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A televízió adását ma — szeré-

nyen számítva — két millióan fi-
gyelik, és számuk napról napra nö-
vekszik. Ez a tény kérdéseket ad 
fel, és feladatok elé állít. A televí-
ziónak nemcsak kielégítenie kell a 
különféle, gyakran ellentétes igé-
nyeket, de nevelnie is kell. A többi 
múzsának is kötelessége ez, kétség-
kívül. A választék és a minőség 
mellett irányító eszköz lehet szá-
mukra a kiállítás is: a könyvkiadó 
például figyelmet kelthet egy-egy 
értékes könyv Iránt a szép, tetsze-
tős, -blickfangos* kötéssel. Vajon a 
televízió nem tehetne meg valami 
hasonlót? 

Miképpen lehetne külsőben, első 
tekintetre is különbséget tenni 
műsor és műsor között, miképp 
lehetne tetszetős formával -beadni* 
a közönségnek — illetőleg a kö-
zönség még idegenkedő részének — 
a művelődés szempontjából fontos, 
de számukra talán még idegen ér-
tékeket? Bizonyára sok lehetőség 
van erre; hadd javasoljak most 
egyet. A rádió párhuzamára utalok. 
Sok érdekes műsor-keretre lenne 
szükség, sorozatokra. A rádió egész 
csokorra valót produkál ezekből: 
Pódium, Rádiószínház, a Rádió Vi-
lágszínháza, Glóbusz, Élőszóval-
muzsikával, Gondolat, Családi kör-
ben stb. A televízió is ért már el 
eredményeket ezen a téren. Az 
Irodalmi Klub, a Zenélő órák he-
lyes és bevált kezdeményezés. De 
nem elegendő. Sokkal több hason-
ló — és mégis más — műsorra len-
ne szükség, hogy a változatos, gaz-
dag programfajták minél szélesebb 
közönségrétegeket nyerjenek meg 
az igényesebb szórakozásnak. így 
például az irodalomtörténet és a 
drámatörténet, a filmkultúra, a 
költészet számos sorozatban kap-
hatna helyet; a képzőművészeti 
kultúra terjesztésére kezdett pró-
bálkozások is vonzóbb, érdekesebb 
és változatosabb formát kaphatná-
nak. 

A televízió egyébként is sokat te-
het az irodalom megkedveltetésé-

re, arról nem is szólva, hogy az iro-
dalomtörténet szinte kimeríthetet-
len kincsesbánya a tv számára. 
Minden művészetnél inkább a tele-
vízió alkalmas az irodalom korsze-
rű tolmácsolására, méghozzá az iro-
dalmi anyag sérelme nélkül, vagy-
is nem -comic* módszerrel. A nagy 
sikerű Maupassant-filmsorozat és a 
legutóbbi irodalmi adaptáció sikere 
ékes példa erre. A magyar iroda-
lom története több sorozatra is ele-
gendő lenne (nem ilyen száraz, tu-
dákos címmel, persze). Novellairo-
dalmunk is sok-sok adást ihlethet-
ne; alig kell változtatni az alapszö-
vegen, csak épp a Maupassant-soro-
zatból ismert módszerrel egy kicsit 
dramatizálni. 

Mielőtt továbbmennék e gondo-
latsoron, tárgyilagosan állapítsuk1 

meg, hogy az ilyesfajta ötletek 
megvalósítása nemcsak a televízió-
sokon múlik. Kevés a stúdió; kevés 
az anyagi erő; kevés a színész — 
és még sok minden kevés ahhoz, 
hogy a tv minden jó ötletet megva-
lósíthasson. Tudjuk, hogy a tv fej-
lesztése így is sok anyagi erőt igé-
nyel, azt is tudjuk, hogy fejlődik. 
Mégis tanulmányozni kellene, va-
jon elegendő-e a fejlesztés mostani 
mértéke? A tv kultúrpolitika je-
lentőségéhez mérve kielégíthető-e 
az íróknak, színészeknek, vendég-
művészeknek juttatható honorá-
rium? Úgy gondoljuk, hogy átfogó 1 

tervet kellene kidolgozni a televí-
zió stúdióviszonyainak, honorárium-
lehetőségének, technikai korszerű-
sítésének biztosítására. 

Ha rendeződnének a tv anyagi-
műszaki lehetőségei, bővülhetne a 
műsor is. Mostanában dicséretesen 
megkezdte a tv például saját szín-
házának — vagy színpadának — 
kiépítését. Miért ne lehetne ezt bő-
víteni? Akár olymódon is, hogy ez 
enyhítené a stúdióhiányt? Miért ne 
lehetne például egy-egy színház 
együttesével külön a televízió szá-
mára betaníttatni egy-egy drámatör-
téneti érdekességet, kísérleti, stúdió-
szerű darabot, az élő irodalom egy-



egy figyelmet érdemlő alkotását? 
Miért ne lehetne ezeket a televízió 
műsorába Illeszteni, egyeseket akár 
>-éjféli tv-színház« formájában Üj 
darabok bemutatására is nyílna 
így lehetőség, az eddiginél szoro-
sabb együttműködés • létesülhetne a 
vidéki színházakkal. Tegyük hozzá: 
természetesen az ilyen műsorokra, a 
színházak vendégjátékára a képer-
nyőn, elsősorban, a hétfői napok 
lennének alkalmasak, amelyek ért-
hetetlen módon még mindig a 
színházak és a tv közös szünnapjai. 
Minimális díszlettel, a televíziónak 
megfelelő csekély dramaturgiai át-
dolgozással, a helyi erők gazdag fel-
szabadításával a televízió műsorá-
nak gyöngyszemei lehetnének ezek 
a »tv-színház* műsorok, amelyek 
ezenfelül a drámairodalom klasz-
szikusainak és élő jeleseinek sereg-
szemléjét is jelenthetnék. (Ez a 
módszer elsősorban a vidéki szín-
házak szerepeltetésére lenne alkal-
mas.) 

Ma már nyilvánvaló, hogy a tel-
evíziónak a filmkultúra terjeszté-
sében is hallatlan lehetőségei van-
nak. Az egyetlen olyan orgánum, 
amely élő illusztrációkkal tarkíthat-
ná kritikáit. Esztétikai ismeretter-
jesztésre, a vizuális kultúra meg-
kedveltetésére mi sem alkalmasabb 
a tv-nél. Sajnos, ma ezzel a tv még 
alig-alig él; pár kezdeményezést — 
jót és kevésbé jót egyaránt — ab-
bahagyott ugyan, de még nem ta-
lálta meg a közönségnek is tetsző, a 
célnak is megfelelő változatos for-
mákat. Arról nem is szólva, hogy a 
filmhez bevezetőt, esetleg előzetes 
vitát is lehet sugározni, amely ma-
gára a filmre és megfigyelésre ér-
demes erényeire irányítja a figyel-
met. Kísérleteztek már effélével, de 
rendszerint rosszul. A száraz, tudá-
kos, történelmi adatokkal zsúfolt, 
szakkifejezésekkel terhelt bevezető 
rosszabb, mintha semmi sem hang-
zott volna el. Arra is ügyelni kell, 
hogy a bevezető — akár előadás, 
akár vita formájában hangzik is el, 
bár az utóbbi mindenképpen jobb 
— érdeklődést keltsen, és ne csök-
kentse az érdeklődést; egyes jele-
netekre páldául úgy is rá lehet irá-
nyítani a figyelmet, hogy a néző-
nek nem támad már előre az az 

érzése: mindent tudok, most már 
akár meg se nézem a filmet. 

A filmkultúra változatos szolgála-
ta a televízió és a film együttműkö-
désének egyik oldala. Együttműkö-
dést írtam és nem versengést; 
most már nálunk is mindinkább 
függetlenedik egymástól a mozi-
műsor és a tv. Ez másfajta versen-
gést jelent, mint amiről eddig pa-
naszkodtak a filmesek: most már a 
közönség nem azért nem megy mo-
ziba, ha nem megy, mert a filmet 
úgyis látja majd a tv-ben. Most 
már nem lehet erre az érvre hárí-
tani egy-egy kudarcot. 

Van azonban a versengésnek más 
lehetősége is. Elsősorban a magyar 
filmgyártás és a tv-filmek művészi 
versenyére gondolok. A Hunniának 
számos eddigi problémája mellett 
most már számolnia kell azzal is, 
hogy az általa elutasított szüzséket 
talán átveszi a tv. Ez ma még csak 
a művészi ambíciónak kedvez; tu-
dunk olyan filmrendezőről, aki a 
filmgyári alkotócsoport által vissza-
utasított kedves filmtémáját a te-
levízióban kívánja megvalósítani, 
bár ez anyagilag komoly vesztesé-
get jelent, mert a tv meglehetősen 
rosszul fizet. De ha a televízió 
anyagi lehetőségei megnövekszenek, 
akkor ez a hátrány is eltűnik, s mi-
vel a tv talán nagyobb lehetősége-
ket biztosít, feltétlenül nagyobb 
publicitással jár, rendezőket és mű-
vészeket fog akaratlanul is átcsábí-
tani a filmgyárból a tv-stúdióba. 
Bár már ott tartanánk; hiszen ez a 
művészi verseny nagy lehetőségét 
rejti magában! 

Természetes, hogy az elmondot-
tak csak néhány villanás a tv előtt 
álló problémákból, és feladatokból, 
amelyekről állandó vitát kellene 
kezdeményeznünk. Hiszen ez a pa-
pucsos múzsa igen nagy jelentősé-
gű: ma kétmillió nézőnek viszi haza 
hetente ötször, huszonnégy órára a 
kultúra gazdagságát, holnap még 
többnek, és még többször. A fejlő-
dés azonban csak akkor lesz igazi, 
ha az ú j múzsa produkcióit már 
nemcsak papucsban nézzük, hanem 
tudatosan odafigyelve, ha szabad 
így mondani: ünneplő ruhában. 
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