
VESZPRÉMI TANULSÁGOK 
A szellemi életnek aligha van még 

egy orgánuma, amely annyira átfog-
ná teljességét — vagy legalább is 
annyira magában rejtené ennek az 
átfogásnak a lehetőségét — mint a 
televízió. Hiszen, ha igaza van He-
gelnek — már pedig igaza van — 
abban, hogy érzékeink sorából kie-
meli, mint elméleti érzékeket, (ame-
lyek a művészetek lehetőségeit is 
megadják) a látásunkat és hallásun-
kat, — akkor nyilvánvaló, hogy a te-
levíziónak, mint kollektív szemnek 
és kollektív fülnek, (sőt kollektív 
szájnak) elméleti lehetőségei — az 
ember szellemi alkotótevékenységé-
nek teljességét reprodukálhatják. Ez 
a szellemi mindenoldalúság — 
amelybe tudomány, művészet, zsur-
nalisztika, szórakoztatás stb. stb. — 
egyaránt beletartozhat, legalább 
olyan mértékben specifikuma a tele-
víziónak, mint sokkal többet emlege-
tett tömegessége, és magyarázza azt 
a sajátos, semmivel össze nem vethe-
tő helyet, és azt a félelmetes hatal-
mat, amelyet a modern társadalmak-
ban betölt, illetve amellyel rendel-
kezik. 

Egy ilyen sok funkciójú és eleven 
organizmus valóban rászorul arra, 
hogy időnként szembenézzen önnön 
tevékenységével és kritikusan-önkri-
tikusan felmérje azt. Ezért olyan ör-
vendetes, hogy immár harmadszor 
került sor Veszprémben a tévé talál-
kozójára, még akkor is, ha ez az 
önvizsgálat — egyelőre legalábbis — 
tevékenységének csak egy — kétség-
kívül igen fontos — területére terjed 
ki. A tévé ma már a legnagyobb 
„filmgyártó" vállalat és a legnagyobb 
színház hazánkban, — termelésének 
volumene, „látogatottsága" messze 
meghaladja a hagyományos film-
gyártásét és színházét együttvéve. 
Érthető tehát, ha dramaturgiai tevé-
kenysége, annak színvonala, problé-
mái közügyet jelentenek, és külön is 
igénylik az állandó és rendszeres 
elemző munkát. Ugyanakkor azon-
ban a tévé az ország legnagyobb köz-
művelődési intézménye, zsurnaliszti-
kái kombinátja, politikai és társadal-
mi vitafóruma, szórakoztató üzeme 
— s ezek a tevékenységi területek is 

megérdemlik, hogy évente legalább 
egyszer produkcióikat felmérjék és 
megvizsgálhassák. Annál is inkább, 
mert — s ezzel nem kívánjuk a mű-
vészi-dramaturgiai munka fejlődésé-
nek eredményeit kisebbíteni — a leg-
nagyobb, a legkiugróbb fejlődést az 
elmúlt év során éppen a tévé ripor-
tázs és a tévéismeretterjesztés tette, 
— gondoljunk a Hét remek külpoli-
tikusainak, a Híradó kommentátorai-
nak munkájára, a Fórum sikerültebb 
adásaira, vagy az ismeretterjesztés 
olyan haditetteire, mint a Dózsa so-
rozat, a reformkor vagy az agy is-
mertetése, a Wiegner Jenővel, Jakob-
sonnal folytatott beszélgetésre, a 
képzőművészeti-zenei népszerűsítés 
eredményeire stb. stb. Ezeknek nin-
csen fórumuk egyenlőre, nincs olyan 
találkozó — Miskolc ezt a feladatot 
csak részben és egy sajátos szem-
pontból, a dokumentumfilm, a 'kis-
film szempontjából tölti be — ame-
lyen Vitray Tamás (nem zsűritag 
minőségben), Polgár Dénes, Sugár 
András, Pór Klári, Vargha Balázs, 
Benedek István, Komlós János stb., 
szólalnának meg a hozzájuk tar-
tozó rendezőkkel, dramaturgokkal, 
szerkesztőkkel, amely bátorítsa, meg-
sokszorozásra ösztönözze a jó kezde-
ményezéseiket és elrekessze a rossz 
ötletek — mert azért ilyenek is van-
nak — útját. (Még a nagyszerű Hofi 
Gézának sincs hol „megjelennie" — 
pedig hát az ő teljesítménye lehetne 
az az archimedesi pont, amelybe 
megkapaszkodva talán kiemelhet-
nénk a tévé mulattató műsorát, a 
mai siralmas helyzetéből.) 

Nem bántani akarom a kedves, 
hasznos és barátságos Veszprémi ta-
lálkozót, (ezt tavaly tettem meg, ami-
kor programjának színvonalával, a 
kérdéseket megkerülő álvitájával, és 
nem utolsósorban önmagát és néző-
táborát egyaránt dezorientáló önün-
neplésével és díjaival érzésem sze-
rint ezt jócskán kiérdemelte.) S még-
csak nem is kívánom megkerülni, 
hogy érdemben is szóljak róla. Mind-
össze arról van szó, hogy ma már 
elégtelennek, kevésnek tartom, hogy 
csak a tévé dramaturgiai tevékeny-
ségének legyen egy értékelő-elemző 



fóruma, nem kevésbé jelentős, sok-
ágú zsurnalisztikai-ismeretterjesztő-
dokumentarista tevékenységének 
azonban nem. Talán akad még egy 
Veszprémhez hasonlóan szívélyes, 
kultúraszerető városunk, amely ott-
hont adna egy ilyen találkozónak. S 
talán azon is érdemes lenne gondol-
kodnunk — lévén közös gondjaink-
ról és szűzi területről szó — hogy 
egy nemzetközi kezdeményezésnek 
is helye lehetne. Akár a szocialista 
országok viszonylatában, akár még 
nagyobb hatósugárral. 

S most magáról a találkozóról. 
Bemutatott filmanyagában színvona-
lasabb, vitájában őszintébb, célratö-
rőbb volt a megelőzőeknél. Ez min-
denekelőtt Almási Miklós problémá-
kat felvető, gondolatgazdag és inspi-
ráló bevezető előadásának, Huszár 
Tibor elmélyült, a tévé szociológiai 
és pszichológiai helyzetét kívülről-
belülről felmérő izgalmas hozzászó-
lásának, Szinetár Miklós színes és 
szellemes vitazárójának volt köszön-
hető. S bár az utóbbi polémikus éllel 
e sorok írójának címére adresszáló-
dott — mint a kritikusi társadalom 
kevés jelenlevő képviselői egyikének 
—, hadd szögezzem le lényegi egyet-
értésemet, azt, hogy kiegészítésnek 
érzem, s nem vitának álláspontom-
mal. Igaza van Szinetárnak abban, 
hogy a kritika nagyobb aktivitását 
szorgalmazza, igaza van, hogy nem 

a lelátón szurkoló, de az edző, az 
elvi-eszmei segítőtárs, orientáló sze-. 
repét szánja a kritikusnak — azzal 
az erkölcsi következetességgel és szi-
gorral, amely a jó edzők, egy Papp 
László vagy egy Bérezik munkáját 
jellemzi (de ezt már én teszem 
hozzá, azzal egyetemben, hogy a jó 
kritikus nemcsak a tévé, de legalább 
ilyen mértékben a közönség „edzője" 
is). És még talán annyival egészíte-
ném ki, hogy nemcsak az kívánatos, 
hogy a kritika foglaljon helyet (és 
állást) nem kívülállóként (természe-
tesen eszmei, és nem szervezeti érte-
lemben), a tévé problémáiban, de az 
is, hogy maga a tévé, annak alkotói 
is a kritikán belül helyezkedjenek 
el. (Ezt nevezik egyébként önkriti-
kának.) Ha volt negatívuma ennek 
a kétségkívül érdekes, hasznos és 
színvonalas eszmecserének, az az 
volt, hogy a kívülálló kritikusok (vé-
gülis Almási és Huszár is közéjük 
számítanak) vitatkoztak és értettek 
egyet a tévé különböző vezetőivel — 
maguk az alkotóművészek azonban 
bántóan távol tartották magukat a 
véleménynyilvánítástól. 

Néhány szót arról is, amiről vitat-
kozunk, vagy amiről érdemes lenne 
vitatkoznunk. Hogy a tévé drama-
turgiai munkája jelentős fejlődést ért 
el a megelőző esztendőkhöz viszo-
nyítva — ebben úgy gondolom egyet-
értünk. Hogy ez az előrelépés első-
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A találkozó zsűri je a díjkiosztó ünnepségen 

sorban abban nyilvánul meg, hogy 
sokkal színesebbé, vállalkozóbbá. mű-
fajgazdagabbá vált — erőteljesebben 
támaszkodik a klasszikusokra, a mai 
magyar szerzőkre, bátran nyúl hozzá 
a külföldiekhez, foglalkozik a múlt-
tal és a jelennel, kiterjedt a zenés 
műfajokra is stb. —, de a műfaji 
skála színesedését még csak elvétve 
követi a művészi színvonal hason-
lóan átütő és tömeges emelkedése, — 
ez már talán több vitára ad alkal-
mat. (Hiszen a találkozón csak a leg-
jobbaknak minősülő alkotások kerül-
tek bemutatásra, annak jó átlag szín-
vonala, még nem a televízióét jelzi.) 
A legélesebb vitáink azonban úgy 
hiszem a tévé kifejezetten szórakoz-
tató tevékenységének értékelésében 
mutatkoznak (hiszen a televízió más 
tevékenységeivel is ..szórakoztat"), 
annak a színvonal-minimumnak a 
megítélésében, amely sugározhatóvá 
tesz egy produkciót. Pedig beszédes 
tény — felér egy önkritikával —, 
hogy a zenés színház alkotásai ki-
vételével (bór lehet, hogy ebben is 
tévedek), csak a művészi főosztály 
produktumai kerültek a találkozo 
napirendjére. (Egy ilyen találkozón 
persze sok mindent megtud az em-
ber, s az, hogy a szórakoztató fő-
osztály éppen az utóbbi időkben ú j 
szakemberekkel erősítette meg ma-
gát, mutatja, hogy ha szavakban nem 
is ismerik el, de azért érzik ezt az 
elégtelenséget.) 

Miben rejlik a televíziós szórakoz-
tatás problémája? Semmiképpen sem 
abban, hogy elzárkózzék a tömegek 
jogos nevetés igénye, pihenési, ki-
kapcsolódási, felüdülési törekvése 
elől, hogy megfeledkezzék a nézőkö-
zönség — Almási Miklós. Huszár Ti-
bor, Bárány Tamás, e sorok írója ál-
tal is hangsúlyozott — differenciált-
ságáról. De a tömegességre, a népsze-
rűségre törekvő műfajok, — egyálta-
lán nem az igénytelenség műfajai. 
A probléma éppen abban rejlik, hogy 
— ha jobb híján — a nézők el is fo-
gadják a (finoman szólva) alacsony 
színvonalú produkciókat, de nem 
„ragaszkodnak hozzá". 

A veszprémi vita legnagyobb po-
zitívuma — hogy elkezdődött. És 
hogy folytatást ígér. A tévé — közügy. 
Nemcsak elvont, de gyakorlati érte-
lemben is. S így — hogy engem se 
érhessen a vád, hogy saját portám 
előtt nem söprök — ismét hangsú-
lyozom: a sajtó, a kritika ügye is. 
Tisztelet a kivételnek — mert kivé-
telek is vannak — ez a kritika (ennyi 
tapintat engedtessék meg) sem áll 
mindig hivatása magaslatán. Többre 
és jobbra van szükség. Olyanra, 
amely éppúgy a televízió egészének 
átfogására, elemzésére, minősítésre 
törekszik, mintahogy televíziónknak 
át kell fognia egész társadalmi éle-
tünket. 
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