
A tévéjátékok és té-
véfilmek, az irodalmi és 
színházi műsorok műhe-
lyében, a Televízió iro-
dalmi és drámai főosztá-
lyán a közelmúltban 
készült el a jövő évi 
program. Szűcs Andort, 
a főszerkesztőség veze-
tőjét arról kérdeztük, 
milyen alapvető törek-
vés határozza meg ter-
veik összeállítását? 

— Szeretnénk elérni, 
hogy minél több kor-
társ író kapcsolódjék be 
a munkánkba. Az elmúlt 
négy évben az volt a 
feladatunk, hogy avas-
suk „divattá" a televízi-
ót, divattá az írók köré-
ben, tehát tegyük diva-
tossá a mai magyar iro-
dalmat a képernyőn. Si-
kerek és fiaskók kísér-
tek, de végül is eljutot-
tunk oda, hogy — úgy 
érzem — sikerült az 
irodalom műhelyévé 
formálódnia-emelkednie 
a főszerkesztőségnek, 
ahova — képletesen 
szólva — belépni már 
nem tartózkodnak az 
élő irodalom legjele-
sebb képviselői sem. 
Közbevetve: dicsekedhe-
tünk Illyés, Déry, Né-
meth László, Sánta, Fe-
jes és mások műveinek 
megnyerésével, de vala-
hogy kimaradtak figyel-
münk köréből az újon-
nan feltűnt írónemze-
dék képviselői; amikor 
tehát az írókhoz fűződő 
kapcsolataink bővítésé-
ről beszélünk, elsősor-
ban a fiatalokra értve 
várnak ránk tennivalók. 

— Elérkezettnek mu-
tatkozik az idő, amikor 
váltanunk kell: a kap-
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csolatok szélesítése után 
a kapcsolatok mélyíté-
sére törekszünk. Azaz, 
szeretnénk elérni, hogy 
ne csak adaptációra 
nyerjünk meg jeles mű-
veket, hanem eredeti té-
véművek írására nyer-
jünk meg írókat. Amit 
elért a színházművészet, 
szeretnénk elérni mi is: 
ahogyan évente 10—12 
új magyar dráma szüle-
tik, a jövőben várjuk az 
eredeti tévéjátékok szü-
letését. Ennek ösztönzé-
se egyik fő törekvésünk. 

— A jövő évi prog-
ramban mérhető-e már 
valamilyen eredménye a 
törekvésnek? 

— Egyelőre még sze-
rényen kell fogalmaz-
nunk. Inkább jelekről 
beszélhetünk, hiszen 
hosszútávú programról 
van szó. Már az is 
eredmény, hogy elmond-
hatjuk, jövőre több lesz 
az eredeti tévéjáték, 
mint volt eddig. A mű-
vek nagy része tovább-
ra is adaptáció. Kedve-
ző viszont az élő iroda-

lom aránya. Szerzőink 
között van például Csák 
Gyula, Déry Tibor, Gör-
gey Gábor, Fejes Endre, 
Illés Endre, Karinthy 
Ferenc, Mocsár Gábor, 
Szakonyi Károly, Urbán 
Ernő, Palotai Boris, Vé-
szi Endre, Bárány Ta-
más, Hubay Miklós... 
És egy újabb lehetőség-
gel bővült a tévéadap-
tációk köre, ami érezte-
ti hatását terveinkben. 
Az Irgalom tévéváltoza-
ta ugyanis kísérlet volt 
arra, meghódítható-e a 
tévé számára egy-egy 
nagylélegzetű kortárs 
mű, sorozat-feldolgozás-
ban. Az eredmény alap-
ján úgy érezzük, hozzá-
nyúlhatunk a nagy epi-
kai művekhez. így ke-
rült terveinkbe Déry 
Felelet című regényének 
adaptációja. 

— A klasszikusok szo-
kásos jelenléte mellett 
várható-e valamilyen új 
koncepció érvényesülése 
a klasszikus irodalom 
közvetítésében ? 

— Ügy mondanám in-
kább: egy hosszútávú 
koncepció markánsabb 
kirajzolódására kerül 
sor. Szeretnénk ugyanis 
megteremteni egy tele-
víziós megközelítésű 
klasszikus repertoárt, 
főként a magyar- és vi-
lágirodalom klasszikus 
drámáinak stúdiófel-
dolgozásából. Már az 
idén megtettük az első 
lépéseket, legutóbb pél-
dául Csokonai Dorottyá-
jának tévébemutatójá-
val. Jövőre Vörösmarty 
Csongor és Tündéjét, 
valamint Csokonai Kar-
nyónéját tervezzük. A 



klasszikus repertoár 
Összeállításában alapve-
tő követelmény az, hogy 
a mű több legyen mű-
velődési prehisztorikum-
nál, a mai emberhez 
szóljon aktuális ügyek-
ben. Ha évente 2—3 
dráma stúdió-feldolgo-
zása készül el, néhány 
esztendő alatt már szép 
televíziós színházi re-
pertoárt mondhatunk 
magunkénak. 

— Mit emelne ki még 
a tervekből? 

— A szocialista orszá-
gok klasszikus és új iro-
dalmi értékeinek felfe-
dezésében kívánunk to-
vábblépni. Segítségünk-
re vannak ebben az ed-
dig is érdeklődést kel-
tett vendégrendezések. 
Például vendégművész, 
a cseh Moskalyk rende-
zésében látják majd a 
nézők J. Hubac Hosszú 
őszi nap című művének 
magyar változatát. 
Ugyancsak vendég, a 
marosvásárhelyi színház 
főrendezője, Harag 
György állítja majd 
képernyőre Páskándi 
Géza Tornyot választok 
című színművét. Az 
orosz és szovjet iroda-
lom számos műve szere-
pel terveinkben. Csak 
ízelítőül néhány. Turge-
nyev: Rogyin, Gorkij: 
Az áruló, Zoscsenko: 
Kék könyv, Suksin: Az 
élet szerelmese, Anto-
nov: Aljonka, Vampilov: 
Az elsőszülött, Trenyov: 
Ljubov Jarovaja . . . Jö-
vőre az APN-nel közö-
sen műsort készítünk a 
szibériai és a grúz szín-
házművészetről. 

B. E. 

Látogatás a hírgyárban 
Furcsa élmény volt a televízióban látni egy sokszor 

hallott rádióműsort. Méghozzá a legkevésbé látványosat: 
a Híreket. 

Ml tette mégis olyan izgalmassá a Belépés csak tévé-
nézőknek — a Rádió Esti Krónikájához című tévé-mű-
sort? 

Láttuk a hírszerkesztés műhelymunkáját; a hírhozó-
kat, a hírközlőket és magukat a Híreket is. A valósig 
drámáját és dramatizált forgatókönyvét egyidejűleg kap-
tuk. Tanúi lehettünk a hírszerkesztés feszült „slussz-
hangulatának", a rádió- és tévéhatások különös montá-
zsának. Láttuk Rácz György Gézát, a Krónika nagy 
koncentrációval dolgozó, hidegvérű szerkesztö-műsorve-
zetőjét, amint a befutó híreket válogatja, selejtezi. Lát-
tuk és haUottuk Király Editet, amint a túlzsúfolt montí-
rozó szobában le-fel Járva az összekötő szöveget gépbe 
diktálja. Figyeltük Dénes Mariann bemondónőt, amint 
a szövegén a logikai hangsúlyokat Jelöli be. („Ha én 
nem értem, amit mondok, hogyan értse meg a hall-
gató?") Együtt voltunk a befutó riporterekkel, az Af-
rikából frissen érkezett tudósítóval, és izgulva figyeltük 
a villanyórán múló perceket, másodperceket. Már csak 
tíz perc van a rádióadásig! 

Ogy éreztük, a forró drót már nemcsak a műsorveze-
tőt kőU össze a hírszerkesztőséggel, de bennünket ls a 
Krónika készítőivel. A gyorsítva visszahallgatott „bre-
kegő" hírek, a tekercsek pergése, az információk terje-
désének Izgatott sebességét érzékeltették velünk. 

Közeleg a finis! Az egész csapat átvonul a 4-es stú-
dióba. Hosszú asztal mögött ülnek, előttük a mikrofon. 
Nyugalom és koncentráció. Premier-láz, Egressy István 
bemondó a „végszavakat" ismétli. Még harminc másod-
perc és felhangzik a rádióban az Esti Krónika szignálja. 

Amikor pontban tizenkilenc órakor a képernyőre me-
rendve — a tévé tanácsára — kinyitjuk a rádiónkat is, 
mindenki a helyén van. A rádió és a tévéműsor, s mi 
hallgató-nézők ls. Csak a tévé szerkesztő-riportere oson 
ide-oda a stúdióban, lábujjhegyen, adás közben is kér-
dezgetve, magyarázva. Hangját suttogóra fogja, arcán 
bűntudatos mosoly, mint aki tilosban, szentélyben vagy 
— adóstúdióban jár. 

Kitűnően csinálja. Tudatában annak, hogy a szomszé-
dos kommunikációs birodalmak határmesgyéit át meg 
átlépve, tulajdonképpen törvénysértést követ el. Mert 
ha igaz az, amit a szakértők állítanak, hogy a rádióhall-
gató fűiével lát, a tévénéző viszont a szemével hall, 
akkor a riporter a hangkulisszák titkait felfedve, ski-
zofrénné teszi a hallgató-nézőt. 

Vagy talán mégsem? A látogatás arról győzött meg, 
hogy a Hírek mögött a hírhozókra is érdemes figyelni. 

A sikerűit rádiós-műsort Rácz György Géza, Radványi 
Zoltán, Vértessy Sándor szerkesztette, Eck T. Imre ren-
dezte képernyőre. 

MAGORI ERZSÉBET 



Garas Dezső éa Holl István 

címmel elkészült Rényi Tamás foly-
tatásos tévéfilm-sorozatának ötödik 
része. A Szép maszkok című soro-

zat forgatókönyvét Müller Péter írta, főszereplői: Garas Dezső, Torday Teri, 
Dégi István. Operatőr: Lukács Loránd. 

Jelenet a tévéfilmből (Csabafi Attila felvételei) 
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