
Aki személyes ügyének is tart
ja a „Gutenberg-galaxis” sorsát, 
azaz a tömegkommunikáció, a hír
közlés, a mű vészét további tás min
den újdonsága ellenére változat
lanul az írott szóban, a kinyom
tatott szövegben, a könyvben'lát
ja a kultúra legfontosabb közve
títőjét, forrását és közegét, az 
meglehetősen indokolt aggoda
lommal figyelheti a könyv és a 
képernyő kapcsolatát. Illő meg
szorítással: nálunk és az utóbbi 
időben. Ez a kapcsolat olyannyira 
sekélyesnek, sivatagosán kopár
nak tűnik, hogy a harsány dörge
delmet éppúgy elfojtja, mint az 
ironizáló kritikusi modort. Szigor 
vagy kedély helyett marad tehát 
az aggodalom. S mivel nem elő
ször esik erről szó: a borsót há
nyó naivitás. Kilátástalannak lát
szik az is, hogy merő jószándék
ból — a televíziós státusokból 
nézve: az utca embereként — vé
gigvegyem mindazokat a lehető
ségeket, formákat, javallatokat, 
amikkel a televízió élhetne, hi
szen nem mindenki számára ké
zenfekvő ma 6em, hogy miért ol
vasson súlyos könyveket, ha mód
ja van könnyedébb időtöltésre is. 
Bírálni igazából a hiányt kellene, 
az elmulasztott lehetőségeket, azt, 
ami nincs. Aminél még a legsilá- 
nyabb fajta könyvismertetés, ál
szent reklám-harsona-szó is jobb, 
sőt a semmihez képest bízvást 
irodalompártolásnak tekinthető.

Ennek kellett tekintenünk — 
hogy ne menjünk túl hátra az idő
ben — a Nyitóit könyv legutóbbi 
adását. Erénye mindössze annyi 
volt, hogy irodalomról is szó esett 
benne. Élég érintőlegesen ugyan, 
főleg egy néhai magyar (ró ma
gánügyeinek melléktermékeként. 
Egy szerelmes- meg egy adóslevél 
között egy érzelmesen gurgulázó 
jelenet valamelyik regényből, 
amely regényre minden jellemző,

csak az érzelmeskedés nem. Elté- 
kozolt lehetőség, ráadásul súlyos 
izlésficammal. Lassan olyan be
nyomás alakul ki az emberben, 
hogy századunk irodalmának 
nagyjai csak azért éltek, hogy em
lékezhessenek rájuk. Rokonok, is
merősök, örökösök, kártyapartne
rek, titkos arák vagy olyan újság
olvasók, akik valaha az arcképé
vel találkoztak. Intimitások a mű
vek helyett — ennek a hullám
nak a tajtékja becsapott a Nyitott 
könyvbe is. „Apu” helyett és 
„Szindbád” helyett Krúdy Gyula — 
az író — a közérdekű. Az Apám, 
Szindbád — egyébként — már az 
adás előtt sem volt kapható. Ha 
máf reklámozunk valamit, akkor 
a piaci kereslet irányaira sem árt 
figyelni. Igencsak akadhatni jeles 
müvekre a könyvesboltok eladat
lan halmaiban, amelyeknek ad
hatna egy kis kezdősebességet a 
televíziós nyilvánosság.

A könyvhét jeles ünnep. Még
pedig abból a fajtából, amelyre 
nem a szent áhítat, a szépség ré
vült körülimádása a jellemző, a 
sznobizmus sem ekkor üli diadal- 
ünnepét Az ember tolong a könyv
sátraknál, izzadt kezével össze- 
fogdossa a könyveket, amit az el
adók szokatlan türelemmel tűr
nek, rábambulunk a kihurcolt és 
nevének többrendbeli aláírására 
kényszerített írókra, az ilyenkor 
népszerű író-olvasó találkozókon 
megérdeklődjük, hogy havonta 
mennyit keres a megjelent mes
ter, netán van-e felesége. A 
könyvhét népünnepély a javából 
és a legnemesebbjéből. De hát 
milyen könyveket is keres az em
ber? Amiről tudja, hogy könyv
héten fog megjelenni. (Könyvki
adásunkat az a felbuzduló keres
let — megérzésemet bizonyítani 
nem tudom — ravaszkodásra és 
többletmunkára szokta ösztönöz
ni, s kiemelkedő eredményt úgy 
próbál felmutatni, hogy az ünne
pélyes könyvvásárt megelőző és 
követő heteket-hónnpokat a bib
liai hét szűk esztendőhöz teszi

hasonlatossá.) A következő kézen, 
fekvő kérdés: honnan tudjuk,
hogy milyen művek fognak meg
jelenni? Sokfelől: halljuk fürgébb 
embertársainktól, láijuk a kiraka
tokban — amiket fel nem vásá
roltak még fürgébb embertársaink 
—, olvassuk a Könyvvilág ünne
pien vastag számában. Egy ideje 
— helyesen — a televízió is beso
rolódott a könyvajánlók közé, de 
a pénteki adás alapján majdnem 
azt kell mondani, hogy bár ne ten
né. Ha már a kecivszerzés, figye
lemfölhívás, ízléses népszerűsítés 
ezúttal megoldhatatlan feladatnak 
bizonyult, akkor olvasták volna 
föl szabatosan és zengő hangon a 
kiadók jelentéseit arról, hogy mi
vel készülnek az olvasók elé lép
ni. A dezinformálásnál ez is töb
bet ért volna. Az unalom is dezin- 
íormal tudniillik, nemcsak a tár
gyi hiba (ez utóbbiban is lehetett 
részünk). Bámulatos érzékkel si
került elkerülni a valóban izgal
mas műveket, a szellemi újdonsá
gokat, ezt még az sem feledtette, 
hogy a Csepeli Vasmű képével in
dult a film — enyhén szólva is — 
demagóg módon. A YVas-taps 
együttes méltatását, akikre ezút
tal Szécsi Margit lírájának és az 
óceániai népköltészetnek a nép
szerűsítése volt bízva, inkább a 
szakember Komjáthy Györgyre 
testálom. A televízió az egyetlen 
meglepetést Marosi Gyula föllép- 
tetésével szerezte, aki írói babér
jait kitűnő narrátori szerepléssel 
dúsította. Búr — lehet, hogy csak 
a felelősséget nem merték átvál
lalni az írótól dramatizált novel
lájáért ...

A pótlásokat hely hiányában 
mellőzöm, bízva abban, hogy min
denki hozzájut a kiválasztott 
könyvekhez. Csak a Nyitott könyv 
károsultjainak kedvét derítendő 
jegyzem meg, hogy jön egy új, 
kötetben még soha meg nem je
lent Krúdy-regény. Persze ezt a 
tévéből is megtudhattuk volna.
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