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A TÉVÉ MŰSORÁRÓL

Szombaton este a híradó és a 
vers között nem műsornak szán
ták azt a rövid kiáltást, amely az 
alkotók nevének a föltüntetése 
nélkül szerényen csupán a film- 
és tévéművészek állásfoglalása
ként jelent meg a képernyőn. És 
szíven ütött Az etűd — hiszen 
annak tekinthető — egyetlen em
beri hang. kommentár nélkül elő
ször kedves pillanatokat idézett 
föl. Erdélyi falvakat, székely ka
pukat házakat, áhítatos temető
ket, templomtornyokat. Aztán 
megkondult a lélekharang, föld
gyaluk jelentek meg, vasgolyóbi
sok falakat döntöttek romba. Ott
honokat, amelyeket lakóik elhagy
ni kényszerültek.

Majd feltünedeztek az álló fo
tók, fiókok mélyén féltve őrzött 
családi ereklyék. Durva kéz kést 
markolt és nyersen, szinte indu
lat nélkül levakarta a fényképek 
felső rétegét. Kellemetlen, nyikor
gó hang kíséretében így tűnt tova 
egyetlen mozdulattal ember és 
környezete, mintha soha ott sem 
lett volna. Szenvtelenül történt 
mindez, ahogyan a bürokrata ha
talom számára nincs érzelem, sem 
lélek, csak vakon kigondolt dön
tés van, ha törik, szakad, végre 
kell hajtani. Nincs múlt és emlé
kezés, nincs hagyomány és foly
tonosság, lázálmok és hagymázas 
elképzelések annál inkább. És el
idegenedés.

A névtelenség azt volt hivatva 
jelképezni, hogy nem egyetlen al
kotócsoport akarta véleményét 
tudatni velünk, fölrázni a lelkün
ket, hanem összeforrott művészi 
közösség apellált tudatunkhoz. 
Kizárólag a műfaj tiszta eszkö
zeit vette igénybe, a képet és a 
zajt, mélyebb rétegeket kívánt 
megérinteni, semhogy gondosan 
megfogalmazott szavakat kellett 
volna formába öntenie. Nem az 
a fontos, ki csinálta — kik csi
nálták —, csupán a nemes művé
szi hatás. Nagy művész volt, aki 
rendezte, tömör drámát foglalt 
néhány percbe, mintha szűksza
vú, erős tragikumú ballada lett 
volna. Négysoros vers, benne ko
runk szörnyűségeinek egy szegle
te. Sok .ilyen van a világban, de 
most bennünket ez érint a leg
közvetlenebbül.

Mindennapi híreink
Sok ilyen van a világban, 

mondtuk, és a tévé nem is fukar
kodik a tálalásukkal. Nyáridőben, 
amidőn a filmek, önálló stúdió
alkotások inkább álmosítók és an
dalítók, a válogatós még a gom
bot sem nyomja meg, mert rend
szerint nincs miért, azért a híradó 
fél órájáért leül tájékozódni. És 
megállapítja, holott az a múlt már 
Igen távoli, hogy ég és föld vá
lasztja el ezt a mai, inkább tár
gyilagosságra törekvő tálalást a 
régi sablonoktól, a makacs be
idegződésekhez ragaszkodóktól. 
De a közelmúltban ígértek újat. 
Korszerűbbet és frissebben per
gőt, technikailag tökéletesebbet. 
Sürgetni a változást nem lehet, 
ismervén hazai viszonyainkat, de 
már jól jönne ez a fiatalodás.

Mert bármennyire nagy is a 
buzgalom, a méltánylandó hiva
tástudat, még mindig kísért az 
ott és itt nagy különbsége. Ami 
a határokon túl történik érdekes, 
gondolkodásra serkentő (mosta
nában főként tőlünk keletre), 
ami itthon konferenciaterem, 
szenvtelen arcok, papírt szántó 
közömbös kezek. Csak azért je
gyeznek, hogy végképpen ne bó
biskoljanak el. Máris színfolt, ha 
nem az emelvényen szónokol va
laki, hanem egy teremszögletben 
vagy fa alatt, kerti pádon ülve 
csak nekünk vall meghitten. Ezzel 
a képzelet ki is merült, nincs to
vább.

Valaha a képernyő varázsa ab
ban volt, hogy elvitt a helyszínre, 
élő környezetet teremtett. Ma 
mintha a rádió ugyanannyi har
minc percben sokkal többet adna, 
mert gondolatok villannak, igazi 
változást sejtetnek. Akkor még a 

, tévé veszélyes vetélytársaként 
ígérkezett a nyomtatott szónak, 
ma mintha újságot forgatni na
gyobb izgalmat adna. Persze, 
könnyebb két gépelt papíron el
mélkedni. mint másfél percben, 
villanásnyi különbséggel tény- 
morzsákat összesöpörni. De nem 
furfangossóg. A magyar tévé. 
mint olyan — felelősséggel állít
hatom — semmivel sem rosszabb 
a nemzetközi átlagnál. Nem is 
jobb. De a híradóink mintha le
maradnának a szuperprofi vetély- 
társak mögött.

Nem is a műsorvezetőkkel van 
a baj. Bár jóllehet, Párizsban egv 
Patrick Poivre d'Arvor szenvte
len tálalása igazi mesterembert, 
nagy hozzáértőt sejtet (a jövedel
me hozzávetőlegesen a Harminc
szorosa, ha nem negyvenszerese 
a mieinknek), szégyenkezni ne
künk sincs okunk. Nem minden
ki egyforma persze — szerencsé
re —, de elégedetten várjuk a> 
hírcsokrot, ha Bayer Ilona. Elek 
János, Káplár József jelenik meg 
a képernyőn, és sajnos sokkal rit
kábban P. Szabd József. Mások, 
a régi korszak állandóan náthás 
hangú „üdvöskéi” az új légkörben 
valamivel fölszabadultabbak let-

Faluféltő
tek, de nem tehetségesebbek. Szó
val nem úgy általánosságban van 
baj a mi híradónkkal, csak a ha
zai újdonságok lendületét, mély
ségét várnánk közvetlenebbül és 
sokszínűbben. Ha jön az új — 
reméljük, mihamarabb —, talán 
azon is érdemes volna elgondol
kodni, hogy mondjanak végre bú
csút a különben barátságos és 
kellemes bemondóknak, ét adják 
át a helyüket végre az újságíró 
hírközlőknek, akik aszeptikus 
közlemények helyett az egyéni
ségüket is hozzáteszik az infor
mációhoz. Mert enélkül a tartal
ma lehet bármennyire érdekfe
szítő is, a sava-borsa hiányzik. 
Hiába, a nemzetközi gyakorlat ezt 
is igazolta, más a hír és más a 
tájékoztatás.

A Hét
Ha már itt tartunk, érdemes 

néhány szót ejteni a heti politi
kai magazinról is, amely valaha 
vasárnap esti eseménynek ígérke
zett. Valaha. Pedig akkor hány 
szem figyelte árgus tekintetek
kel, fülelték vigyázóan, mit mu
tatnak és mit mondanak. És az 
„irányítás” légkörében mégis vol
tak önálló, gondolatokat hordozó 
megjegyzések. A reggeli lapok 
után ugyan kinek hiányzik a „ve
zércikk” csöppet sem eredeti, an
nál több képzavarral küszködő, 
mert erőlködő bölcselkedésmodo
ra, amely nem a tévé műfaja? Az

újság szemfülessége és bátorsága 
ettől már fényévnyire tart Egye
nesen a közepibe! — így kívánja 
a műfaj, mert az eseménykép 
többet mond a nyájaskodó, veze
tők szavait rosszul visszhangozó 
műsorvezetőnél.

Elvitatni persze nem lehet új 
szerkesztőktől, akik más elképze
lésekkel érkeztek, azt a jogukat, 
hogy gárdát cseréljenek. Ha job
bak. De ha eleve unalmasak, mert 
egyáltalán nincs vénájuk, vagy 
nagy htján vannak az egyéniség
nek, mi végre a csak személyes 
érzelmekre következtethető cse
re? Nem véletlen tehát, hogy a 
néző rendszerint kivárja a nyolc 
órát. elég neki a tíz perc a szűkre 
szabott vasárnapi híradóból; leg
alább újat tud meg.

Színészek és műsorvezetők kö
zött is vannak, akiket elkábít a 
hangjuk, élvezettel öblögetik és 
rezegtetik bársonyosnak vélt ba
ritonjukat. És mert egyéb ötletük 
nincs, közvetlenkednek. Meg bát
ran dicsőítik fölötteseiket. Elné
zést az anekdotáért, de eszembe 
jut a régi történet rég volt idők 
nagy Wagner-tenoristájáról, Karel 
Buriánról. Egyik rajongó újság
író. híve meginterjúvolta, és meg
kérdezte tőle, „mondja művész 
úr, honnan veszi ön ezeket a cso
dálatos magas hangokat?”. Mire 
Burián őszinte meglepetéssel: 
„Kérem, én ezeket nem veszem, 
ezek nekem vannak!"

Hát igen, neki voltak!
Várkonyi Tibor

A költő visszatér
Rockopera bemutatója a Margitszigeten

DIVATBA JÖTT történelmi 
múltunk rockositása. A sort fél 
évtizeddel ezelőtt az István, a ki
rály nyitotta meg, amely immár 
a műfaj klasszikusa lett. Nem
zeti színházbeli bemutatója al
kalmából azt írtam, hogy a 
rockopera korunk népszínműve, 
ám ahogy a népszínművek kö
zött is akadtak gyöngék és időt- 
állók, vonatkozik ez utódaira 
is. A bestiáról, amely Báthory 
Erzsébet történetét kelti életre, 
szegedi premierje alkalmából 
szóltam már, és .annál valamivel 
«jobbat mondhatók Páskándi Gé
za és a Kormorán-együttes mü
véről, amelyet a margitszigeti 

szabadtérin A költő• visszatér 
címmel mutattak be.

Maga a szöveg irodalmilag 
pallérozott alkotás: Páskándi Gé
za tehetségének legjavát áldozta 
arra, hogy a Petö/i-kultusznak, 
a halálát vagy további életét föl
dolgozó legendáknak újabb mű
vet áldozzon. A keretjátékot kö-* 
vetően jól pergő cselekménysor 
szól Grünne grófnak, az osztrák 
császár egyik bizalmasának uno- 
kaöccséről, aki osztrák létére a 
magyar szabadságharcosok olda
lára áll, majd feleségül veszi a 
haladó nézeteket hirdető Teleki 
Blanka növendékét, György/alvi 
Zsuzsannát. Az események soro
zata, amelyek közben Petőfi- és 
Páskándi-versek hallhatók meg
zenésítve, érdekes lenne, ha az 
író nem óhajtaná pedáns tanító 
módjára oktatni nézőit. A szö
veg azonban helyenként elvisel
hetetlenül didaktikussá válik, és 
a nemzetiségi kérdésről például 
lényegében egy általános iskolai 
tankönyv szintjén szól. Tévedés 
ne essék: korunkban— higgyünk 
benne, hogy csak hónapjaiban 
— országunk létét is meghatá
rozza a hazánkon kívül élő nem
zetiségek sorsa, ám félő, hogy 
ilyen szájbarágós módon, amire 
egyébként más színdarab is pél
dát ad, etbagatellizálódik e fon- 
tois kérdés

HIBÁJA MÉG a különben lát
ványos rockoperának, hogy szí
nes képek darabokra széteső so
rozatává válik. A leporellólapok 
egymástól csaknem függetlenül 
élnek a színpadon, és nem any- 
nyira a Csitári Vilmos álnéven 
bujkáló Wilhelm Grünne és Zsu
zsanna szerelme fogja össze a 
történetet, hanem néhány szép 
Petőfi-vers.

A népszínművet ebben az eset
ben inkább a lazán megszerkesz
tett, naiv mese idézi emlékeze
tünkbe, valamint a gyakorta né
pi motívumokból táplálkozó, in- 
venciózus zene. Am a Kormo- 
ránék előadásában play back- 
röl megszólaló muzsikához nem 
mindig szegődik mellé a jó ízlés. 
Mert az ügyetlen és nem is ít- 
léses megoldás, hogy a Nemzeti 
dalt a Himnusz motívumai szö
vik át; ami jó és elfogadható 
volt az István, a király befejezé
sekor, ez most nem válik be. 
Amilyen Súlyos politikai hiba 
volt sokáig nem szólaltatni meg 
ünnepségek kezdetén nemzeti 
imánkat — és mellesleg a nem
zetiségi kérdésről sem beszélni 
—, oly károssá válhat Erkel mű
vének ilyetén lejáratása. Még jó, 
hogy a Sziget közönségét nem 
készteti fölállásra a rendezés . ..

A történelmi hitelességet szá
mon kérni A költő visszatér cí
mű darabon ugyanolyan naivitás 
volna, mint az öt évvel ezelőtti 
meddő vita István király fia, 
Imre szerepéinek megítéléséről.

Jelen esetünkben — ha a cselek
mény egyébként nem sért nem
zeti érzelmeket, és nem másít 
meg tradícióvá nemesedett törté
nelmi tényekét — sokkal fonto
sabb, hogy maga a mű átélhetővé

lOondolkodás szlovákok, magyarok 
történelemtudatáról

Viszonylag későn, csupán leg
utóbbi útjaim során jutottam hoz
zá a rangos (immár 104. évfolya
mában járó) szlovák Irodalmi ha
vi lap, a Slovenské pohlady ez 
évi első számaihoz. És ezekben 
néhány magyar vonatkozású 
anyag is található. S bár a meg
jelenésük óta eltelt néhány hó
nap, mivel idehaza tudomásom 
szerint, nem reagált rájuk senki, 
úgy gondolom, továbbra is idő
szerű legalább az ismertetésük.

L
A folyóirat közli annak a tanács

kozásnak az anyagát, amelyen 
Történelem és irodalom címmel 
élvonalbeli szlovák írók és törté
nészek vitatkoztak történelmi tu
datról, történetírás-művészi áb
rázolás-történelmi tudat össze
függéseiről.

A bevezető tanulmányt Rudolf 
Chmel, az általunk is megbecsült 
hungarológus, irodalomtörténész 
írta, aki újabban főszerkesztője 
is a szóban forgó folyóiratnak. 
Chmel úgy látja, hogy a történel
mi esszé műfajának Szlovákiá
ban még mindig nincs akkora be
csülete, mint Csehországban, Len
gyelországban vagy Magyarorszá
gon. Elismerőleg említi viszont a 
legújabb szlovák prózát, amely 
főképpen a hetvenes évek végé
től sikeresen nyúl a történelem
hez, s bizonyos vonatkozásokban 
még a történetírásnak is elébe 
megy. Chmel Ivan Ha baj és La- 
dislav Ballek regényeit említi 
példaként a szlovák—magyar 
együttélés megjelenítésével első
ként foglalkozó szépirodalmi 
munkák között. Ezt követően ki
fejti, hogy jóllehet „a szlovák tör
ténetírás nemegyszer válaszolt a 
magyar és a cseh történetírás ál
tal feltett kérdésekre, ám mind ez 
idáig nem térképeztük fel kellő
képpen sem történelmileg, sem

Bozó Gyula: Éremterv

váljék. Abban, hogy ez nagyjából 
sikerült, jelentős része van Kol- 
tay Gábor rendezésének, aki tör
ténelmi tablókon edzett rutinnal 
állítja szabad térre Petőfi és az 
ál-Petöfi sorsát. Igaz, némely 
nemzetieskedéstől, zászlólobogta- 
tástól és fölpántlikázástól
most nem idegenkedik a
rendező — annál inkább a józan 
néző —, ám Koltay Gábor színpa
da egészében tetszetős, .olykor 
már-már lenyűgöző. Ebben meg
határozó szerepe van Csikós At
tila gyönyörű szép, népi hangvé
telű díszleteinek és Kemenes 
Fanny látványos, a kort a szer
zőiknél is jobban megidéző jelme
zeinek.

A FÖLSOROLHATATLANVL 
NAGY SZÁMÜ közreműködők 
sorából néhány jeles alakítás 
emelkedik ki. Mindenekelőtt sze
relmespárként Szakácsi Sándor 
és Kováts Kriszta mindazt te
hetséggel eljátssza, ami egy ké
peskönyv lapjain megelevenít
hető. Szép énekhangjuk társul 
illusztratív előadásukhoz. A köz
reműködőik közül megemlíthető 
még Józsa Imre az egyik vándor
színészként. Varga Mikló” mint 
az igazi Petőfi megszemélyesítő
je, Kossuth Lajosként az Erdély
ből áttelepült, szép orgánumú 
Csapó György, valamint Incze Il
dikó, Keresztes Ildikó, Gesztesi 
Károly, Üjlaky Károly. Deák Bili 
Gyula tisztességgel elénekelte 
dallamait, de ezzel a plakátszerű 
Forradalmárral nem tud mit 
kezdeni a néző. Annál többre 
becsülhető azonban Stoller An
talnak a képekbe szépen illesz
kedő, látványos koreográfiája, 
amelyet a táncosok könnyebben 
valósíthatnak meg, lévén hogy a 
play back-technika őket nem za
varhatja annyira, mint az éne
keseket — és a néaőt,

Gábor István

irodalomtörténetileg a csehek és 
szlovákok viszonyának kérdés
körét (...), s ugyanez a helyzet a 
szlovák—magyar kapcsolatok
vizsgálata terén is”.

A hungarológus úgy látja, hogy 
Szlovákiában is eljött az ideje 
egy olyan kérdésfelvetésnek, 
mely a szlovákság Európában be
töltött helyének és történelmi sze
repének vizsgálatát célozná meg, 
miként magyar részről tette azt a 
kétkötetes Helyünk Európában cí
mű gyűjtemény is: „Más kérdés 
— folytatja gondolatmenetét-Ru
dolf Chmel —, hogy a történet- 
írás nem mindig közelíti egymás
hoz' a nemzeteket, sőt nemegyszer 
ellenkezőleg. Elég itt emlékeztet
nünk csupán a magyar—román 
ellentétre, amelyet éppen a mind 
az egyik, mind a másik oldalon 
megjelent történelmi munkák 
váltottak ki, vagy itt vannak az 
olyan problémák, mint a magya
rok és mi, sőt a magyarok és a 
lengyelek, a csehek és mi stb. 
(...) Ma már nem szolgálhat ki
indulópontul, hogy egyszer a ma
gyaroktól, máskor meg a esetiek
től próbálunk valamiképpen el
rugaszkodni, és sem sorscsapás
ként vagy efféle lakmuszpapír
ként nem vehetjük őket; ez felte
hetően semmire sem lenne ele
gendő, s mi több, továbbra is túl
ságosan védekező álláspontot 
tükrözne. A történelem nemzeti 
ügy, de nemzetközi is. A ml ese
tünkben közép-európai." Ugyan
erre a megállapításra jutott az is
mert prózaíró, Anton Hykisch is: 
„Európa közepén élünk, s miként 
szlovákok, csehek, magyarok, né
metek, egyidejűleg európaiak is 
vagyunk, közösek a gyökereink, a 
fizioghómlánk, a gondolkodásunk, 
a gazdasági feltételeink, életmó
dunk".

Pavel Dvot&k, aki sikeres tör
ténelem-népszerűsítő és ismeret- 
terjesztő munkák szerzője, azt 
fejtegeti, hogy nem elegendő, ha 
az ember Csak elméletileg, filozó
fiai régiókban járva beszél a tör
ténelmi tudatról; annak a min
dennapos valóságban is meg kel
lene nyilvánulnia.

Ezzel szemben mi a helyzet? 
Az utóbbi két esztendőben Bud- 
mericen, ahol a tanácskozás is 
folyt, eltűnt a Föld színéről egy 
ritkaságszámba menő malom és a 
gyönyörű iskolaépület, amely — 
Dvofák szerint — akár a régi Ma
gyarország oktatástörténeti mú
zeumának is megfelelhetett vol
na. „De nemcsak Budmeric és Po
zsony az, ahol a folytonosság, a 
történelmi tudat rombolása a tár
sadalmi gyakorlatban már meg
szokott jelenség — folytatja az 
író. — Egész városok tűntek el; 
Puhó, Nagytapolcsány, Vágbesz- 
terce, Máriatölgyes, nézzenek csak 
körül bárhol, ahol kedvük szoty- 
tyan. Elég, ha az ember csak egy 
keveset utazgat Szlovákiában, 
máris ráébredhet arra, hogy az 
ilyen eszmecseréknek tulajdon
képpen semmi értelmük sincs, hi
szen Szlovákiát már leromboltuk 
a múltjával, történelmi tudatával 
és folytonosságával együtt.”

Lubomír Feldek, a hazánkban 
'is egyre ismertebb költő a saját 
fiatalkorát, az ötvenes éveket idé
zi, amikor az ember úgy érezhet
te, hogy nincs is nagyon szüksége 
a műveltségre, hiszen — lévén, 
hogy kevés dolog volt, ami olyan 
áthatolhatatlannak tűnt, mint a 
határok — nem találkozhatott 
lépten-nyomon más országok mű
velt állampolgáraival, s úgy érez
te, Budapest nagyjából olyan 
messze van tőlük, mint manapság 
Tokió. Mára azonban sok mindén 
megváltozott. Egy elmúlt évi bu
dapesti útjára emlékezve elmond
ta, hogy míg hétfőn úgy érkezett 
hozzánk, hogy teljesen közömbös 
volt a történelmi témákról folyta
tott beszélgetésekkel szemben, 
csütörtökön már nyakig benne 
volt ezekben a Vitákban: „Ma
gyarországon az az érzésem tá
madt — így Feldek —, hogy ott 
nem akad ember, aki ne töpren
gene ezeken a dolgokon, s min
den magyar diáknak megvan a 
felkészültsége egy szlovák íróval 
való párbeszédre. Ami nem jelen
ti, hogy a véleménye minden 
esetben elfogadható lenne szá
munkra, ám ez a felkészültsége a 
vitára valóban csodálatot érde
mel !”

Felszólalt a tanácskozáson Vla
dimír Minác is, akit szépirodalmi 
munkásságán kívül a szlovák 
nemzeti és történelmi tudatot is- 
tápoló/ostorozó szenvedélyes és

nemegyszer minket,, magyarokat 
Is érzékenyen érintő esszéi a má
sodik világháború utáni szlovák 
kultúra egyik meghatározó gon
dolkodójává avatnak.

2.

„A kis nép — jelentette ki Mi- 
náé a szóban forgó tanácskozáson 
— minden cselekedetében és funk
ciójában kis nép marad. Ez a sor
sa. E sors miatt nem érdemes si
ránkoznunk, hanem ebből kell ki
indulnunk, és olyan helyre fel- 
küzdenünk magunkat, ahová az 
Izomzatúnk bírja.” Az európaiság
gal kapcsolatban a következőkép
pen fogalmazott: „Minden, így a 
történelmi tudat is a közelitől 
épül a távoli, a konkréttól az 
absztrakt felé. Nem lehetünk 
európaiak, sőt még közép-euró
paiak sem, amíg nem voltunk ele
gendő mértékben szlovákok.” S a 
védekező alapállásról szólva is 
sajátos hangot Ütött meg: „Ki
harcolni kell, nemcsak védeni. 
(...) A védekező álláspontnak 
nem kell örökké tartania. Min
denki, aki ki akarja tágítani te
rülete határait, márpedig ml ki 
akarjuk tágítani történelmi hát
országunkat, támadnia kell.”

S ha már ennyit idéztük, érde
mes tovább is hallgatnunk őt, 
amihez engedtessék meg nekem, 
hogy ezúttal se fűzzek megjegy
zést: „Önök előtt is ismeretes a 
tétel, hogy be kell népesítenünk a 
történelmünket. Ezért adjuk a 
Szlovák Életrajzi Lexikont is; 
történelmünk benépesítése ré
szünkről meglehetősen tömeges 
méretekben folyt, és folyik A 
magyarok, akik árgus szemekkel 
figyelnek bennünket, felróják ne
künk például, hogy elsajátítottuk 
tőlük Balasát, mivelhogy nem 
Balassinak, hanem Balasának ír
juk, s ráadásul még Valentnak is 
elneveztük őt. De eközben nyíltan 
hirdetjük, hogy Balasa a rene
szánsz magyar költészet megte
remtője, és ha mi azokkal a ver
seivel is foglalkozunk, amelyeket 
szlovákul írt, azért tesszük, mert 
ez a mi kötelességünk. Ez a mi 
felségterületünk és mi Balasát is 
felhasználjuk a benépesítésére. A 
felségterületünkön egyetlen lépést 
sem hátrálhatunk, lett-légyen szó 
akár a történelmi tudatról is.”

Ján Bakos, mintha csak Mináé 
szenvedélyes felszólalására vála
szolt volna, kifejtette, hogy egy 
nemzet történelmét nem lehet a 
szélesebb összefüggések vizsgála
tától elszakítani, s közben egy
aránt ügyelni kell arra, hogy „sem 
a nacionalizmus, sem pedig a 
kozmopolitizmus zsákutcájába ne 
tévedjünk...” ,

Tóth László

Jubilál a nemzetiségi televízió
(MTI) Tízéves a nemzetiségi te

levíziózás Magyarországon. 1978. 
augusztus 16-án — az alkotmány 
ünnepéhez kapcsolódva — sugár
zott először német és szerbhorvát 
nyelvű műsort az MTV. Az első 
összeállítás a pécsi tv-stúdfóban 
készült, amely azóta is gondozza 
e két nemzetiség televíziós prog
ramját, Pár évvel később a sze
gedi tv-stúdió megkezdte a ro
mán és a szlovák nyelvű adáso
kat.

A pécsi tv-stúdió egyórás nem
zetiségi műsort készített a jubi
leum alkalmából. A program ma
gyar nyelvű, hogy a többségi nem
zet tagjai jobban megismerjék a 
kisebbségi népcsoportokat. A pé
csi stúdióban önálló nemzetiségi

szerkesztőség működik, amely sok 
segítséget kapott és kap a Janus 
Pannonius Tudományegyetem né
met és szefbhorvát nemzetiségi 
tanszékeitől.

Az elmúlt évtizedben kialakult 
a nemzetiségi televíziózás struk
túrája. A pécsi és a szegedi tv- 
stúdló hetente 5—5 perces hírösz- 
szefoglalót ad mind a négy nem
zetiség nyelvén. Havonta 30—30 
perces magazinműsorral jelentke
zik a szerbhorvát nyelvű. Nos 
ekran, a német nyelvű Unser 
bitdscHirm, a román nyelvű 
Ecranui nostru és a szlovák nyel
vű Nasa öbrazóvka — jelentésük: 
A mi képernyőnk. Negyedévente 
50—50 perces dokumentumfilm 
foglalkozik a magyarországi ki
sebbségek életével.

A felkelő nap háza
Szenzációsnak ígérkező nemzet

közi népzenei fesztivált rendeznek 
Szegeden augusztus 19-én és 20- 
án A felkelő nap háza címmel. 
(Számos szabadtéri helyszínen (a 
Klauzál és a Dugonics téren, va
lamint az Üjszegedi Vigadó mel
letti parkban), s még — egye
bek mellett — a Dómban, Illet
ve a Juhász Gyula Művelődési 
Központban tartanak koncerte
ket, táncházakat. Az egyedülál
lóan gazdag programban huszon
két együttes és nyolc szólista kép
viseli Magyarországot, a tervek 
szerint tizenegy külföldi előadót 
(avagy csoportot) várnak Kelet- 
és Nyugat-Európa országaiból

A Belgiumban élő, világhírű ze
netudós, és tekerőlant-előadó
művész, Claude Flagel vendég- 
szereplése önmagában is jelentős
sé tenné az eseményt, de rajta 
kívül föllép egy svéd zenekar, 
egy szárd-olász énekegyüttes, va
lamint okszitán—francia és ör
mény—szovjet szólisták tartanak 
bemutatót szűkebb pátriájuk ze
nei kincseiből.

Sokaknak az is meglepetést je
lenthet majd. hogy az autentikus 
magyar (főként erdélyi) zene 
mennyire népszerűvé vált, mond
hatni „meghonosodott” más or
szágokban iá. Sajnos a svájci, az 
NSZK-beli és az egyik jugoszlá

viai zenekar tervezett bemutat
kozása elmarad, annál nevezete
sebb lesz viszont a másik, a 
Hívogató együttes, továbbá a 
csehszlovákiaü Varsányi és Chi
mes együttesek koncertmüsora, 
táncháza.

Magyarországról minden is
mertebb csoport és szólista meg
hívást kapott (többek közt a Mu
zsikás, az Ökrös, a Karikás), 
szerepelnek a programbem nem
zetiségi együttesek (a Vujicsics 
balkáni és délszláv, a Vízin együt
tes bosnyák és bunyevác műsor
ral a Kalyi Jag cigányfolklórral, 
a Békés Banda pedig magyaror
szági román repertoárral). Vé
gül énekes- és hangszeres szó
listák (mások mellett Sebestyén 
Márta, Szvorák Katalin, Juhász 
Zoltán) bensőséges kamarakon
certjeire is sor kerül a rendez
vény idején.

A társműfajok muzsikusai 
szintén képviseltetik magukat; a 
régi zene híveinek a Kecskés 
együttes és Kobzos Kiss Tamás, 
a versmegzenésítések kedvelői
nek a Kaláka és a Szélkiáltó, a 
jazzrajongóknak a Szabados 
Szextett és a Dresch Kvartett, a 
még modernebb, kortársi irány
zót barátainak a Mandel Kvar
tett szerezhet emlékezetes per
ceket. (—kós—)


