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I rodalom a képernyőn

.Nerneskürty István forgatókönyve alapján
Horváth Adám rendezte azt a sorozatot,
mely Széchenyi István életének eseményeit
mutatta be. Az életmü hatalmas szándéka s
~z egyéni lét tragikuma kétségtelenül hálás
megfilmesitési téma, jóllehet Széchenyi
alakját szinte lehetetlen egy nézőpontból

megragadni és ábrázolni. Ellentétek feszül
tek egymásnak alakjában és sorsában, s
ezek még hatalmasabbra nőttek az utókor
értékitéletében. Jó magyai szokás szerint
vagy rajongói voltak, vagy elszánt ellenfe
lei, s eközben aránylag kisebb hangsúlyt
tettek arra, mit jelentett életműve a ma
gyarság ügyének, hogyan alakitotta át kor
társai szernléletrnódját.vs mint érvényesül
ma is az a "minőségi" létideál, melyet tö
rekvései sugallnak.

A forgatókönyv és a rendezés nem az
egyéni lét sikjait ábrázolta, hanem a főhős

életének eseményeit amolyan színes képes
könyv formájában .dolgozta föl, amelynek
"kisérő szövege" rengeteg idézetet hozott
Széchenyi Naplójából, igy teremtve meg
azt az epikai hitelt, amely nélkül e hatal
mas jelenséget aligha lehet kellőképpen át
látni és megérteni. Érdekes, szines, válto
zatos sorozatot alakitott ki ebből a nyers
anyagból Horváth Adám. Kevesebb volt a
drámai akció, annál több a látvánnyá tett
gondolat, s ezek közott sok olyan is, ami
mai létünk szempontjából sem lehet közöm
bös. A néző jól érzékelhette az egyes folyta
tások közben, hogy az alkotók nem a film
formanyelvét beszélik, hanem azt az önálló
és sajátos televiziós nyelvet kisérletezik ki,
melynek hiányáról sokszor esik szó. E tö
rekvésük míndenképpen kezdeményező,

még akkor is, ha egyes nagyobb jelenetek
megtervezésében érezhető volt olykor némi
bizonytalanság. Hasznos, alkotó segitőik

voltak a sorozat főszereplői, mindenekelőtt

a Széchenyit megjelenítő Tordy Géza, és a
Crescence alakját nagyszerüen átérző Piros
Ildikó.

Külön is érdemes elismeréssel méltatnunk
e sorozat nagy nevelő hatását. A fiatalabb
korosztály számára igazi életideálokat su-

gallt, olyan magatartásmintát, melynek
megléte vagy hiánya társadalmi vonatkozás
ban sem lehet közömbős.

Szornbat délutánonként jelentkezett a "Ki
rniben tudós?" irodalmi vetélkedő müsor,
amely azt volt hivatott eldönteni, vajon a
sokat vitatott magyar nyelvi és irodalmi ok
tatás megfelel-e céljainak, s valóban iroda
lomér tő. olvasni szerető fiatalokat bocsát-e
ki a nehéz helyzetben levő és kelleténél lé
nyegesen kevesebb megbecsülést kapó is
kola.

Amikor a gimnáziumokban bevezették ~
meglehetősen felemás módon - az új tan
könyveket, azok szerzői alaposan feladták a
leckét a diákoknak is, a tanároknak is. Az
oktatásügy irányitói jórészt megmagyaráz
hatatlan és kártékony sietséggel átugrották
azt a természetes folyamatot, mely minden
új tankönyv kipróbálása során nélkülözhe
tetlen, s ezt a hatalmas ismeretanyagot egy
szerre zúdították az iskolákba, 'ahol a peda
gógusok is tanácstalanok voltak. Az elmé
lyült, nyugodt kisérletezőmunka kiszűrhet

te volna az új tantervek és tankönyvek
pedagógiai képtelenségeit, a megfogalma
zás nehézkességeit, az irodalomkép olykor
.tapasztalható egyoldalúságait. Ez azonban
- ki tudja, miért - elmaradt, s helyette
áldatlan, lezáratlan "tankönyv-háború" dúlt
és dúl.

Ha az irodalom oktatásának mai képét
rajzoljuk meg, olyan építmény látványa tá
rul elénk, amelynek szép emel.etei vannak,
de hiányzik a kellő alapozás (azaz mindrnátg
nem irták meg, vagy hem készítették el azo
kat az "alapfokú könyveket, amelyek nélkül
ezeket a gimnáziumi könyveket nem lehet
megérteni és kellő mélységben feldolgozni).
Persze azt is ti kell mondanunk, hogy az
irodalom oktatásának ügye, annak kétségte
len feszültségei nem "tankönyv-kérdések",
hanem tükörképei annak a válságos hely
zetnek, me ly az oktatás, egészében tapasz
talható, s amelynek megoldását csak össz
társadalmi erőfeszítéssel, szemléleti válto
zással lehet elképzelni.

Ilyen körülmények között a vetélkedő té
nye, lebonyolítása (hogy ez utóbbi zökkenő

mentes volt, azért dicséret illeti a televízió
stábját és Tarján Tamást) jelentős esemény
nek mondható. A versenyzők néha megle
pöen érettek, néha megdöbbentően közhe
lyesen gondolkodók voltak. Bizonytalansá-
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gaik abból a tényböl is fakadtak, hogy mai
irodalomképünk korántsem nevezhető egy
ségesnek, ennek hiányában pedig nehéz el
képzelni, hogy megnyugodjanaka felkavart
szenvedélyek, s az irodalom ügye elnyerje

I IRODALOM

5őtér István:
Komoly ének

Sőtér István válogatott elbeszélésgyüjte
ményének irásai mögött nosztalgiába ol
dott finomsággal vagy fel-feltörő érzelmek
től Iőlerősítve, számtalan variációba transz
formálva hallunk egy dallamképletet, mely
valahonnan az ifjúság tündéri idejéből, a
szerző szeretett szülővárosából hangzik fe
lénk. Elbeszéléseinek zenei vonzatai, vezér
motivumokra épülő kidolgozásmódjuk leg
gyakrabban erre a dallamra térnek vissza,
ezt szólaltatják meg. •

A zene, melyet zongoratanulmányai, majd
elmélyült zenei müveltsége életének egyik
alkotóelemévé szervesitett, csaknem ~ vala
mennyi történetében, önéletrajzi utalások
kal ötvözött irásában lényeges szerepet tölt
be: a konkretizáló leirások s a fantázia- és
emlékképek érzelmi töltését diszkrét magas
rendüséggel hordozó-kisérő continuóként,
vagy a stílus Iirai kitöréseinek művészí

szublimációjaként szolgál.
Az éjszakai setékon a Város utcáit, tereit

tűnődve járó ifjú, álmodozásokkal s hangu
latokkal. véleményeket és jellemeket tük
röztető és szembeállító korzói és Tisza-parti
beszélgetések, viták forrongásaival telten a
hadtestparancsnokság súlyos tömbje mögött
meghúzódó kispolgári szükséglakásban, egy
esetlen, groteszk délután utórezgései köze
pette szögezi le magában: "Végre tudom,
mit akarok és mit nem." A Telihold círnű

novellában bővebben ki is fejti, ezeknek a
fordulópontoknak sajátos szemléletét: "Ele
tének igazi fordulópont ja felé haladt Skodá
ján Rosty László ... Ezeket a fordulóponto
kat mindig utólag ismérjük föl, mintha éle
tünket is visszamenőleg lehetne csak él
nünk."
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mindennapi életünkben azt a szerepét és
küldetését, amely nélkül aligha beszélhe
tünk harmonikus és teljes életről.

S. G_

A téma és amelJéktéma - zenei kifeje
zéssel szólva - vagyis a minden, mindenki
a helyére kerül és a végre tudom, tnit aka
rok és mil nem - a gyökerektől a kit elj e
sedésig átszövi a szerző életét is, amely sa
játos univerzumát a lehetőségek végső ha:
táráig akarja tágítani, a maga teremtő ellent
mondásaiban tükrözni, a mértani-természet
rajzi pontosságú tárgyrögzitést és a szuper
racionális-szürrealista új világfölfedezés él
ményt egységbe olvasztani. A']j Egész határ
talanságának igézete életre szóló feladattá
lett.

Az Epilógus - a Telihold című elbeszé
léssel - funkciója szerint összegző lezárás
lenne, de kohójából itt nemcsak a múlt tűz

ben oldott és elemzett értelmezése árad ki,
egyfajta törekvés az igjlzságszolgáltatásra,
az elszámolásra, Klára és leánya, Krisztina,
valamint az apa, Ettre Ferenc - aki leg
többször a szerzőt képviseli - sajátos szim
biózisának analizise ~-, hanem nyitás is a vi
lág élményének korlátlan befogadása és
szemlélete felé. Amikor az ember a múlt ör
vényeiből a jelen .vdróthálót" közé kénysze
rül, melyek "stilustalanok, tehát időtlenek"

- kezdetnek elég a szabadulásnak az a hal
vány reménye is, hogy az "elhalasztott JÖVŐ

a jelenünk" (Komoly ének).

Az Epilógus múltat tömör ítő-torlasztó gát
ja mögül az örvénylésre kész folyamat Ie
gyelmezett ökonómiával és tudatossággal
tünik elénk és nyitja meg eszmélődésünk. a
sőtéri világfölfedezés útját. A kötet huszon

.két irása közül nyolc a háború előtt. tizen
négy a 70-es és 80-as évek fordulója körül
keletkezett. A láthatatlannak, az elérhetet
lennek, a képzelet szárnyalásának ifjú len
dülete, finom liraisága és stílusmüvészete
már az Egy nap Rouenban s a Pávák Fesora
cimü novellában sejteti, hogy itt valaki me
rész utakra indul, felkészültsége és tudatos
sága képessé teszi arra, hogy felkutassa új
dimenziók mozgástörvényeit. Az Evgyűrűk

cimü életrajzi dokumentumfejezetben nyil
vánvalóvá lesz a tudatosság, mely célra tör:
"Az irodalom, mint az élet kritikája, önma
gunk kritikája, - a kritika és az irodalom-


