
I izeiilial város t izenhat l á m a
Felnőttnek is, gyereknek is 

szólt a tévé másik, a rajz- 
film-Háryt követő karácsonyi 
ajándéka, a Krúdy  G yula  re- 
genyénöl készült tévéfilm. a 
Tizenhat város tizenhat lánya. 
A szepességi városok közép
kori sorsa és Zsigmond ki- 
tály  békéllen kora kedvelt té
mája Krúdy G yulának. A té
mát, helyszínt és írói stílt if
júkora  nagy mesterétől, M ik
száth Kálmántól örökölte 
K rú d y  Gyula. De mint min
dent. ezt a felsö-magyarorszá- 
gi. furcsa, régi világot is 
azonnal ál tudta lelkesíteni az 
egyéniségéből fakadó, finom, 
sajátos lírájával, múltat és ko
rabeli jelent eggyé fogó. szép 
időjátékai val.

A képernyőre került K rúdy- 
regeny —  Liska  Denes for- 
galókönvvirói es Békés  Jó
zsef dramaturgi segítségével 
—  azonban K rúdy  G yula  han
gulatai helyett a történet for
dulatosságával. romantikus 
kalandosságával törődött. És 
rendjén is van ez így: Krú- 
dyt. az egyediilvaló szépirót 
könyveiben fedezze föl a tisz
telt publikum. A televízió dol
ga a tisztes átplántálás, a 
hangulatoknak és a stílusnak 
a határozott és megtévesztet- 
len érzékeltetése mellett a 
cselekménv hű követése. En
nél a K rúdv-regéovnél k iv á lt
képpen fontos követelm ény 
volt a cselekménv viszonylag 
hű követése. Ezzúltal ugyan
is valóban élénk, pergő ese
mények beszélték p | Krúdv 
örök témáját a női lélek szép
ségét és találékonyságát

A film rendezője. Katki''s  
Ilona pálvá.m legszebb m un
káját vitte a képernyőre. Szop 
és korhű helyszíneken, k iv á 
ló ütemű játékban keltette 
életre K rú d y  hőseit: szepes

ségi mesterembereket, rabló
kat. királyokat, lovagokat. El
kerülte ez a tévéíilm a te
levízióra vitt romantikus tör
ténetek újabb Keletű, á lta lá
nos hibáját: a rágógum i-
nyúlósságú érzelmességet. S z e 
relem és barátság, önfeláldo
zás és megdicsőülés úgy esik 
meg ebben a filmben, aho
gyan a gyors változású ko 
rokban (középkorban és m á 
ban) történnek a dolgok: ter
mészetes egyszei-űséggel.

Nemcsak a rendezés, a jó  
szereplók. a jó  m ellékszerep
lők is repítették a kellemes, 
karácsonymásnapi játékot. Te-  
messy  Hédi lengyel herceg
asszonyként elegánsan és k i 
mérten játszott. Kovács  J á 
nos elhitető erővel formálta 
meg a parancsteljesítésre 
mindenkoron alkalmatos kés
márki főbírót. Dzsoko Roszi-  
csót ugyan kissé már unni le
hel, mint a magyar film- cs 
leleviziógyártás ügyeletes ra b 
lóvezérét, viszont még m in
dig több eredetiseggel form ál
ja meg skalulyaszerepét. m int 
az ugyancsak skatulyába zárt 
Juhasz  Jácint. Ö viszont ré
gi rosszember-szercpei e lfc- 
ledtetésére az  ügyeletes jó  út
ra tért embere a televízió
nak. Baj csak a játék két é l
tetőjével. a főszereplő polgár- 
és királylánnyal volt. l.engyel  

'Zsuzsa és Lengyel  Kati m eg
szeppen ten játszották el a sze- 
repcserés izgalmas játékot. Ha 
nem adott a nézőnek m a ra 
déktalan örömet a Tizenhat  
város tizenhat lánya című té- 
véfilm. az nekik, kette jüknek 
a hibája. Erezni lehetett, hogy 
ők sem lelték örömüket e 
megnyugtató. minden jó, ha 
a  vége jó  játékban.
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