
A töprengés korszaka 
A televízió irodalmi és 

drámai főszerkesztőségén 
tavaly a rendezők és dra-
maturgok részvételével hat 
alkotócsoport alakult. Ez 
a szervezeti változás mi-
lyen változást jelent a 
munka tartalmi, művészi-
dramaturgiai részében? Er-
ről kérdeztük Békés Ta-
mást, aki mint a főszer-
kesztőség helyettes vezető-
je a dramaturgiai munka 
irányítását fogja össze. 

— A legfontosabb ami 
az ú j fejlődési folya-
mat alapja, az a tény, 
hogy a rendezők nem a 
már elkészült forgató-
könyvek közül választa-
nak, hanem az alkotócso-
portban közösen beszélik 
meg, maguk döntik el, ki 
mit szeretne megcsinálni. 
Ily módon már a tervezés-
bén részt vesznek a ren-
dezők; majd pedig egy-egy 
tévéfilm, tévájáték előké-
szítő munká jában a kezdet-
től fogva együtt dolgozik 
író, rendező, dramaturg. A 
cél az, liogy a csoporton 
belül ki-ki az egyéniségé-
nek, haj lamainak, képessé-
geinek legmegfelelőbb mü-
veket hozza létre, szuverén 
alkotóvá váljon. 

— Ezek a lehetőségek, 
lia érvényesülnek, követel-
ményként is hatnak, tehát 
a tehetség és egyéniség ér-
vényesülését szolgálják. 
De ne szépítsük a dolgot, 
a televíziónak műsorgyár-
nak kell lennie, meghatá-
rozott mennyiségű drámai 
produkciót kell előállítani, 
üzemszerű termelés és szu-
verén müvészegyéniség — 
nem ellentmondás ez? 
Vagy legalább is ábránd? 

— Az a müsormennyiség, 
amit meg kell csinálnunk, 
csak az ipari termelés ma-
gasan szervezett technoló-
giájával lehetséges. De az 
ipari termelési jelleg, hang-
súlyozom, kizárólag a 
gyártáselökészitésre és a 
munkafolyamatra vonat-
kozhat! Nem vonatkozhat 
viszont a művészi megva-
lósításra. Nem kell szük-
ségszerűen kommersz tö-
megcikké válnia a drámai 
produkcióknak; éppen a 
csoportok létével k ívánjuk 
biztosítani az alkotóknak 
a lehetőséget, hogy egyé-
niségekként produkál janak. 
Egy fontos korszakot 
mondhatunk lezártnak, 
amelyben sikerült elismer-
tetni a kulturális közvéle-
ménnyel, hogy a tévé 

több, mint reprodukciókat 
készen szállító futószalag. 
Egy ú j fejlődési folyamat 
kezdetén vagyunk, ez a 
művészi önállósulás ú j sza-
kasza. Reméljük ennek so-
rán a csoportok alkotó-
műhelyekké fognak válni, 
sőt, ha kell dramaturgiai 
tanácsként működnek, ahol 
a készülő müvek közös 
üggyé válnak. 

— A drámai produkciók 
túlnyomó többsége adaptá-
ció. Vajon az ú j fejlődési 
folyamatot ér thet jük-e 
úgy, hogy megszűnnek az 
irodalom „utánfutó i" len-
ni? 

— A televízió fontos sze-
repe, hogy a klasszikus és 
a mai magyar irodalmat 
bemutassa a képernyőn, és 

ebben a főszerkesztőség 
sikereket mondhat magáé-
nak. Fontos feladat volt el-
érni, hogy az Írók kap-
csolódjanak a tévéhez. 
Eredményeink között tart-
juk számon, hogy az élő 
klasszikusokat csakúgy, 
mint a középnemzedék 
tagjait sikerült megnyer-
nünk. A fiatalabb korosz-
tályt hiányoljuk, és szeret-
nénk bekapcsolni a mun-
kánkba. De valóban, kié-
pített kapcsolataink jórészt 
már megjelent művek 
adaptációjában realizálód-
tak. Ennél tovább kel! lép-
nünk. Az eddigi munka 
számbavétele két hiányra 
figyelmeztet. Egyrészt tar-
talmilag kevés a máról szó-
ló, napjaink emberi-társa-
dalmi problémáival szem-
besítő tévéprodukció; mi-
közben a néző naponta ta-
lálkozik a képernyőn ri-
portban, dokumentumfi lm-
ben a mai valósággal, nem 
lehet, hogy a drámai mü-
vek ne beszéljenek róla. A 
másik műfa j i h iány: elvét-
ve akad eredetüeg a tévé-
re írt mű. Egyik lényeges 
törekvésünk, hogy az író-
kat eredeti tévéjátékok 
Írására serkentsük. Ho-
gyan? A megoldás kulcsát 
a csoportokban lá tom: 
megteremtve és tudatosít-
va alkotóműhely jellegü-
ket, az Írókkal mélyebb, 
személyes alkotó kapcso-
lat épülhet ki; az ú j hely-
zetnek megfelelő ú j mun-
kastílussal, az író és ren-
dező közös munkájáva l ú j 
életre kaphat a hazai tévé-
játék műfa j . 

— Sokszor elhangzott 
már : az elektronlkáé a jö-
vő. Ez a rögzítési módszer 

speciális műfa j t , ú j drama-
turgiát követel. Milyen 
munkák folynak e témá-
ban? 

— A kísérletezés, a töp-
rengés, a műhelyviták stá-
diumában vagyunk. Az 
eredetileg elektronikára írt 
hazai tévémüfaj még szü-
letőben van, a kezdeti lé-
péseket tesszük. Az utóbbi 
időben például néhány 
színpadi müvet behoztunk 
a stúdióba. Kisfaludy Csa-
lúdások-jára, Shaw Az ör^ 
dög cimborájára, Euripi-
dész—Sartre Trójai nokjé-
re gondolok például. Egy 
lehetséges területe ez az 
elektronikus dramaturgia 
kitapasztalásának, mert 
nem a szokásos színházi 
közvetítésről van szó. ha-
nem stúdióbeli játékról, 
ahol a képsorok elektroni-
kus követelményeknek 
megfelelő átrendezését, fel-
bontását és újrarendezését 
kell megoldani. Túl türel-
metlennek érzem a kriti-
kát ezekkel a művekkel 
szemben. A filmszerűséget 
kérik ra j tuk számon, noha 
ez teljesen más műfa j , és 
nem egyszerűen csak más 
technika. Most, gyakorlat 
közben kell kitapasztal-
nunk, kidolgoznunk az 
elektronikus dramaturgia 
általános érvényű elméle-
tét, a technikai meghatáro-
zottságból eredő esztétikai 
következményeket, a kor-
látokat és lehetőségeket. 
Nyersebben: most tanul juk 
az elektronlka adta leg-
ú jabb lehetőségeket és ez 
időt és sok tapasztalatot 
kivánó folyamat. Eddig is 
voltak elektronikával rög-
zített játékok. De most mi-
nőségi ugrást kell végre-
ha j t anunk : meg kell te-
remteni az eredetileg 
elektronikára Irt tévéjáték 
műfa já t , ami teljesen más 
dramaturgiát követel. 
Olyan öszetett esztétikai 
probléma ez, amihez nem 
elég az alkotóknak meg-
adni a kísérletezés jogát. 
Itt összmunkára, alkotó 
műhelymunkára van szük-
ség. 

— A tervek? Most készül 
a főszerkesztőség jövő évi 
programja, az elmondott 
alapelvek szellemében. Még 
korai lenne részletesen 
beszélni róla, de egy hónap 
múlva már kész tervekről 
számolhatunk be. 
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Móricz Virág kisregé-

nyéből forgatja ú j tévé-
filmjét Nemere László. 
A film, amelynek forga-
tókönyvét az írónő ma-
ga készítette él, egy Du-
na menti falu értelmisé-
gének életéről, konflik-
tusairól, intrikáiról szól. 
Főszereplői: Bara Mar-
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