
KI IS LEHET KAPCSOLNI 
STRÓFÁK  A  TÉVÉRŐL,  REFRÉNNEL  

Alább  egy  tévénéző  rendes  napi  
bosszankodásának  megrostált,  szelí-
dített  leltára  következik.  Legtöbb  té-
tele  önmagában  kis  ügy,  semmiség.  
Mi  szükség  akkor  mégis  ezekről  ej-
teni  szót,  mikor  annyi  nagyobb  mér-
gelődnivalót  kínál  a  tévé?  Hitem  
szerint  ezzel  a  felbecsülhetetlenül  
hasznos,  sok  értéket  termelő,  immár  
nélkülözhetetlen  intézménnyel  (ké-
retik  majd  jelzőimet  később  is,  a  
testületi  sértődés  beállta  előtt  emlé-
kezetbe  idézni!),  ha  van  baj,  legin-
kább  mentalitásával,  önszemléleté-
vel  van  baj.  Minden  egyéb  már  eb-
ből  ered.  Alábbi  glosszák  akkor  ér-
tek  célt,  ha  ugyanaz  a  jelenség  vá-
lik  szemléletesebbé  —  és  talán  mez-
telenebbé!  —  e  kis  ügyekből,  mint  
amelyen  súlyosabb  kérdések  kapcsán  
szoktunk  háborogni.  

1.  AZ  ÓRÁT  MÁR  FELTALÁL-
TÁK!  Fel,  de  a  tévében,  úgy  látszik,  
mégsem  ismerik.  Mármint  azt  az  
órát,  amellyel  pontosan  meg  lehetne  
mérni  egy-egy  régóta  dobozban  he-
verő,  úgynevezett  „konzervműsor"  
időtartamát.  Amit  tapasztalunk,  arra  
enged  következtetni,  hogy  mérés  cí-
mén  valaki  „megsaccolja",  meddig  
tarthat  ez,  vagy  az  a  program,  s  ha  
rossz  a  szemmértéke,  csúszik  az  
egész  este.  Következő  példánk  kita-
lált,  de  több,  mint  jellemző.  Az  egyes  
csatornán,  mondjuk,  nyolcvanperces  
mozifilmet  nézünk,  mivel  a  kettesen  
a  Nyitottbélű  Nyálkás  Vértaknyász  
anyagcseréjéről  szóló,  ismeretter-
jesztő  film  pereg,  egy  év  alatt  e  
nemben  már  számláihatatlanul  so-
kadikként.  (Szó  sincs  arról,  hogy  ne-
tán  ne  kedvelném  az  állatokat,  de  
megátalkodtam:  amíg  jobbképű  lé-
nyek  véletlenül  sem  kerülnek  a  kép-
ernyőmre,  a  hüllő-  és  féreginvázió-
ból  se  kérek!)  Nézem  tehát  az  egye-
sen  a  nyolcvanperces  filmet,  mely  
persze  hetvenöt  percig  tart.  Átkap-
csolok,  s  a  kettesen  öröm  ér:  a  Vér-
taknyász  már  utolsókat  öklendezik  a  
Patétikus  Szimfónia  hangjaira,  és  
kezdődik  az  a  krimi,  amelynek  már  
negyedórája  mennie  kéne.  Mi  tör-

tént?  Egyszerű!  Az  óra  még  itt  nincs  
föltalálva. 

Refrén:  „A  készüléket  ki  is  le-
het  kapcsolni!"  —  ezt  felelné,  ha  fe-
lelne  egyáltalán,  akit  bírálatunk  il-
let.  Mely  válasz  magyarul  annyit  
tesz:  „Ha  valami  nem  tetszik,  néz-
zék  a  másik  tévét!"  

2.  BUNBURY  VAGY  A  P.  SZ.-EK.  
Már  nem  tudom,  hányféle  feldolgo-
zásban  szerencséltettek  minket  a  
Bunburyvel.  Vagy  ha  nem  azzal,  
bármelyik  angol,  francia,  német  Po-
ros  Szalonvígjátékkal.  Kiválasztá-
sukkor  szemlátomást  csak  arra  
ügyeltek,  hogy  a  mű  egyszerre  időt-
len  meg  idétlen  is  legyen.  S  nekünk  
véletlenül  se mondjon  semmit.  A  do-
log  menete  nagyjából  így  fest:  fővá-
rosi  színház  bemutatja  Poros  Szalon-
vígjátékot  (továbbiakban:  P.  SZ.),  a  
tévé  pedig  közvetíti.  P.  SZ.  zenés  
változatát  bemutatja  a  vidéki  szín-
ház,  tévé  ezt  is  közvetíti.  P.  SZ.-ből  
külföldi  mozifilm  készül  —  képer-
nyőre  vele!  P.  SZ.-ből  zenés  külföldi  
mozifilm  készül  —  ide  azt  is!  P.  
SZ.-t  leforgatják,  mint  magyar  tévé-
játélkot,  esetleg  zenés  magyar  tévé-
játékot  —  ezt  sem  úszhatjuk  meg.  

Refrén:  „Ki  is  lehet  kapcsolni..."  
—  ami  magyarul  annyit  tesz:  „Ha  
valami  nem  tetszik,  nézzék  a  másik  
tévét!" 

KI  SPORTOL  A  SPORTVERSE-
NYEN?  Ha  a  tévé  közvetítéseit  né-
zem:  fogalmam  se  léhet  róla.  Mon-
dani  persze  mondják,  hogy  melyik  
számban  ki  indul  és  később  is,  fo-
lyamatosan  hallhatom,  kivel  mi  tör-
ténik.  Csak  látni  nem  látom.  Már-
mint  az  arcokat.  Mármint  azokban  a  
pillanatokban,  amikor  valami  fontos  
emberi  érzelem  tükröződik  rajtuk.  
Amikor  sikerül  valami,  amikor  nem,  
amikor  a  kudarc  után  újabb  kísér-
lethez  gyűjtenek  erőt,  amikor  a  ver-
senytárs  indul,  amikor  pontoz  a  zsű-
ri,  amikor  eredményt  hirdetnek,  
amikor  haragszanak  a  bíróra,  vagy  
éppen  szeretik.  Mindehelyett  részünk  
lehet  a  következőkben:  a)  ismétlik  
magát  a  sportakciót.  Ezt  ugyan  már  



láttuk  egyszer,  s  a  nézők  túlnyomó  
többsége  nem  edző,  nem  is  szakve-
zető,  hogy  a  mozdulatok  lassítása,  
újranézése  hasznos  tanulságokkal  
járhatna  számunkra.  Minket  ehelyett  
jobban  izgatna,  ami  közben  történik,  
b)  mutatják  a  stadiont,  a  terem,  a  
pálya  másik  végében,  másra  készü-
lő,  másik  versenyzőt  akkor,  amikor  
ő  még  nem  csinál  semmi  érdekeset.  
Mire  viszont  őrá  volnánk  kíváncsiak,  
visszaugrunk  az  előbbi  helyszínre,  
ahol  éppen  sikerül  lemaradnunk  ar-
ról,  ami  itt  történt.  Kárpótlásképp  
jön  az  ismétlés.  Mindenesetre  azt,  
ami  egyidejű  volna,  sem  itt,  sem  ott  
nem  láthatjuk  —  pedig  a  tévé  va-
rázsa  többek  közt  ebben  állna,  c)  lá-
tom  a  riportert,  aki  kommentál  vagy  
nyilatkoztat  valakit  (nem  sportolót),  
elvi  kérdésekről,  általánosságban.  
Hogy  ezenközben  a pályán,  teremben  
mi  zajlik  —  sosem  fogjuk  megtud-
ni.  d)  láthatjuk  a  nézőket,  akik  a  
kamerába  bámulnak,  vagy  egymást  
bökdösik:  jé, milyen  érdekes  az,  amit  
a  tévénéző  éppen  nem  lát  —  emiatt.  

Mindebben  az  a  fájdalmas,  hogy  
a  sportot  az  ilyen  közvetítés  lefokoz-
za  extrém  mutatvánnyá.  Éppen  azt  
szűri  ki  belőle,  ami  a  sportban  min-
den  más  tevékenységgel  közös  em-
beri  tartalom,  ami  érzelmileg  bárki  
számára  átélhető,  élményszerű.  Be-
vallom,  engem  például  nem  amiatt  
izgatnak  a  különböző  mérkőzések  és  
versenyek,  mert  képtelen  volnék  
aludni,  ha  nem  tudnám,  nőtt-e  pár  
centivel  valamelyik  rekord,  vagy  ki  
kinek  hány  góllal,  ponttal  kereke-
dett  fölébe.  De  tanulságosnak,  jel-
lemzőnek,  olykor  kortünetértékű-
nek,  máskor  szívszorítónak  vagy  föl-
emelőnek  érzem  a  néha  mégis  kép-
ernyőre  kerülő,  miniatűr  emberi  
drámákat,  másodpercekig  tartó  vál-
ságokat,  újrakezdéseket,  baráti  gesz-
tusokat  vagy  acsarkodásokat.  Azaz:  
mindenekelőtt  az  érdekel,  ki  sportol  
a  versenyen?  

Refrén:  „A  készüléket  ki  is  le-
het . . . "  stb.  Ami  magyarul  annyit  
tesz:  „Nézzék  a  másik  tévét"  stb.  

4.  KINEK  LEHET  IGAZA?  A  né-
zőnek  semmi  esetre  sem.  A  tévé  
mindent  jól  csinál,  legfeljebb  félre-
értik.  Kik?  A  rosszindulatú  kritiku-
sok,  a  buta  nézők,  az  elfogult  kollé-
gák,  egyszóval:  mindenki.  A  hiba  so-
sem  a  képernyőn  keresendő,  mindig  

azokban,  akik  előtte  ülnek.  Ezt  a  
mentalifást  legtömörebben  az  egyik  
bemondónő  képviselte,  amikor  ösz-
szekutyulva,  értelmetlenül  olvasta  
fel  az  est  programját.  Kisvártatva  
újra  feltűnt  és  helyesbített.  így:  
„Kedves  nézőink,  maguk  (sic!)  az  
előbb  rosszul  hallották  a  műsort..."  
Rosszul  hallottuk!  Mi!  Ugyebár,  ked-
ves?  Mindenesetre:  nem  kivétel,  
nem  elszólás.  

A  Kisfilmek  a  nagyvilágból  című  
összeállítást,  amióta  csak  van,  egy-
behangzó  bírálatok  érik.  A  legmeg-
alapozottabb  kifogás:  miért  nem  
tűzi* műsorára  a  nagy  számban  ren-
delkezésre  álló,  moziban  nem,  vagy  
csak  eldugva,  kis  ideig,  kísérőmű-
sorként  látható,  társadalmi  kérdése-
ket  feszegető  magyar  kisfilmeket?  A  
Híradó-  és  Dokumentumfilmgyár,  a  
Balázs  Béla  Stúdió  produkcióit?  
Egyáltalán:  társadalmi  problémák-
ról  szólni  —  a  tévé  szerint  —  miért  
nem  ismeretterjesztés?  

Nos,  nem  mondhatjuk,  hogy  a  
Kisfilmek  a  nagyvilágból  nem  rea-
gált  a  bírálatokra.  Azt,  amit  eddig  
kedden  láttunk,  most  változatlan  
tartalommal  nézhetjük  —  csütörtö-
könként. 

Refrén:  „Ki  is  lehet  kapcsolni..."  
stb. 

5.  „RÉTEG"  ÉS  „ÖSSZNÉP".  Aki  
mindennap  hajnalban  megy  dolgoz-
ni,  nem  nézhet  meg  olyan  műsort,  
amely  este  tíz  tájt  kezdődik,  s  az  éj-
szakába  nyúlik.  Ezért  aztán  sosem  
jut  el  hozzá  az  olyan  program,  
amelyben  pedig  esetleg  éppen  az  ő  
rétegproblémáiról  esik  szó.  Tegyük  
fel,  hogy  hajnalban  kelő  nézőnk:  
fiatal  munkás.  A  Fiatalok  órájá-nak  
nem  lehet  nézője.  Megtekinthet  el-
lenben  sok  giccses,  blőd  „szórakoz-
tató  programot".  Nem  volt  még  pél-
da  rá,  hogy  efféle  műsor  száműzetett  
volna  az  éjféli  órákba.  Csak  a  film-
művészet  klasszikusai,  csak  a  legní-
vósabb  magyar  tévéjátékok.  Vajon  
miért  nem  sorolják  a  rétegműsorok  
közé  a  Csász.  és  Kir.  ízlést  kiszol-
gáló  Poros  Szalonvígjátékokat?  Hi-
szen  akiknek  ez  kell,  egyre  fogyat-
kozó  réteget  alkotnak,  szerencsére.  
Ám  épp  az  ilyesmi  kapja  meg  a  va-
sárnapi  csúcsidőt,  amikor  még  vá-
lasztási  lehetőség  sinas.  

Refrén?  Már  el  sem  kezdem.  
NYERGES  ANDRÁS  


