
Összeterelt  falusiak  
Falusiak  összefoglaló  

címmel  Mihail  Solo-
hov,  Alekszandr  Nyeve-
rov,  Grigorij  Szemjonov  
és  Vaszilij  Suksin  egy-
egy  novellájának  tévé-
változatából  állatott  ösz-
sze  egy  óra  negyven  
perces  műsort  a  televí-
zió. 

A  Falusiak  az  irodal-
mi  összeállításoknak  ab-
ba  a  típusába  tartozik,  
amely  mindenekelőtt  a  
néző  embernek  készül,  
nem  az  olvasó  ember-
nek. Ügy  értem,  az  ilyen  
jellegű  műsor  egyszerű-
en  csak  elmesél  néhány  
találomra  egymás  mellé  
került  történetet.  Nem  
valamiféle  meghatáro-
zott  szándék  hozza  létre  
az  éppen  adott  novella-
válogatást,  mint  egy  ed-
dig  fel  nem  fedezett  
művészi-tartalmi  össze-
függés  felszínre  emelé-
sének  egyetlen  lehetsé-
ges  változatát.  Az  ilyen  
irodalmi  összeállítások-
ban  az  írások  nem  azért  
kerülnek  egymás  mellé,  

hogy  a  tudatosan  meg-
szervezett  környezet  új  
megvilágításában,  addig  
rejtett  gondolat  csillan-
jon  elő,  s  ezáltal  felcse-
rélhetetlen  „alkatrészek-
ből"  épült  szerves  mű-
vészi  egésszé  lényegül-
jön  az  X  számú  egyedi  
történet.  Amikor  megte-
remtődik  az  összetartó  
erő,  akkor  beszélhetünk  
a  szerkesztés  művészeté-
ről,  s  akkor  a  műsor  a  
csak  nézőnek  és  az  olva-
só  nézőnek  egyaránt  
meglepetés  és  újdonság.  
Még  akkor  is,  ha  csupa  
közismert  novella  kerül  
elé. 

Ez  a  ritkább  eset.  
Gyakoribb  a  rutin-

megoldás.  Látszatra  va-
lamilyen  azonos  vonás  
tereli  közös  cím  alá  az  
írásokat,  mint  itt  az,  a  
nem  különösebben  so-
katmondó  tény,  hogy  a  
történetek  hősei  valóban  
valamennyien  falun  él-
nek.  A  felszín  ellenére  
nyilvánvaló,  hogy  az  
ilyen  összeállítások  indí-

téka nem  a  valamit  köz-
lés,  hanem  pusztán  ma-
ga  a  közlés.  Következés-
képpen  szinte  teljesen  
mindegy,  hogy  ezen  be-
lül  melyik  az  a  néhány  
novella,  ami  véletlenül  
egymás  mellé  kerül.  
Ilyen  esetekben  lehet  el-
szórakozni  azzal  a  med-
dő  játékkal,  hogy  ki-ki  
felállítja  a  maga  ellen-
névsorát,  hiánylistáját.  

Ezúttal  például  beke-
rült  egy  kedves,  életkép-
szerű  történet  a  már  
1923-ban  halott  Nyeve-
rovtól,  és  bekerült  egy  
ugyancsak  kedves,  élet-
képszerű  történet  az  új  
szovjet  próza  ragyogó  
egyéniségétől,  Suksintól  
is.  Ebben  a  tévéösszeál-
lításban  a  szovjet  iro-
dalmat  olvasó  ember  
tetszése  szerint  behe-
lyettesítheti  mindkettő-
jük  írását  egy  tucat  más  
szovjet  szerző  írásával,  
anélkül,  hogy  a  műsor  
lényegesen  változna.  
Annyi  történne  mind-
össze,  hogy  a  néző  em-
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ber  másik  két  nevet  is-
merne  meg  az  övék  he-
lyett. 

Mellesleg  Suksinnak  
amúgy  is  csak  a  neve  
volt  jelen;  ami  izgalmas  
és  robbanóan  eredeti  az  
ő  írói  látásmódjában,  
azt  az  összeálb'tásba  
szerkesztett  Falusiak  cí-
mű  novellája  csak  nyo-
mokban  érzékelteti.  Ér-
demes  talán  elgondol-
kozni  ezen  a  jelenségen.  
Vajon  valóban  jó  szol-
gálat-e  a  kimagaslót  kö-
zépszinten  mutogatni  
annak  a  már  mechani-
kusan  működő  beidegző-
désnek  «a  fedezete  alatt,  
amely  szerint  a  tévébeli  
megjelenés  mindenkép-
pen  figyelemfelhívó?  
Vajon  nem  inkább  fi-
gyelemaltató  hatású-e  
például  egy  Suksint  nem  
a  maga  kimagasló  for-
májában,  s  ráadásul  
nem  is  egy  különöseb-

ben  jelentékeny  színvo-
nalú  irodalmi  műsorban  
„eladni"?  Nem  kockáza-
tos-e  ez  a  módszer:  nem  
olvad-e  általa  bele  az  
érték  a  szürkeségbe?  

A  műsor  tehát,  ha  iro-
dalmi  összeállításnak  te-
kintjük,  jobbára  a  rég-
ről  ismert  hibák  ismét-
lődésére  tereli  a  figyel-
met.  Ha  azonban  min-
den  különösebb  kívána-
lom  nélkül  elfogadjuk  
annak,  ami:  négy,  egy-
szerűen  egymás  mellé  
tett  történetnek,  akkor  
felfedezhetjük  benne  a  
szórakoztatás  rég  óhaj-
tott  igényes  formájának  
az  egyik  lehetőségét.  A  
Falusiak  című  műsor  
szórakoztatásnak  igé-
nyes volt.  Solohov  írásá-
nak  kivételével,  amely  
az  elbeszélés  mesterkélt-
sége,  és  a  feldolgozás  ki-
rívó  gyengesége  miatt  
elütött  a  többitől,  kelle-

mes  történeteket  lát-
tunk,  gondos  kidolgo-
zásban,  élvezetes  színé-
szi  alakításokkal.  Csöpp-
nyi  borongó  hangulat,  
egy  csipet  kedves  hu-
mor,  bohókás  szerelem,  
az  elmúlás  átsuhanó  ár-
nyéka  —  mindenből  egy  
kicsi.  Éppen  annyi,  hogy  
egyensúlyban  maradjon  
a  néző  kedélye;  sem  
szélsőségek,  sem  maka-
csul  beléakaszkodó  gon-
dolatok,  netán  éles  
konfliktusok  meg  ne  za-
varják  a  hangulatos  
életképek  szemlélésében.  
Minden  megerőltetés  
nélkül  élvezhettük  Holi-
neczki  Erika  és  Szirtes  
Ádám  életteli  kettősét  
Horváth  Z.  Gergely;  
Rajz  János  játékát  
Zsurzs  Éva;  Gobbi  Hida,  
öze  Lajos  és  Beke  Péter  
humorérzékét  Mihályfi  
Imre  rendezésében.  
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