
a  rendkívüli művészi teljesít
m ényt is dicséri, am it a  nagy
szerű Sára Sándor operatőrtől 
kapunk.

Szindbádot Latinovits Zoltán 
játssza úgy, m intha csakugyan 
belebújt volna e valóság és 
álom világ határán  mozgó-lebegő 
Krúdy-hős ízeibe. A közrem ű
ködő színésznők sora — ez m ár 
az elmondottakból következik — 
hosszú, s  nincs több helyünk, 
csalt annyi, hogy elism erjük 
Dayka Margit, R uttkai Éva, 
Nagy Anna, Szegedi Erika és 
Muszte Anna alakításának érde
meit.
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