Megismerni a világot,
érteni és értelmezni a
jelenségéket, felismerni
az anyagi és szellemi
Hatóerőket s a különböző összefüggéséket — ez
a vágy egyre inkább
hozzá tartozik a mai kor
értelmes
emberéhez.
Mindazok a források,
amelyekből
ismereteit
merítheti,
igyekeznek
lépést tartani — nemcsak az igényeivel, hanem azokat, lehetőleg,
meg is előzni. Tehát
nemcsak kielégíteni érdeklődését, hanem fel is
kelteni, új dolgok iránt.
S ha mindehhez hozzáfűzzük a permanens
művelődés nagyon is
időszerű, a fejlett államokban világszerte jejelentkező problémáját,
megértjük, milyen óriási
a szerepe a televíziónak.
Öriási a szerepe és nagyon nehéz. Hiszen az
információs lehetőségek
robbanásszerű fejlődése
világszerte egyre nehezebbé teszi a feladatot,
hogy a különböző hírközlő szervezetek megfelelően tudjanak válogatni, s valóban korszerű tartalommal töltsék
meg az általános műveltség mai fogalmát A
nehézségeket
fokozza,
hogy az általános műveltséghez
ma
már
messze nemcsak kulturális ismeretek tartoznak, hanem a tudomány
és a technika eredményei is. A választék tehát több mint óriási és
választani — több mint
nehéz. A válogatás nehézségeit és problémáit
fokozza az, hogy a tele-

Tudományos
gondolkodásra
serkenteni

lomtudornoányok
témaköreiben s a művészetek
egyes ágaiban. Az élett
jelenségei persze nehezen tagolhatók a tudományok és a művészetek nézőpontjai szerint.
Egy íaáu életéről készülő
dokumentumfilm alkotóinak alapos szocioló: giai, történelmi, közgazdasági ismeretekkel keli
i rendelkezniük, ha iga; zán a problémák mélyéi re
akarnak
hatolni.
Vagy egy építészeti alkotás sem csupán esztétikai, hanem társadalBESZÉLGETÉS A TÉVÉ mi, gazdasági kérdés is.
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vízió nézőinek igényei és
kul túrszintje
-nagyon
sokféle; a tévé viszont
mindenki számára kell,
hogy újat, érdekességet
sugározzon. 'Ennek a
sokrétű feladatnak kell,
hogy eleget tegyen a
Magyar Televízió két
éve működő közművelődési főszerkesztősége.
Az osztály vezetőjével,
Sylvester András főszerkesztővel beszélgettünk
a fenti problémákról:
— Tulajdonképpen mi
is tartozik az osztályhoz,
illetve mi az, hogy közművelődés?

— Hogyan viszonylik
a közművelődési főosztály programja az iskolában tanultakhoz? Cíak
felfrissíti, vagy bővíti,
pótolja, fejleszti, gazdagítja?
— Ma már az iskola,
világszerte, csak az alapokat adja, a készséget
a gondolkozásra. Ezt állandóan, további ismeretekkel kell bővíteni.
A mai ember permanens művelődési lehetőségét a sajtónak, a filmnek és nem utolsósorban
a tévének, sokoldalúan
kell biztosítania.
— Több sikeres műsorukra emlékezünk: Pogány, Előítéletek, Delta,
Antenna, Képes Krónika,
Kovács
András
beszélgetése
Lukács
Györggyel, Mácza János, Múzeumi séták ...
Milyen új műsorokra, illetne sorozatokra készülnek?

— A
közművelődés
fogalmát a néhány éve
tartott népművelési konferencia határozta meg
— hangzott Sylvester
András válasza. — A
mi munkánkról aranyit:
főszerkesztőségünk
ismeretterjesztő műsorokat készít elsősorban a
— Távlati
tervünk,
műszaki — természettu- hogy a tévé szabaddományok, a társada- egyetemén közérthető és

átfogó képet adjunk a
természettudomány,
a
társadalomtudomány és
a művészet alapkérdésedről . . . Ezeket a műsorokat bizonyos periódusokban meg ds ismételnénk, hogy akik elmulasztották
egy-egy
részt, pótolhassák később, vagy megnézhessék újra, aimit akarnak.
Tervünk, hogy különböző izgalmas történelmi
korszakokat
átfogóan,
tudományosan — közgazdasági,
szociológiai
módszerekkel is — ismertessünk. így például
már készül Budapest és
a magyar kapitalizmus
kialakulása című műsor, jövőre pedig a Honfoglalás kora. Ősszel indul',
irodalomtörténészek, színészek, egyetemisták közreműködésével verselemző műsorunk. A szereplő költemények: Kölcsey: Himnusz, Vörösmarty: A
merengőhöz és Illyés
Gyula: A költő felel...
Folytatjuk portrésorozataánkat. Készül továbbá
egy-egy sorozatunk az
építészetről, az otthon
művészetéről és a népművészetről. És ramélem, folytathatjuk Bokor Péter eddig már
húsz részben sugárzott
Századunk
sorozatát.
Jelenleg a civilizációs
ártalmakkal, a környezetvédelemmel foglalkozunk . . .
— Ki tudják-e használni a tudományos műsoroknál a tévé, azaz a
film előnyét, azt, hogy
egyszerre
hanggal és
képpel is hat a nézőre?

— Véleményem szerint sokszor elég a szó.
Tehát mindenfajta különösebb fiJmélmény nélkül egy szuggesztív, jól,
érdekesen beszélő egyéniség arca és szavai. De
ezzel együtt, vagy ezen
kívül, szeretnénk a jövőben is a kommunikáció többfélé formáját
összekapcsolni. Sikeresen dolgoztunk együtt
különböző műsorok öszszeállításóban az Étet és
Tudománnyal. Rövidesen megpróbáljuk, hogy
az egyes témáknak a kiegészítését könyv alakban adjuk közre. Ezt
annál is inkább tesszük,
mert az eddigi tapasztalatok szerint a tévé felkelti a nézők érdeklődését az eredeti mű iránt.
A közművelődési főszerkesztőség fontos feladata a tájékoztatáson túl
(erre szolgálnak magazin műsoraink), a szinte
minden mai, modern
emberben
szunnyadó,
minden új iránt mohó,
egészséges
kíváncsiság
felkeltésé. A jó műsorok
a nézőt sokszor olvasásra, keresésre, kutatásra
ösztönzik.
Statisztikai
adatok nélkül is tudjuk,
hogy Múzeumi sétáink
nyomán megnövekedett
a múzeumlátogatók száma.

legutóbbi, a Filmvilágnak adott nyilatkozatával, nevezetesen azzal,
hogy mennyire fontosnak tartja a közgazdasági ismereteket. Mostani beszélgetésünkben is
esett már róla szó, nem
baj, érdemes ezt többször is említeni. Hiszen
nemcsak nézőink, hanem sokszor alkotóink,
rendezőik, írók, művészek gondolat- és eszmeviliága is hiányosnak bizonyul.
Történettudományi, szociológiai, közgazdasági ismeretek nélkül ma már szinte lehetetlen valamilyen jelenséget magyarázni! Ezt
tartjuk tehát a legfontosabbnak: nézőinket marxista, természettudományos és társadalomtudományos alapú gondolkozásra és látásmódra nevelni.

— A tarveik gazdagok, sokat ígérők. Mindebből mit tart a legfontosabbnak?
— Kultúránkat napjainkban általában az
jellemzi, hogy irodalomcentrikus. Márpedig ez
— kevés. Messzemenően
egyetértek Bokor Péter

— A kérdés jogos. Ez
valóban nagy gondunk.
De érdekes tapasztalatunk: a legnagyobbak, az
élvonal
legelismertebb
képviselői
beszélnek
többnyire a legérthetőbben. így is mondhatnám: ők már megengedhetik maguknak a lu-

— Ilyen komoly, tudományos
programon
nyilván nemcsak, sőt
elsősorban nem belső
erőkkel dolgoznak, hanem a különböző szaktudományok legjobbjaival is? De hogyan? Pontosabban: a tudomány,
sajnos, többnyire nehézkes, első hallásra alig
érthető nyelvezetét hogyan tudják magyar
köznyelvre lefordítani?

xust, hogy sznobéria
nélkül, a köznép nyelvén szóljanak. Azt hiszem, a tévé-szereplés
is segíthet ezen a gondon. Ment sokszor hiába
szólónk má egy-egy tudósnak: nem érthető,
amit mond. De ha másnap a szomszéd vagy a
borbély szemrehányást
tesz neki: nem értett
semmit abból, amit elmondott — azt megfontolja és javítani próbál.
Tapasztalatból beszélek.
Így
hát, valahogyan
„melléktermékként" talán ezen a téren is: a
tudományos nyelv közelítése a köznyelvhez —
érünk él valamelyes
eredményt.
— A
dokumentum,
azaz a hitelesség, az élő
valóság egyre nagyobb
tért hódít a művészetben, regényben, filmben,
drámában is. Feltehetően sok játékfilmes rendező ebből a meggondolásból szívesen dolgozik
a tévé közművelődési
osztályán?
— Ez így van. Említeném Kovács Andrást
— aki egyébként nemrégen fejezte be Károlyi
Mihálynéról
készített
hatvanperces
filmjét,
de folytathatnám Zolnay
Pállal, Kardos Ferenccel, Gazdag Gyulával,
Lakatos Vincével, Koülányi Ágostonnal — és
másokkal. Azt hiszem,
nekünk is, nekik is
gyümölcsöző az együttműködés. És, remélem:
a nézőknek is.
PONGRÁCZ ZSUZSA

VIT
a képernyőn
Tulajdonképpen nagyon nehéz dolga volt a magyar
televízió Berlinben dolgozó csoportjának a X. Világifjúsági Találkozón. Azért kellett ezt a „tulajdonképpen"^ hangsúlyosan előrevetni, mert látszőlag fordított
a helyzet. Mi sem lehet könnyebb — vélheti a néző —
mint erről a színes, kavargó forgatagról néhány óra
műsort közvetíteni.
Ezért szükséges — az érdeklődők tájékoztatására is —
elmondani, hogy milyen nehéz és nagy munka volt ez,
minden ellenkező látszat ellenére. Előszőr is azért, mert
a bőség Ilyen fokon már valóban zavaró. Ha a nappal
— és fél éjszaka — minden órájára annyi féle esemény
jut, mint itt, akkor Igazán nehéz élőre eldönteni, melyik
l e s z érdekes, hiszen a televíziósoknak nincs módjukban klvonulniok valamennyi helyszínre, és a felvett
anyagok közül válogatni. Másodszor: a VIT nem sportverseny, ahol a számok önmagukban izgalmasak. KözIsmert, hogy a televízió legjobb „dramaturgja" mindig
a sportverseny; ritkán sikerül ennél feszesebb pillanatokat teremteni a képernyőn. A VIT tehát nem nyújtott
versenyszerű izgalmakat, mint azt rőgtőn, a megnyitó
alkalmával tapasztalhattuk, amikor párhuzamosan egy
sportverseny, a kajak-kenu világbajnokság eseményeit
Is közvetítették. Végül pedig számításba kell venni, hogy
a legjobb szervezés, egyeztetés mellett is nagy a konkurrencla; a legkülönfélébb televíziós- és filmstábok forgatnak egyszerre, s néha az sem könnyű dolog, hogy a
megfelelő helyen és megfelelő Időben jelen lehessen a
kamera.
Szerencsére ezt a még szaporítható „nehézség-listát"
most nem azért kellett bemutatni, hogy mentségeket találjunk a Berlinben dolgozó televíziós stáb számára. Általában jól válogattak: amit a gálaestekről közvetítettek például, az olyan érdekes volt, hogy a Tízentúliak
műsorában máris szívesen láttuk egy-két produkció Ismétlését. A riportok is többnyire érdekesek, hangulatosak voltak, talán csak a műsorszámok alatt elmondott
kommentáló szövegek sikerültek halványabbra. Ha a riporterek valamivel jobban elengedik magukat, s velünk
együtt, mint egyszerű nézők, tesznek megjegyzéseket a
számokra — amit természetesen ők is csak akkor láthattak először —, több szint, több eredetiséget hallhattunk volna tőlük. Mentségükre szóljon viszont, hogy
legalább nem akarták agyonbeszélni az önmagukért beszélő produkciókat. Ugyanaz a puritán szűkszavúság
tette kellemessé a Budapesti Stúdió munkáját, ahol —
Jól élve a rögzítés, visszajátszás lehetőségeivel — nem
akartak Berlin helyett a pesti stúdióban fesztivált csinálni.
A tv-közvetítések legnagyobb erénye ugyanis éppen
az volt, hogy odahaza, a készülék előtt ülve — gyakran
csak közvetett apróságokból, gesztusokból, látványból,
s természetesen az elhangzott szavakból, bemutatott műsorokból —, megéreztünk valamtt a Világifjúsági Találkozó sodró hangulatából. Az Idősebbek régi VIT-ekre
emlékezve, némi nosztalgiával, a fiatalok pedig némi
Irigységgel vegyes kíváncsisággal tapasztalhatták: Jól
Elkerült a világ haladó fiataljainak berlini találkozója.
BEBNATH LASZLO

