Mire taníthat ma Krúdy?

Szindbád nyomában
A régi magyar „oskolák” hagyo
mányát újította fel Siófokon a
Krúdy Gyula nevét viselő kereske
delmi és vendéglátó-ipari szakkö
zépiskola, valamint szakmunkásképző intézel, amikor már hosszabb
ideje nemcsak a legjobb szakmai is
mereteket kívánja növendékeinek
átadni (800 diák egy modern, alig
tíz esztendeje működő tanintézet
ben), hanem esztendőről esztendőre
névadója irodalmi nagysága előtt is
tiszteleg.
„Evezni, húzni, haladni: ez az
élet. nem pedig egy helyben állni a
köves vén p a r t o k o n .- Krúdy Siófokon fogant gondolatai (Balaton
révészei című művéből) adta az idei
irodalmi napok mottóját.
Ám nemcsak a diákoknak, ha
nem a tanároknak is élményt nyúj
tott, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum
szervezésében Krúdy-kutalók tar
tottak elődásokat, rendeztek az
egyes osztályokban „rendhagyó iro
dalmi órák"-at, hogy szellemében is
közel kerüljön a siófoki szakiskolá
sok számára a magyar irodalomnak
az a talányos életű, fantasztikus ál
mokból is telivér életet teremtő sze
mélyisége, akiről a közhiedelem so
káig csak úgy tudta - a siófoki diá
kok is... -, hogy ha létezett a gaszt
ronómiának, az evés-ivás tudomá
nyának mestere Magyarországon,
akkor az a vendéglőről vendéglőre
vándorló álomlovag, Szindbád, az
az Krúdy Gyula.
Az író alakja forgószínpadra ke
rült ezen az őszön Siófokon (az író
maga is ennek az évszaknak szülöt
te), hiszen a szakmai tennivalók mel
lett (Krúdy-ételsorok és -menük el
készítése, hagyományos tálalási ren
dek és módszerek), nemcsak az író
békés siófoki üdüléseinek, pihenést
jelentő balatoni nyarainak színhe
lyén stafétafutamok és sportvetélke
dők hozták „testközelbe” Krúdyt, ha
nem az osztályokban megtartott elő
adások, amelyekből kibontakozott
az 1878 és 1933 között, mindössze
54 és fél évig élt. ma már irodalmi
klasszikus valamennyi korszaka.
Erre a célra hívták meg a Krúdy
nevét viselő iskola vezetői azokat a
„szakértőket”, akik könnyed han
gon (a Krúdy-könyvektől elsajátí
tott varázsos stílusban...) állították
különös forgószínpadra az író életé
nek és írói korszakának egyes állo
másait, nem feledkezve meg arról,
ami a magyar irodalomból Krúdy
Gyula sajátossága volt...
A siófoki diákok csodálkozó
ámulattal hallgatták például Fábri
Anna irodalomprofesszor látomásos
szavait, aki Krúdy hősét (egyben a
maga elképzelt hasonmását), a nők
lovagját, Szindbádot úgy ina le,
mint aki legalább annyit tud a meg
hódítandó lányok és asszonyok ru
házatáról, szoknyáiról és intim fe
hérneműiről, mint azok jelleméről,
hangulatairól, álm airól. Praznovszky Mihály irodalomtörténész a
történeti múltba repítette vissza
diák hallgatóit, amikor levéltári ku
tatások alapján megerősítette: meny
nyire jelen volt Krúdy romantikus
írásaiban a hírhedt ős, a Mikszáth
Kálmán is megformálta „úri és ne
mesi betyár", Krúdy Kálmán alakja.
Kovács Anna muzeológus a film
műfajába illő „vágásokkal” hozta
Siófokra egy olyan Nógrád megyei
(ez a táj a Krúdy-ősök szülőföldje)
kiállítás anyagát, ahol egy „foga
dós-szobában azok a tárgyak kap
tak főszerepet, amelyek Krúdy ifjú
ságát jelképezték.
A Balaton-vidéki helyszín sem
maradhatott ki e forgószínpados já
tékból, hiszen a siófoki iskola ma
gyar tanára. Ács Anna felvonultatta
a Balaton-felvidéknek és a Bakonynak azokat a tájait, amit maga az
író. férfikorában végigjárt, hiszen
legendás nagyanyja, Radics Mária,
az 1848-49-es szabadságharc ifjú
m arkotányosnője (gondoljunk
Brecht művére, a Kurázsi mamára)
innen származott.
Volt azután e siófoki Krúdy-napokon olyan előadó is, aki az író
színházzal kapcsolatos „játékait"
elemezte, mint Sturm László iroda
lomkutató. mivel az író egyik leg
népszerűbb „helyszíne" (A vörös
postakocsi) maga is egy állandóan
változó, mindenkor máshol állomá
sozó, sokdíszletű és sokhelyszínű
színielőadás... Nyerges Gabriella
művészettörténész egyetlen, ám na
gyon jellemző elbeszélés (Tótágas)
képi világát a festő-grafikus Papp

Oszkáré novellához készíteti illuszt
rációk, az akverellek segítségével
elevenítette fel a kisvárosok hangu
latát, egy csendes délután fáradt,
mégis nyugalmat adó színeivel.
A XX. század utolsó évtizedé
nek siófoki fiataljai, a maguk pezs
gő életritmusával kicsit furcsán, bár
mégis megértőén hallgatták a Krúdy
világa című album alakú könyv
azon idézetét, amelyben - többi kö
zött - egy 1932-ből származó kriti
ka található, a korszak hírneves és
vezető irodalmi folyóiratából, a
Nyugatból. A kritika az író A; élet
álom című könyvével foglalkozik,
amelyik egyben az író életében
utolsónak megjelent műve. A kriti
kus, literátori mivoltában maga is
neves személy, Kondás Aladár így
írt: „E novellák hősei folytonosan
az evés gondolatával vannak elfog
lalva... Egyszerre rájövünk, hogy
valamennyinek a hőse... bármikor
szíven lőhetne magát, hiszen semmi
sincs, ami az élethez fűzné őket. “Az
élet á!om« a kötet címe. Persze,
hogy álom annak, akit már semmi
sem érdekel igazán - a nők sem -.
csak a karalábé és a sárgarépa...
Ha Balzacra vagy Tolsztojra gon
dolok, történetek és regényhősök
jutnak eszembe, ha Krúdyra vagy
(aki ebben rokon vele) Szomoryra
emlékszem, akár egy verseskönyv
elolvasása után..."
Két részre szakadt a diáktársadalom: az egyik része, szinte már
szőröstül-bőröstül, mindenestől
nemcsak megértette, de meg is sze
rette Krúdy regényeit és novelláit, a
másik viszont nem. Az előbbiek
csaknem teljes „létszámban” fiúk
voltak, az utóbbiak, a tartózkodób
bak, lányok. Hamarosan kiderüli,
miért. A serdülésnek indult ifjak
ugyanis ábrándos természetről tet
tek tanúbizonyságot. Romantikus
hősként zárták a szívükbe Krúdyt a
hétköznapi kalandok hősét, az evésivás, meg az udvarlások és szerel
mek férfiúját, egyben az álmodozá
sok, az elhódító félmúlt lovagját. A
lányok viszont éppen ezt a magatar
tását utasították el maguktól.
Vajon mi okból? Kiderül, a lá
nyok inkább a „mában", a realista
mindennapok teendőiben élnek,
praktikusabbak máris, mint fiútár
saik. A vita végén az is kiderült,
hogy azért tolták el maguktól Krúdy
„félmúltba” révedt írói magatartá
sát, mert - ösztönösen, ám akár tu
datosan is -, máris a feleségi, anyai
szerepre készülnek. Minden család
annyit ér - fogalmazta meg a lénye
get az egyik máris „nagylány” diák
- , amennyire a feleség össze tudja
tartani... Egy nőnek mindig realitá
sokban kell gondolkoznia - vissz
hangozta diáklány padtársa.
- És a romantika, a Krúdy-ihlette hősök világa? - kérdezett rá egy
máris tudósnak látszó, szemüveges
ifjú. - Az is kell az élethez!
Meghatotta a diáktársaságot most már mindkét nembélit - az az
életsors. ami az ötvenedik életévén
túl lévő, akkor már nagybeteg íróra
várt. Tasi József irodalomtörténész
(maga is ősi óbudai lakos) azt az
időszakát hozta plasztikus közel
ségbe, amikor a már betegeskedő
írót margitszigeti előkelő lakásából
valóssággal kitelepítették Óbudára,
egy töppedt, földszintes házba. Be
tegség, öregség - ennek ellenére még
nem egészen három év alatt több re
gény, száz novella és kétszáz cikk ke
rült ki Krúdy tolla alól fantáziáját el
nem veszítő munkakedvéből.
Az utolsó „Krúdy-rcgény" han
gulatát, amit mestere tiszteletére
Mórái Sándor írt, visszaidézve az
író életének utolsó napját (Szindbád
hazamegy), Krúdy stílusában, anél
kül, hogy utánzás lett volna. Mészá
ros Tibor, a Márai-életmű kutatója
elevenítette fel.
A leendő főpincérck, szakácsok,
szállodai szakemberek valósággal
megmártóztak az irodalom, a Krúdy
által visszavarázsolt világ rejtelmei
ben. És kissé meghatódva (talán ez
alkalommal még a leányok is) hall
gatták egyik irodalomtanáruk záró
szavait. aki Krúdy önvallomását ol
vasta fel, egyben talán a magyar iro
dalom legrövidebbre fogott életraj
zát. Ezt írta ugyanis hősének, Szindbádnak bőrébe, jelmezébe bújva
Krúdy: „Talán mindenütt voltam.
Bálban és temetésen. Erdőben és
vízparton. Bűnben és erényben. So
kat utaztam. Most elfáradtam..."
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