
A  szerelem  bolondjai  
Följegyezték,  hogy  Erzsébet  ki-

rálynőnek  nagyon  tetszett  Jókai  re-
génye,  a  Szerelem  bolondjai.  (Ha  
ugyan  elolvasta.)  

Biró  Zsuzsának  nem  tetszett.  Kü-
lönben  nem  írt  volna  helyette  má-
sikat. 

Tévéfilmje  —  a  műsorpolitika  ka-
rácsonyi  ajándéka  minden  magyar  
család  számára  —  Jókai  egyik  leg-
szebb  könyvéből  csak  annyit  tartott  
meg,  amennyi  a  reklám  ürügyéül  
kell:  az  évszámokat  (az  1860-as  évek  
eleje),  a  helyszínt  (Magyarország,  de  
már  az  alföldi  szárazság  döbbenetes  
képei  nélkül),  néhány  nevet  (Harter,  
Lemming,  Malvina)  és  valamit,  ami  
torZképként  emlékeztet  a  regény  his-
tóriájára.  Jókai  párbeszédeit  Biró  
Zsuzsa  egytől  egyig  mellőzte;  írt  he-
lyettük  dialógust  maga.  Jókai  sze-
replőgárdája  nem  elégítette  ki;  felét  
elhagyta,  s  fölléptetett  helyettük  tu-
catnyi  olyat,  akiről  a  regényíró  nem  
is  álmodott.  Jókai  fantáziáját,  mese-
szövését  megmérte  és  könnyűnek  ta-
lálta;  a  film  valamennyi  jelenetét  
saját  leleményéből  bonyolította.  Ezt  
nevezem  önbizalomnak.  

Szó  sincs  róla,  hogy  valami  ájtatos  
hűséget  kérnénk  számon.  Remekmű-
vek  mondanivalóját  lehet  újrafogal-
mazni,  nyersanyagukkal  lehet  szaba-
don  bánni.  Liliana  Cavani  filmje  
(A  kannibálok)  csodálatos  Antigoné,  
pedig  egy  cseppet  sem  hasonlít  Szo-
phoklész  Antigonéjára.  A  művészi  
adaptáció  joga  végtelen.  

Ha  művészi.  
De  mit  szóljunk  egy  Hamlethez,  

aki  nem  Ophéliát  küldi  kolostorba,  
hanem  valaki  mást?  Hamlet  volna  
az  még?  Lehetne  azt  shakespeare-i  
címkével  forgalmazni?  

Jókainál  Malvinát  (Harter  Nándor  
elvált  feleségét)  féltékeny  szeretője  
(Angyaldy  titkár)  megmérgezi,  mert  
a  hölgy  beleszeretett  első  férje  fiá-
ba.  Biró  Zsuzsánál  a  t i tkár  azért  öli  
meg,  pisztollyal,  Malvinát,  mert  az  
csalja  egy  rozoga  gróffaL  Szerelem  
bolondjai  helyett  lapos  krimi.  —  A  
regényben  Harter  Elemér  léha  és  ci-
nikus  ifjúból  válik,  szerelme  és  az  
amerikai  polgárháború  tüzében,  ide-
ális  hőssé,  Jókai  programjának  meg-
testesítőjévé  (a  magyar  nemes  le-

gyen  szolid  és  korszerű  üzletember-
ré).  A  képernyőn  semmi  program  és  
semmi  átalakulás:  Elemér  már  egy  
szabadsághős  öntudatával  indul  a  
tengerentúlra  (előbb  azonban  el-
megy  a  zálogházba,  hogy  a  népélet  
se  maradjon  ki  a  filmből).  Igaz,  a  
Jókai-hősök  váratlan,  romantikus  át-
alakulásait,  egy  másfaj ta  esztétika  
jegyében,  Gyulai  Pál  sem  szerette;  
de  nem  is  írta  át  tévére  ellenfele  re-
gényeit.  —  Jókai,  hét  évtizeddel  A  
néma  forradalom  előtt,  meglátta  és  
ábrázolta,  hogy  a  nyomor  és  a  po-
litikai  kiszolgáltatottság  a  paraszt-
ságot  vallási  szektázásba  taszítja.  A  
tévéfilmen  korfestés  gyanánt  Kos-
suth-nótát  énekelnek  és  alsófokú  is-
kolakönyvek  elavult  leckéit  mond-
ják  fel,  megtűzdelve  bosszantó  törté-
nelmi  és  nyelvi  anakronizmusokkal,  
viselkedésbeli  képtelenségekkel.  
(Magyarország  helytartója  hajnalban  
meglátogatja • Harter  Nándort,  s  ez  
hálóköntösben  fogadja,  majd  ugyan-
csak  hálóköntösben  az  utcáig  kíséri.  
Csák  egy  apróbb,  de  forgatókönyvre,  
rendezésre  egyaránt  jellemző  mozza-
nat  ez.)  

Van  valami  elszomorító  abban  a  
derűs  önbizalomban,  amellyel  Biró  
Zsuzsa  jelenetről  jelenetre  meghami-
sítja  Jókait,  szétdúlja  a  regény  mo-
tivációs  rendszerét,  törpévé  silányít-
ja  hőseit,  és  saját  lapos  filozófiáját  
csempészi  Jókai  szavai  helyébe,  vagy  
éppen  ízléstelenségeket  mondat  (pél-
dául  Rotsohild  éjjeliedényéről).  Nem  
volna  ideje  valamiféle  védettséget  
kitalálni  a  klasszikusok  számára,  
hogy  ne  lehessen  nevüket  tőlük  ide-
gen  „átdolgozások"  reklámjaként  bi-
torolni?  Jókai  tehetetlenül  ki  van  
szolgáltatva.  Nem  írhatja  át  bosszú-
ból  Biró  Zsuzsa  remekműveit.  

Ez  az  egész  tévéizé  esztétikailag  
nem  minősíthető.  Ezért  a  rendezés-
ről  (Hajduffy  Miklós  munkája)  s  
effélékről  csak  annyit:  legalább  arra  
ügyeltek  volna,  hogy  ha  már  egy  
szereplő  Dante-idézetet  mond  (Jókai-
nál  nincs  Dante-idézet),  ne  mondja  
hibásan.  Ha  már  két  színész  Machia-
vellit  emlegeti  (ez  sincs  Jókainál),  
ne  ejtsék  kétféleképpen.  
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