
K E L L E M E S C S A L Ó D Á S O K 
Kisfaludy Károly szín-

művének arra érdemes 
szereplőit kellemes csa-
lódások érik a játék 
végén. A Csalódások 
tévéváltozatának nézőit 
kellemes csalódások ér-
ték már a játék elején 
is, és mindvégig a más-
fél óra alatt. 

A klasszikusok tévé-
feldolgozásánál nem 
egyszer érezhette magát 
az ember fülön-csípett 
nebulónak, akinek az 
egykor elbliccelt isko-
lai kötelező olvasmányt 
mondják fel a képer-
nyőn precíz és tisztes 
unalmú „irodalom órán". 
Az első kellemes csaló-
dást az április 4-én este 
sugárzott műsor azzal 
szerezte, hogy mi sem 
állt távolabb tőle, mint 
hogy kötelező olvas-
mányt előadó irodalom-
óra legyen egy 145 év-
vel ezelőtt írt színda-
rabból, és abból az író-
ból, aki hátat fordított 
a nemesi életmódnak, 
és — Krúdy szavaival 
— beállott földön járó 
csillagnak, azaz művész 

Fülöp Zsigmond, Galambos Erzsi és Darvas Iván 

Ha mégis lehet szó 
porról, akkor olyan ér-
telemben, hogy az alko-
tók sértetlenül mentet-
ték át a képernyőre az 
eredeti mű naiv játékos-
ságának, szellemes nyel-
vének hímporát. Még 
ott is ezt véltük felfe-
dezni, ahol idegen anyag 
került Kisfaludy szín-
művébe: a dalszövege-
ken. Idegen anyag? 
Ugyan meg nem mon-
danánk, hogy nem maga 
a poéta írta őket szerep-
lőinek, és ez szerzőjük: 
Vargha Balázs remek 
stüusérzékét, nyelvi és 
dramaturgiai ötletességét 
dicséri. Szerencsére nem 
zenés vígjátéknak ké-
szült a Csalódások tévé-
változata, talán ezért 
nem hatott természet-
ellenesnek, hogy szerep-
lői olykor dalra fakad-
tak. És persze azért 
sem, mert kitűnő zené-
re tehették. Darvas Fe-
renc olyan muzsikát 
komponált a játékhoz, 
ami dramaturgiai szere-
pet töltött be. Ha kel-
lett, szellemes és csú-
fondáros jellemrajz volt, 
ha kellett lírai és el-

lett. (Ki is tagadta a 
családja.) Zsurzs Éva 
rendezésében nem mu-
zeális lenyomatot, ha-
nem könnyed, elfogulat-
lan, vidám játékot lát-
tunk. 

Ilyenkor a kritikák-
ban menetrendszerűen 
befut a recenzens tolla 
alá a közhely, miszerint 
„az alkotóknak sikerült 
a műről úgy lefújni a 
port, hogy a mai néző 
i s . . . " Itt nem fújtak, 
nem poroltak; a rendező 
Litványi Károly drama-
turggal alapos és átgon-
dolt munkával valóban 
televízióra alkalmazta 
ezt a külföldmajmoló 
ficsúrokat, hozomány-
vadászokat és érelme-
szesedéses házasságszer-
zőket megcsipkedő víg-
játékot. Ügy, hogy Kis-
faludy is megmaradjon, 
s a tévé is jóllakjék. 
Mindenekelőtt azzal, 
ahogyan az eredeti négy 
felvonásnyi számtalan 
félreértés, bonyodalom, 
jövés-menés szertefutó 
ágát-bogát úgy nyese-
gették meg másfél órás 

játékká, hogy a komédia 
lényege nem szenvedte 
kárát. Sőt, néhány jele-
net felcserélésével fe-
szessé, összefogottá tet-
ték a történetet, meg-
tartva a plánumokat 
szövögető „urodalmi ins-
pektor" és az ezeket a 
plánumokat rendre fel-
borogató szerelmesek 
törekvésének ellentétére 
épülő eredeti vígjátéki 
logikáját, de az ú j rend-
del egyben alkalmaz-
kodtak a televíziónak a 
színpadtól eltérő köve-
telményeihez. 



lágyuló hangulatfestés. 
(Egy kis szépséghiba 
olykor becsúszott, az 
ének és a szájmozgás 
nem mindig volt szink-
ronban.) 

A fentiekből már ki-
derülhet: a klasszikus 
színmű mai tévéváltoza-
tának sikere abból fa-
kadt, hogy a rendező 
nem tisztelte a klasszi-
kust, hanem megértette 
és jő érzékkel megvá-
lasztott eszközökkel tol-
mácsolta a mai néző-
nek. Kosztüm, díszlet, 
illő keretet adott a szí-
nészeknek, akiket Zsurzs 
Éva stílusos, jó együt-
tes játékra hangolt. 
Némi cinkos összeka-
csintás a nézővel, leple-
zetlenül nekünk szánt 
pajkos kibeszélés a kép-
ernyőről — bevonta a 
közönséget a szerelmi 
csetepatékba. Remek 
karakteralakítást lát-
tunk Garas Dézsától 
(milyen sokszínű mű-
vész!), Halász Judit és 
Sztankay István rokon-
szenvesen epekedtek 
egymásért, Balázs Samu 
megfelelő komolysággal 
szőtte plánumait, ami-
ket Darvas Iván elegáns 
rezignáltsággal, Galam-
bos Erzsi bájos berzen-
kedéssel, Fónay Márta 
elragadó furfangosság-
gal húzott keresztül. 
Psota Irén nem hagyott 
ki egyetlen lehetőséget 
sem, hogy megnevet-
tessen, Siménfalvy Sán-
dor és Fülöp Zsigmond 
jellegzetes figurákat for-
máltak. 

Krúdy írta Kisfaludy-
ról: „Az ő vígjátékaiban 
az eleven Magyarország 
mutatkozik." A tévé-
változatban Kisfaludy 
eleven figurái mutat-
koztak. 

BÁRSONY ÉVA 

SZERETI ÖN KADOSÁT? 
Talán megbocsátja az olvasó az olcsó címet: ezt érez-

tem a legjellemzőbbnek, amikor a Kadosa Pál mesteris-
kolájáról készített tévéfilm hatását próbál tam összegezni. 
A most induló ú j sorozat nagyon fontos, egyszerre ne-
héz és hálás feladat teljesítésére vállalkozott; a Zene-
művészeti Főiskola európai rangú tanára inak munkássá-
gát igyekezett megörökíteni. A feladat nehéz, mer t a 
dolog természetéből adódóan szigorúan vett szakmai 
kérdéseket kell a széles körű nyilvánosság elé tárnia , a 
legmagasabb fokú zenei oktatási módszereket keU be-
muta tn ia ; a célkitűzés mégis vonzó, mert a választott 
professzorok személye, egyénisége jelentős, s ahogyan 
növendékeiknek, úgy a „ lá thatat lan" közönség számára 
Is értékes mondanivalót tartogatnak. 

Nagyon természetes, hogy a sorozat első adása Kadosa 
Pál zongoraiskolájának világhírű eredményeire támasz-
kodott, s hogy a tanár sajátos port réf i lmjében kiemel-
kedő helyet kapott a két rendkívüli t an í tvány: Kocsis 
Zoltán és Bánki Dezső. S talán az is természetes, pon-
tosabban: érthető, hogy a sorozat első állomása kissé 
túlságosan ls sokat markolt , hogy nem tudott a szám-
talan kínálkozó lehetőség kőzött eléggé szelektálni, hogy 
a rendkívül gazdag művészpálya valamennyi szálát fel 
akar ta villantani, de arról sem mondott le, hogy a két 
nagyhírű növendéket az előtérbe állítsa. Ily módon a 
bőség zavara zilálta össze a felépítés logikáját , s a mes-
teriskola működése egybeolvadt Kocsis és Bánki inter-
júvolásával. 

Ügy vélem, s két nagyszerű fiatal művész pályafutása 
Önmagáért beszél és eszmefuttatásuk nem egyenértékű 
zongorázásukkal. Szívesebben figyeltük volna meg ala-
posabban Kadosa zongoraóráit (kivált, ha a laikus tévé-
nézővel — esetleg felirat fo rmájában — azt is közlik, 
hogy éppen melyik kompozíciót gyakorol ják! 

A kiváló és kevésbé szerencsés mozzanatok mérlegét 
nehéz lenne elkészíteni; Kadosa póztalansága, lényegre 
törő zenei természetű megjegyzései, Kadosa figyelő 
arca, szomorú tekintete, néhol felvlllanö fanyar moso-
lya mindenképpen méltó a megörökítésre. De az ő sa-
játos portréjának megrajzolásához járul tak hozzá Mihály 
András okos, szellemes szaval ls : kiváló ötlet volt az ő 
véleményét ls megkérdezni. Gondolatai távlatot nyitot-
tak, ahogyan a hetvenedik születésnapjához közeledő 
Kadosa művészi-szellemi körét tágította és sejt tette meg 
a pályatársak, bará tok — Kassák, Illyés, József Attila, 
Radnóti, Déry — röpke említése is. Sajnálom, hogy nem 
lát tuk a néhol meghökkentő, de remek kérdésekkel „ tá-
madó" riportert , s még nagyobb kár , hogy a nevét sem 
tűntet ték fel. Hogy szerencsés-e, slkeres-e, elégedett-e 
a zeneszerző-zongoraművész-tanár, erre ő maga és Mi-
hály András válaszolt. Hogy szerettk-e, erről — a ma-
kacsul visszatérő, folytonosan felbukkanó kérdésről — 
a tanítványok vallottak. A mérlegkészítés végűi éppen 
azért vált céltalanná, mer t a f i lm egészének hatására a 
néző maga ls igennel felelhetett, úgy érezhette: szereti 
ezt az okos, rokonszenves, nagytudású, szerény m ű -
vészt. 

FEUEB MARIA 


