
Tévérendezőnek lenni 
GONDOLATOK A ZSUBZS SVA, MIHALYFI IMRE ES 

SZINETAR MIKLÓS SOROZAT ÉRTELMÉRŐL 

A televízió ritkán be-
szél önmagáról. Nem 
tudom szerénységből-e, 
vagy arra (gondol: ép-
pen eleget beszélnek ró-
la mások. Ha nem is 
mindig olyasmit, amit a 
televízió szeretne. Le-
het, hogy odabent azt 
gondolják: beszéljenek 
a művek. 

A művek valóban sok 
mindenit elmondanak 
arról, hol tart ma a ma-
gyar televíziózás. A mű-
vek jó megértéséhez, 
hasznos értékeléséhez 
azonban a televízió is 
hozzájárulhat. Termé-
szetesen nem úgy, hogy 
méltatja tulajdon alko-
tásait vagy perbe száll 
a kritikával — mégha 
az gyakran téved is. Hol 
a televízió kárára, hol a 
televízió szerencséjére. 
A tévének nem a maga 
érdekében kell olykor 
önmagáról is szólnia, 
hanem elsősorban a né-
ző érdekében. Ahogy 
meg kell taniúhnmk — 
ha nem is iskolás mód-
szerekkel — könyvet ol-
vasná, zenét hallgatni, 
színházat és mozit néz-
ni: ugyanúgy meg kell 
tanulnunk — televízióz-
ni is. 

Készakarva használ-

tam a „televíziózni" — 
vagy egyszerűbben „té-
vézni" kifejezést, hogy 
felhívjam a figyelmet 
arra — a televízióból 
ige lett. Cselekvés. A 
nyelv néha hamarabb 
árul el titkokat, minit az 
esztétika. Sem a szín-
házból, sem a filmből, 
sem a koncertből nem 
lett ige. Nem szíriháza-
zunk (mégha olykor 
drámázunk vagy cáiku-
szolunk is), nem kon-
certezünk, ha nem lé-
pünk a pódiumra, és fi l-
mezni is csak a filme-
sek szoktak. A ,/tévézni" 
igével a nyelv jelzi a 
gyakoriságot, a rninden-
napiságot, az aktivizá-
lódást. Tehát azt, hogy 
másképpen, cselekvőb-
ben. veszünk részt a 
képernyő .történebeiben, 
minit a színpad vagy a 
filmvászon eseményei-
ből. Néha többet is be-
szélünk, mdnt a szerep-
lők. 

Ha valamit más mó-
don nézünk, iránit ahogy 
a színházban vagy a 
moziban szoktuk — azt 
a művet másképpen is 
kel! elkészíteni. Aki 
képernyőre szabja mű-
vét: már új lehetősé-
gekben gondolkodók; a 

befogadóval való kap-
csolatteremtés új módo-
zatain. Nem azért, mert 
egy új művészetet akar 
létrehozni. Ü j művészet 
még sohasem született 
készakarva, előre elha-
tározva. A televíziónál 
abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, 
hogy megfigyelhetjük 
néhány mozzanatát egy 
új művészi kifejezésmód 
keletkezésének. 

A televíziórendező-
nek két dolgot kell f i-
gyelembe vennie: 1. 
Hogy nagyon messze 
van' a nézőtől, 2. Hogy 
nagyon közel van hoz-
zá . . . Nyomban világo-
sabb leszek. Azért van 
messzebb a képernyő, 
mint a színpad, mert 
nem köt össze vele élő 
közeg. Nem ül előttem, 
mellettem, mögöttem az 
a közönség, melynek én 
csak egy része vagyok. 
A nézők valószínűleg 
azt hiszik, hogy egy 
színház nézőtere — ha-
csak nem vígjátékot ját-
szanak a színpadon — 
teljesen csendes. De em-
lékezzenek vissza rá: az 
igazán nagy drámai pil-
lanatokban — ez a 
csend mélyebb lesz. A 
nézőtér, ez az eleven or-
ganizmus, egyszerre 
mintha visszafojtaná lé-
legzetét. Még az is, aki 
esetleg nem észleli a 
nagy drámai pillanatot: 
ezt a csendet (minden-
képpen megérzi, sőt át 
is veszi. S a következő 
pillanatban már meg is 
érti. Ennék fordítottja 
történik a nevetésnél, 
mely éppen úgy meg-
sokszorozza a humoros 
hatást, mint ahogy a 
drámai hatást az elné-
mulás. Színpadról, mo-
zivászonról nemcsak 
fény- és hanghullámo-
kon érkezik a hatás, ha-
nem az ideghálózatok 



vezetékein is. A néző — 
természetesen egy jó 
darabnál — be van ke-
rítve . . . Ezért, mertem 
azt inni, hogy a színpad 
közelebb van, minit a 
képernyő. 

Igaz azt is mondtam, 
hogy a képernyő van 
közelebb. Ezt sem ne-
héz megmagyarázni. 
Kényelmesen ülünk a 
közelében, nem zavar, 
hogy az előttünk ülő 
magasabbra nőtt, mimí 
mi, Vagy hogy tornyos a 
frizurája. Azonkívül ott-
hon vaigyunk, a tulajdon 
lakásunkban — aminek 
egészen különös követ-
kezményei vannak. A 
látott mű értékét ille-
tően bizonytalanabbak 
vagyunk, mint a szín-
házban. Kikapcsolódva 
a nézőtéri idegrendszer-
hálózatból — sem a 
megilletődött csend, sem 
a cukros zacskók csör-
gése, sem a nevetés 
nem tud eligazítaná. S 
bár — így magunkra 
hagyva — művészileg 
kevésbé vadunk fogé-
konyak; mégis érzéke-
nyebbek vagyunk, indu-
latosabbak. hevesebben 
reagálók. Hiszen, ami a 
képernyőn történik, a 
mi otthonunkban törté-
nik, közelebbről érint 
bennünket, több közünk 
van hozzá, mint a szín-
házban. Epy nagyon 
gyenge műsor: valósá-
gos magánlaksértés. Ér-
dekeltek vagyunk a do-
logban — nemcsak mint 
nézők, hanem mint la-
kás- és tévékészülék tu-
lajdonosok. Nem volt 
még rá példa, hogy egy 
egyértelműen rossz drá-
ma vagy vígjáték olyan 
indulatokat kavart vol-
na fel, mint egy rosszul 
sikerült tévéjáték. A te-
levíziórendezőnek te-
hát — akit a közönség 
tömegszuggessziója nem 

segít — olyan hatáséle-
mekre kell gondolnia, 
amelyeket a képernyő 
rejteget. Tehát az inti-
mitásra, meghittsógre, a 
nézőnek arra a meggyő-
ződésére, hogy egy tévé-
produkció az ő ügye, s 
ezért érzékenyebben, 
mondhatnám gyanak-
vóbban, figyel. Nem ve-
szi körül a közönség, 
melynek reagálása biz-
tonságot ad neki. Leg-
feljebb a család vagy a 
vendégek ülnek mellet-
te, akiknek véleményé-
re nem sókat ad. Ébe-
rebb tehát és hamarabb 
felszisszen a hibákra Az 
úgynevezett papucsban 
nézés — az elterjedt né-
zet ellenére — époen, 
hogy nem csökkenti a 
figyelmet, nem lustítja 
a gondolkodást, a kriti-
záló hajlamot pedig túl-
ságosan is felcsigázza 

A televíziórendező 
nem ugyanazzal a kö-

zönséggel néz szembe, 
minit a,színházi- vagy a 
filmrendező. Más ké-
pességeket ken tehát ki-
fejlesztenie magában. 
Ehhez természetesen idő 
kell: sok idő és sok ta-
pasztalat. Annál örvexi-
detesebb, hogy a ti zen-
ötéves magyar televízió-
ban már olyan rendezői 
egyéniségek fejlődtek ki, 
akiket éppen úgy meg 
lehet különböztetni egy-
mástól, mint például 
Fábri Zoltánt Jancsó 
Miklóstól vagy Jancsót 
Makk Károlytól. Közü-
lük háromnak váloga-
tott munkáit sugározza 
majd sorozatban a tele-
vízió. Érdemes figyelni 
rájuk: sok mindent el-
árulnak a tévéd ráun a 
fejlődésiéről, s főleg ar-
ról, hogyan válik el 
lassan a televíziós ren-
dezés a színházi és film-
rendezéstől. 

HÁMOS GYÖRGY 

Híradó - Pesten és Londonban 
NincS olyan turista, aki Nyugat-Európából haza-

térve el ne panaszolná: milyen keveset, szinte semmit 
nem tudnak külföldön Magyarországról, a magyarok-
ról. Magyarázattal szolgál erre, ha alkalma nyílik pél-
dául az angol televízió híreit végignézni, s szinte na-
ponta megbizonyosodni arról, milyen egyoldalú és bel-
terjes — a különben rendkívül jól szervezett és gyors 
— hírközlés. Meglep az Európáról tájékoztató riportok 
vagy tudósítások hiánya. Az angol hírközlés minden-
napi témái az ország kisebb-nagyobb belügyelnek tag-
lalásában merülnek ki. Az aktuális Írországi esemé-
nyeken, a különbözö képviselők különböző, s gyakorta 
változó álláspontján kívül értesülhetünk a balesetek-
ről, a politikai klnbok belsO viharairól, az új közle-
kedési . szabályok alkalmazásának nehézségeiről, s per-
sze a krikett-meccsek eredményeiről. Külhoni tudósítás 
legfeljebb ha gépeltérítésekről, terrorakciókról, s az ak-
tuális bánkrabló esetéról ad hírt. 

Sokat szidjuk a híradót, a miénket, a protokolláris 
hírek, tudósítások miatt. Szidhatjuk is. Csak vegyük 
észre emellett azt Is, milyen sokoldalúan és minden-
ről tájékoztatni igyekezve ad hírt a világról. 

VARGA VERA 


