
A nemes tévé-szinház 
Az írök és a TV kap-

csolatáról nagyon régen 
elmélkednek külön az 
írók meg a tévé együtt, 
szerencsés esetben az 
írok és a tévé együtt. 
Milyen legyen a kapcso-
lat? Elméletileg az ed-
dig megadott legtöbb 
válasz, jó válasz, de 
mintha az írók, a tévé, 
és ráadásul a közönség 
mégsem igazán lenne 
elégedett. 

Nem jutott volna 
eszembe, hogy csatla-
kozzam a feleletet kere-
sők gyarló táborához. 
Németh László Árulójá-
nak tévé-féldolgozása 
azonban elég hosszú idő 
után most jó alkalom 
arra, hogy néhány dol-
got mi is elmondjunk: 

A tévé és az írók kö-
zötti kapcsolatnak na-
gyon sok formája volt 
már kísérlet és vita tár-
gya. Értnél a műsornál 
is kiderült azonban: 
nem lehet kísérlet és vi-
ta tárgya az, hogy a leg-
jobb megoldások közé 
az tartozik, amikor a té-

vé az írók legfontosabb, 
legjobb műveit viszi 
képernyőre, ha nem a 
második vonulatból, a 
„melléktermékekből", a 
„félkészárukböl" válo-
gat. Az Áruló a Németh-
életmű egyik csúcsa. 
Történelemlátásának, lé-
lekátorázolásának mély-
sége nem is sorolja az 
első-látásra hallásra be-
fogadható drámák közé. 
És mégis — hiszem, hogy 
éppen ezért — nemcsak 
nemés tévé-színház, ha-
nem egyúttal közönség-
siker is lett. 

Igazolván ezzel azt, 
hogy meg lehet találni 
annak is a módját: ízlé-
ses tömörítés érje csak 
a tévében, az eredetileg 
nem tévére készült írói 
művet. Mert érte kurtí-
tás Az árulót. Drama-
turgiának vagy egysze-
rűen a műsoridő sza-
bály, kényszerű követel-
ményének nevezzük — 
ez most mellékes. Hí-
gult az eredeti mű, drá-
maisága helyett inkább 
egy Németh László te-

remtette drámai hős 
monológját kaptuk. De 
ez valószínűleg kénysze-
rű alku volt, vagyis vég-
só esetben az ilyen ta-
pintatos húzás is járha-
tó út. 

És azt is láthattuk: 
legjobb az arra legin-
kább méltó művészek-
kel „feldolgoztatni" az 
író művét. Ádám Ottó, 
aki nemcsak Az árulót 
tarthatja „saját drámá-
jának", de az egész Né-
meth oeuvre-ben ottho-
nos, és Bessenyei Fe-
renc, aki pályája újabb 
szakaszába éppen szín-
padi Görgey-alakításá-
val lépett, most is mű-
vészete legjavát nyúj-
totta. 

Külön örömünkre 
szolgált, hogy Az áruló 
tévé-változata — amely 
rendezői megoldásaiban 
a Madách Színház elő-
adását követte — ily 
módon egyúttal rögzítet-
te az utóbbi idők szín-
háztörténeténék egyik 
jelentős előadását. 
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