
A mai magyar próza-
irodalom kulturális éle-
tünknek enyhén szólva 
nem a legprobléma-
mentesebb területe. Pró-
zai műveket dramatizál-
ni — elvérzésre rendkí-
vül alkalmas feladat. 
Irodalmat népszerűsíte-
ni — hát igen . . . Mind-
ezek után kissé meg-
gondolkodtatónak tűnik 
az az egyébként officiá-
lis fényközlés, hogy: a 
Nyitott könyv a mai 
magyar prózairodalmat 
dramatizálva népszerű-
sítő tévéműsor. Szer-
kesztője: Katkó István 
— legújabb —, rende-
zője: Kabai Barna. 

— 1969-ben a Nyitott 
könyv vitaműsorként 
indult. Miért szakítot-
tak időközben a vita-
formával? 

— Tapasztalatunk sze-
rint — mondja Katkó 
István — a kritikusok 
nem szívesen vitatkoz-
nak az író jelenlétében, 
s főleg nem a képer-
nyőn. A viták feszélye-
zettek voltak. A szemé-
lyes jelenlét, amely ré-
gebben ínég hevesebb 
vitákra ösztönzött, most 
— nem tudni mi okból 
— gátló tényezővé vált. 
Újabban csak egy kri-
tikust hívunk meg, aki 
bemutatja az írót. A 
műsor bevallottan pro-
pagáló jellegű. 

— Talán érdemes lett 
volna forszírozni a vi-
tát. Esetleg csak kriti-
kusok között. Több 
szempontból is hasznos 
lett volna, ha a kriti-
kusok végül mégiscsak 
belelendülnek... A Nyi-
tott könyv népszerű 
műsor. Miben látják az 
okát ennek? 

— Évente tizenkét 
mai magyar regényt, — 
illetve novelláskötetet — 
mutatunk be: azaz ti-
zenkét mai tárgyú tévé-
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játékot... Ez egyben 
arra is válasz, miért 
fogadja olykor a kritika 
fanyalogva a Nyitott 
könyv egy-egy adását. 

— Hogyan válogatnak 
a megjelenő művek kö-
zött? 

— Szinte minden 
nyomdai levonatot elol-
vasunk. Figyelembe 
vesszük a kiadó értéke-
lését is, de neim mindig 
annak alapján döntünk. 
Gyakran értékes mű-
vekről le kell monda-
nunk, mert a túlzottan 
epikus írások nem al-
kalmasak dramatizálás-
ra. A naplóklkai, vissza-
emlékezésekkel sem tu-
dunk mit kezdeni. 
Könnyebb volna a dol-
gunk, ha klasszikus mű-
vek közül válogatnánk, 
de inkább vállaljuk a 
rizikót a mai magyar 
irodalom népszerűsítése 
érdekében. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy a 
válogatás nem protoko-
láris szempontok alap-
ján történik; a mi ese-
tünkben ez nemcsak 

helytelen, hanem egye-
nesen fából vaskarika 
volna. A fő szempon-
tunk a dramatizálható-
ság és a mondanivaló 
szocialista eszmeisége. 

— Említette, hogy a 
Nyitott könyv lényegé-
ben tévéjátékokat mutat 
be. Nem gondoltak arra, 
hogy az epikát ne más 
műfajba ültetve igye-
kezzenek népszerűsíte-
ni; vagyis, hogy éppoly 
bevallottan vállalják az 
illusztratív jelleget is, 
mint a .propagálót? 

A rendező és a szer-
kesztő véleménye e te-
kintetben nem egyezik 
meg. 

— Véleményem sze-
rint — fejti ki állás-
pontját Kabai Barna — 
egy-egy művet akkor 
reprezentál a legjobban 
ez a műsor, ha jó tévé-
játék formájában mu-
tatja be. A dramatizá-
lásbeli hűség természe-
tesen a mi esetünkben 
még fontosabb, mint 
egyéb adaptálások so-
rán, mégsem szeretnék 
pusztán illusztrációs 
anyagokat gyártani. 

— Én szívesen vállal-
nám — veti ellen Katko 
— bevallottan az il-
lusztrálást. Olyasmire 
gondolok pl., hogy egy-
egy szereplő megeleve-
nedhetne, önálló mono-
lógok formájában, az 
epikus cselekményből 
kicsit kilépve mutatkoz-
hatna be; jó volna pél-
dául egy - műsorvezető, 
aki a figurákat „kilép-
teti" stb. 

— Számos gondjuk 
közül melyik a legége-
tőbb? 

Az utóbbi másfél-két 
évben a magyar regény-
irodalom visszaesett... 
S ez sajnos megnehezíti 
a mi munkánkat is. 
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