
Mit szerkeszt 
a műsorszerkesztőség? 
Olvasóink érdeklődésének eleget téve, televí-

ziós rovatunk munkatársa afelől érdeklődött a 
tévé „boszorkánykonyháján", hogyan is alakul ki 
a műsorrend aránya, milyen szempontok, kíván-
ságok, lehetőségek hatására. 

A televízió müsorszer-
kesztőségének postája 
igen kiterjedt. Ide fut 
Ibe a sok reklamáció és 
a kevés dicséret — mert 
köztudomásúan az fog 
tollat gyakrabban, aki 
elégedetlen és nem az, 
alki elégedett a műso-
rókkal. A levélek — de 
még olykor a sajtó bí-
ráló megjegyzései is — 
a „Műsorszerkesztőség-
nek" szólnak. A levél-
írók, a bírálók természe-
tesen nem tesznek kü-
lönbséget a műsorszer-
kesztő és az adott műsor 
szerkesztője között. 

— Mivel foglalkozik hát 
a televízió műsorszer-
kesztősége? — ezzel a 
kérdéssel fordultunk 
Székely Istvánnéhoz, a 
Műsorszerkesztőség fő-
osztályvezetőjéhez. 

— Ha egy szóval kelle-
ne összefoglalnom fela-
dataink sokaságát, azt 
mondanám: koordinál. A 
televízió különböző szer-
kesztőségei által elkészí-
tett műsorokat szervezi 
műsornapokká, a tévé 
képernyőjén megjelenő 
folyamatos műsorrá 

— Vajon a „feladatok 
sokasága" azokra a kö-
vetelményekre, lehető-
ségekre és igények ki-
elégítésére vonatkozik, 
amelyeknek a televízió 

Műsorszerkesztősége 
igyekszik eleget tenni? 

— Vegyük sor jában. A 
televízió hivatása eleget 
tenni a tájékoztatás, a 
közművelődés és a szó-
rakoztatás feladatának. 
Ez a mi elsődleges kiin-
duló pontunk a műsor-
szerkesztésben. E mun-

ka alapelveit a televízi-
ós műsorpolitika hatá-
rozza meg, amelyet az 
MRT Elnöksége, a ve-
zetői testület hosszabb 
időszakokra érvényesen 
a politikai, kultúrpoliti-
kai feladatok, várható 
események, évfordulók 
szerint fogalmaz meg. 

— A műsorszerkesztő-
ségnek nincsen módja 
minden műsort jó előre 
megnézni. A szerkesztő-
ség gyakran még a ké-
szülőben levő műsorok-
ból állítja össze a mű-
sornapot. A főműsorokat 
— tehát a húsz órakor 
kezdődőeket — most 
már legtöbbször sikerül 
megnézni, de ez a tévé 
műsoridejének, bár leg-
jelentősebb és legnézet-
tebb, mégis elenyésző 
része. Aztán szerencsére 
szép számmal sugár-
zunk olyan aktuális mű-
sorokat is, melyeket op-
timális körülmények kö-
zött sem láthatunk elő-
re, mert ún. élő adások, 
varázsuk éppen az egy-
idejűségben rejlik. 

— Már a hangsúlyo-
zásból is kitűnt, hogy a 
követelmények bizonyos 
mértékben mások, mint 
az igények, a néző igé-
nyei. A nézőé, aki — a 
közhely kifejezésével — 
„szórakozni kíván". 

— Természetesen a 
megvalósítás és az igé-
nyek között van ellent-
mondás. De ez nem áthi-
dalhatatlan. A gondol-
kodtató vagy tájékoztató 
műsor is lehet szórakoz-
tató, ha érdékes, színe-
sen megoldott. Biztos 
vagyok benne, hogy 
munkatársaink mind-
egyike erre törekszik. 
Közel 2 200 000 előfizető 
igényének egyugyan-



azon időben egy műsor-
ral természetesen nem 
lehet eleget tenni. 

— Az igények nagyon 
sokfélék. És tapasztala-
taink szerint részben ép-
pen a tévé munkájának 
eddigi eredményeként is 
egyre igényesebb néző-
közönséggel állunk 
szemben, (Érdekes, hogy 
a legelégedettebbek azok 
a nézők, akik külföldi 
televíziós tapasztalatok-
kal jönnék haza.) Leg-
főbb gondunk, hogy a 
főidőben sugárzott mű-
sorok közérdeklődésre 
számottartóak legyenek. 

— Vajon ebből az kö-
vetkezik, hogy a főidőt 
megelőző és követő mű-
soridőben nem közérde-
kű műsorokat sugároz-
nak? 

— Ügy mondhatnám, 
hogy rétegműsort. Dél-
után az ifjúság, a több 
műszakban dolgozó 
munkások, a háziasszo-
nyok és a nyugdíjas né-
zők igénye szerinti prog-
ramot, a késői időpont-
ban pedig inkább az ér-
telmiségi nézők kívánal-
ma szerinti műsorokat. 

— Ebben a vonatkozás-
ban a kísérleti (2.) mű-
sor sugárzása és kifejlő-
dése hoz majd köny-
nyebbséget. Ez a vegyes 
profilú, közművelődési 
program magasabb szin-
tű választékot kínál már 
most is, és a jövőben 
egyre inkább. 

— A második műsor in-
dulásával nemcsak a 
választék bővült, hanem 
a választás kényszere is 
kialakult. Az első idő-
ben különösen sok szem-
rehányást kapott a tele-

vízió a sajtó hasábjain 
is, hogy jó műsorokat 
sugároz, az egyes és a 
kettes csatorna. 

— Számunkra az egves 
műsor „egyeduralma" 
idején is az volt az ide-
ális néző, aki válogatni 
tudott, aki ki tudta vá-
lasztani a maga számá-
ra érdékes és hasznos 
programot. A második 
műsor most már egye-
nesen kényszeríti erre. 

— Nem aggasztja a né-
zőt, hogy elmulaszt va-
lamit? 

— Párhuzamosan a 
második program bővü-
lésével az ismétlések 
rendjét is kitágítottuk. 
A legsikeresebb műso-
rok ismétlése éppen 
azoknak szól, akik el-
mulasztották valamilyen 
okból az adás megtekin-
tését. 

— Hamarosan új is-
métlő sorozat is elkez-
dődik, egy-egy televíziós 
rendező munkásságának 
bemutatása. A sort 
Zsurzs Éva nyitja meg. 

— Milyen munkafolya-
matokra bomlik a mű-
sorszerkesztőség tevé-
kenysége — hogy mű-
helytitkokról is érdek-
lődjünk? 

— Ez általában egy-
egy év elemzése alapján 
történik. Mindezek nyo-
mán az egyes főszer-
kesztőségek elkészítik 
részletes éves tervünket. 
A folyamatba ekkor 
kapcsolódik a műsor-
szerkesztőség. A műsor-
igazgató irányításával 
ezeket a részterveket 
feldolgozza, koordinálja 

és elkészíti a televízió 
összesített éves tervét. 

— Milyen lényeges vál-
tozások várhatók a mű-
sorban? 

Látványos változáso-
kat nem tervezünk. 
Szerkezetileg megerősí-
tettük — a sok bíráló 
megjegyzés hatására — 
a keddi műsornapot. A 
pénteki programmal — 
tekintettel a szabad-
szombatosok megnöve-
kedett számára — köze-
lítünk a hétvégével kap-
csolatos igényekhez. A 
vasárnap műsorának 
megmerevedésére fi-
gyelmeztettek gyakran. 
A hétköznapi főműsor-
időn kívül vasárnap van 
a legtöbb nézőnk, ezért 
erre az időre összponto-
sítjuk a hét eseményeit 
összefoglaló és a jövő 
hétre előremutató műso-
rokat (pl. A Hét, Műso-
rainkat ajánljuk), vala-
mint a közérdeklődésre 
számot tartó kedvelt mű-
sorókat (pl. rajzfilmso-
rozat, Delta). Emellett 
igyekszünk a lehetősé-
gekhez mérten arányo-
san és harmonikusan el-
osztani mindazt, amit 
szerkesztőségeink, kül-
földi partnereink készí-
tenek. 

• • • 

Szerkesztőségünk, s 
valószínűleg olvasóink 
is már most világosab-
ban látják: nem köny-
nyű dolog egy műsorna-
pot jó előre megkompo-
nálni. Ügy érezzük, te-
levíziónk valósággal bi-
rálhatatlanná válna, ha 
a Műsorszerkesztőség az 
egyes rovatoktól csupa 
kitűnő anyagot kapna. 
Vagy legalább is: töb-
bet, mint eddig. 


