
C$ ha nem olvasta? 
Az Olvasta-e? irodalmi 

sorozat rövid pályafutá-
sa alatt olyan ered-
ményt ért el, amilyennel 
kevés műsor dicseked-
het. Már a kezdetektől 
olyan közhangulat vette 
körül, amiben bíráló 
nem nyúlt hozzá anél-
kül, hogy kötelességsze-
rűen le ne szögezte vol-
na: igen, elolvasta az 
eredetit. Ma már ott tar-
tunk, hogy ha netán egy 
kritikus elfelejt erről 
Írásában hitet tenni, 
rögtön ott terem egy 
másik kritikus, hogy 
számon kérje rajta. (A 
Gárdonyiról kirobbant 
kis vitában úgy rémlett, 
a jövőben már csak az 
eskü alatt vallott „igen" 
számít hitelesnek.) Nem 
is értem a tévé illetéke-
sének rosszallását a Rá-
dió és a Televízió Szem-
lében, ahol így ír: 
„olyan sorozatunkat, 
mint az Olvasta-e? cí-
műt, a szakmai kritika 
nem akarta megérteni, 
vagy következetesen 
félreértette." Hiszen ép-
pen a „szakmai kritika", 
a bírálatok írói tették 
presztizs-kérdéssé, hogy 
a címre igen legyen a 
válasz. A példa ragadós. 
Előbb-utóbb az olvasó is 
kinyitja azokat a köte-
teket, mert érdekli, ki-
nek van igaza az adás-
sal és egymással vitázok 
közül. Elérhet-e ennél 
többet irodalmi műsor, 
minthogy olvasásra fog-
ja nézőit? 

Furfangos és a maga 
nemében eredeti mód-
szert alkalmaznak ehhez 
a sorozat leleményes ké-
szítői. Ügy adják elénk 
klasszikusaink derűsnek 
tartott írásait, hogy le-
hetetlen nem megkér-

deznünk magunktól: le-
hetséges, hogy ilyet és 
így írt volna X. Y.? És 
ellenőrzésre elővesszük 
a kötetet. Aztán kiderül, 
hogy amit mondjuk 
Kosztolányiként kap-
tunk és nem akartuk 
Kosztolányinak hinni, 
annak Kosztolányihoz 
tényleg éppen csak hogy 
köze volt. Egy ilyes eset 
hosszú időre megalapoz-
za egy sorozat hatását, 
ezután csak a játék ked-
véért is utána nézünk 
az eredetinek. 

A Nyugalom, édes ke-
nyerén című Gárdonyi-
feldolgozás majdnem 
olyan volt mint az ere-
deti. A „majdnem": mű-
ködésbe lépett a tévé-
feldolgozásokba gyakran 
bedolgozó mechaniz-
mus; ami kirívó, elken-
dőzni; ami nem szép és 
nem kellemes, zavarta-
lanná csinosítani; ami 
érdes, simítani rajta. 
Így lett Gárdonyi szá-
nandó és esett öregjei-
ből életerőtől és pajzán-
ságtól duzzadó, vidám 
színészpár, s lett persze 
más a történet hangula-
ta is a képernyőn. 

Ettől még a Nyuga-
lom édes kenyerén lehe-
tett volna jobb tévéjá-
ték, ha mint adaptáció, 
nem is hű. Ami lett az 
inkább amolyan pél-
datár-féle arról, hogy 
amit lassan sikerül ki-
szorítania a modern ki-
fejezőeszközöknek a 
színpadokról, az a rikí-
tóan naturalista ábrázo-
lásmód játékstílusban és 
díszletben egyaránt, mi-
lyen zavartalanul jut be 
a képernyőre, él és bur-
jánzik a tévéjátékokban. 
Milyen furcsa például, 
hogy Kerényi Imre, a 

tehetséges fiatal színhá-
zi rendező, aki a nép-
színműízű játékot 
egyébként végig színpa-
di előadásként vezette, 
ahhoz már nem vette a 
fáradságot, hogy a belső 
térben érzékeltesse azt, 
ami kint van. Ehelyett 
voltak hosszú esőzések 
(amelyben szárazak ma-
radtak a szereplők), fa-
lusi udvar a paraszti 
élet precízen összehor-
dott kellékeivel — stú-
dióban, bántó kulissza-
jelleggel, a valóság na-
turalista imitálásával. 
Ehhez még a komótos 
ritmus, a nehézkes po-
entírozások. Mielőtt va-
laki bejött az udvarra, 
hosszú másodperceken 
át már figyelhettük a 
kaput. Alaposan szem-
ügyre vehettük a kuko-
ricával telt kalapot, mi-
előtt a színész, aki elő-
zékenyen megmutatta, 
„mit sem sejtve" a fe-
jébe csapta, hogy csak 
úgy peregtek a szemek 
végig a fején. A na-
gyobb mulatság kedvé-
ért. Ha legalább egy fél 
zsáknyi ömlött volna ki 
a kalapból! . . . 

Hagyjuk a részleteket. 
Mint az említett cikk-
ből megtudható a soro-
zat nem feltétlenül ol-
vastatni akar (bár, amit 
nem érdemes elolvasni, 
miért érdemes megmu-
tatni egy irodalmi mű-
sorban?), hanem sugall-
ni, hogy derűs írások is 
fellelhetők klasszikusa-
inknál, akár zsengék is. 
Rajtunk nézőkön a sor, 
nehogy félreértsük a su-
gallatot, s azt higgyük, 
hogy ami az irodalom-
ban humoros, az feltét-
lenül — zsenge is. 
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