
Szórakoztatni —  de hogyan ? 
A  Magyar  Televízió  

meghívására  érkezett  az  
elmúlt  hetekben  Veszp-
rémbe  a  Montreux-i  
Aranyrózsa  tévéfesztivál  
főtitkára,  Frank  Tappo-
let.  Mint  a  Filmvilág  
előző  számában  már  'be-
számoltunk  róla,  a  szó-
rakoztató műsorok  prob-
lémáiról  tartott  érdekes  
előadást.  Az  előadás  
után ezekről  a  kérdések-
ről  beszélgettünk  veié:  

rakoztatnak,  megnevet-
tetik  a  nézőt.  Láthatók-e  
ilyen  jellegű  műsorok  
Montreux-ben? 

—  Nem.  Évekkel  eze-
lőtt  többször  próbálkoz-
tunk  —  sikertelenül.  Ki-
derült,  hogy  például  a  
kabarétréfák  csak  azok-

Alfonzó  a  Vegyes  savanyúiig  című díjnyertes műsorban 

ban az  országókban  szó-
rakoztatnak,  ahol  ké-
szültek.  Hiszen  a  hazai  
közönség  ismeri  igazán a  
témát,  a  megviccelt,  ki-
gúnyolt  jelenséget.  A  ka-
baré  külföldön  egysze-
rűen  meghaL  

—  Melyek  azok  a  szó-

—  Milyen  jellegű  mű-
sort  nevez  ön  szórakoz-
tatónak? 

—  Nehéz  erre  pontos  
választ  adni.  Gondolom,  
jó,  ha  a  szórakozitató  
műsorok, el  tudják felej-
tetni  a  nézők  hétköznapi  
gondjait,  bajait,  megte-
remtik  számukra  a  ki-
kapcsolódás  lehetőségeit.  
De  egy  pillanatra  sem  
felejtem el:  a  különböző  
ízlésű, értelmű és  igényű  
nézőket  más-más  műsor  
szórakoztatja.  Kodály  
Psalmus  Hungaricusa  
például  a  komoly  zene-
értőknek  rendkívül  szó-
rakoztató  lehet,  mások-
nák  talán  túl  nehéz.  
Mindenesetre,  mi,  a  
Montreux-i  fesztiválon,  
immár  tizennyolc  éve,  
kizárólag  úgynevezett  
varieté  műsorokat  mu-
tatunk  be.  (Idén  28  or-
szág  31  tévés  társasága  
vett  részt  a  fesztiválon.)  
Varieté,  azaz:  panto-
mim,  zene,  tánc,  balett,  
cirkusz. 

—  Nálunk,  Magyaror-
szágon  a  szórakoztatás  
kategóriájába  beletartoz-
nak  a  vígjátékok,  komé-
diák,  kabarétréfák  is;  
egyszóval  azok  a  műfa-
jok,  amelyek  nemcsak  a  
a  látvánnyal,  hanem  a  
szóval,  szöveggel  is  szó-



rakoztató  műsorok,  ame-
lyek  nemzetközi  közön-
ségsikerre  számíthat-
nak? 

—  Mindig  azok,  ame-
lyekben  nem  a  szó,  a  
szöveg,  hanem  a  kép,  a  
mozgás,  a  mimika  domi-
nál.  Ezért  volt  olyan  
nagy  sikere Alionzó  mű-
sorának. 

—  Hazánkban  és  gon-
dolom,  sok  más  ország-
ban  is,  régóta  folyik  a  
vita:  lehet-e  művészi  
műsor  szórakoztató  s  a  
szórakoztató  —  művé-
szi?  összefér-e  a  kettő?  

—  Feltétlenül  össze-
fér,  de,  persze,  távolról  
sem  jelentkezik  mindig  
együtt.  Igazán  jó  és  jól  
szórakoztató varieté  mű-
sort  összeállítani,  meg-
komponálni  néha  nehe-
zebb,  mint  valami  ko-
moly  művészi  alkotást  
létrehozni.  Qlykor-oiy-
kor  elismert,  nagy  ren-
dezők  is  rászánják  ma-
gukat,  s  többnyire  sike-
rül  kimagasló  szórakoz-
tató  műsorral  meglep-
niük  a  nézőket.  

—  Előadásában  utalt  a  
szórakoztató  műsorok  
nehézségeire.  Mire  gon-
dolt? 

—  Ügy  tűnik  olykor,  
kimerültek,  elfáradtak  a  
varieté  műsorok  alkotói.  
És  a  fiatalok  sem  na-
gyon  találnak  új  eleme-
ket.  Minden  geg,  ötlet,  
lehetőség megjelent  már  
a  képernyőn,  nem  na-
gyon  látom,  mit  lehetne  
még  kitalálni  ebben  a  
műfajban.  Hacsak  nem  
a  fejlődő  technika  olda-
lán  keresgélünk.  Problé-
ma az  is, hogy egyre  na-
gyobb  összegekbe  kerül-
nek  az  igazán  látványos,  
érdekes varieté  műsorok,  
és  kérdés,  hogy  meg-
érik-e  a  'befektetett  tő-
két,  energiát?  

—  Lát-e  valami  új,  ál-
talánosítható  jelenséget  
a  különböző  tévétársasá-
gok  szórakoztató  műso-
raiban? 

—  Igen.  A  nosztalgi-
át. A  régi idők,  a húszas, 
harmincas  évek  utáni  
vágyat.  Láthatták  
Veszprémben  ennek  a  
nosztalgiának  egyik  jel-
legzetes  szülöttjét,  a  
francia  Les  années  fol-
les-t  (Bolond  évék).  A  
húszas  évek  muzsikája,  
tangója,  fürdőruhái...  
Ez  a  nosztalgia,  persze,  
nemcsak  a  tévéműsorok-
ban  jelentkezik.  Ügy  
mondanám inkább: a  té-
vé kiszolgálja  nézőit,  át-
veszi  ezt  a  minden  vo-
nalon  elhatalmasodó  
nosztalgiát. Maguk  is  is-
merik :  divatba  jönnek  
régi  ruhák,  régi  bútorok,  
képek,  zenék,  táncok . . . 

—  E  szerint  a  tévé  
részben  átveszi  azt,  ami  
a  köztudatban  már  meg-
van,  —  de  nyilván  ta-
pasztalt  olyan  jelenséget  
is,  hogy  a  tévé  hozzáse-
gít  bizonyos  divatos  
áramlatok  elterjedésé-
hez? 

—  Hogyne.  Például  a  
beat,  a  rock,  a  jazz . . .  
Nem  kétséges,  hogy  a  
tévé  révén  rohamosab-
ban  hódít,  mint  nélküle.  
S  ha  már  megkérdezte,  
milyen  új  jelenségeket  
tapasztalunk  a  televízió-
zásban,  hadd  mondjam  
el  örömmel':  új  és  kelle-
mes  meglepetés,  hogy  
mennyire megnőtt  a szo-
cialista  országok  szóra-
koztató  tévéműsorainak  
színvonala.  Érdékes,  lát-
ványos,  nagyszerűen  ki-
dolgozott  számokat  kül-
denek  Montreux-ibe.  És  
sokszor  éppen  tőlük  ka-
punk  valami  újat,  ötle-
teset. 

PONGRACZ  ZSUZSA  

A  CÍMLAPON:  
Németh  Nóra,  Az  erőd  
című  készülő  magyar  
film  egyik  szereplője.  

Rendező: 
Szinetár  Miklós  

(Inkay  Alice  felvétele)  

XXI.  évi.  16.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal:  Budapest  
vn. ,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-265.  Levél-
cím:  1966  Postafiók  215.  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V „  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96 162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  díj  '/i  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  
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Bródy  Sándor  művéből  
Málnay  Levente  készít  
tévéfilmet,  Bordán  Irén,  
Oszter  Sándor,  Öze  La-
jos  főszereplésével.  
Operatőr:  Zádori  Ferenc  

Bordán  Irén  
és  Oszter  Sándor  

Oszter  Sándor  
és  Öze  Lajos  
(Kende  Tamás  (elvételel)  Napforduló 




