
 

„<Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 

  Agyunk az ihlett ór{kban teremt 

  S ha összehordtunk minden kis követ, 

  Építsük egy újabb kor B{belét,..” 

 

Vörösmarty Mih{ly: Gondolatok a könyvt{rban (1844) 
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                Miért van szükség ma új közszolg{lati televízióra? 
 

Mudry Péter 

szerkesztő-rendező 

 

 

Ma a t{rsadalom {ltal{nos műveltségi szintje katasztrof{lisan alacsony – tisztelet a 

kevés kivételnek! 

 

A főiskol{kra és egyetemekre jelentkező, és oda felvételt nyerő ifjak 

természettudom{nyos ismeretei oly alacsonyak, hogy tan{raiknak azok oktat{s{t 

szinte elölről kell kezdeniök! 

 

Által{nos t{jékozotts{guk jobb esetben is legfeljebb felületes, de széleskörűnek 

semmiképpen sem mondható, történelmi, irodalmi, kultur{lts{gbeli hi{nyoss{gairól, 

pedig oldalakat lehetne írni. Nyelvkészségük, beszédtud{suk, szövegképzésük és 

értelmezésük sil{ny, szinte a funkcion{lis analfabétizmus felé közelít! 

 

Hagyom{nyainkról, nemzeti szok{sainkról azok eredetéről még jobb esetben is csak 

nagyon hézagosak az ismereteik, és sajnos többségükben azok is hamisak! R{ad{sul 

mindezek megismerésének igénye szinte teljesen hi{nyzik belőlük, így annak 

reménye, hogy ők komolyabb ismereteket, tud{st, műveltséget, erkölcsöt, 

hagyom{nyainkat, nemzeti érzést adjanak {t egyre kisebb sz{mú utódaiknak, igen 

csekély, s ez a tov{bbi tud{spusztul{st hozza mag{val, az pedig a Nemzet 

elsorvad{s{t! 

 

 



 

 

 

 
 

 

(Különösen igaz ez nyelvünkre, s minden olyan hagyom{nyunkra, történelmi, kultur{lis szok{sunkra, 

melyekre épp a nyelvünk {ltal lehet építeni a tud{s, a műveltség alapj{t, hogy majdan arra lehessen 

emelni a széleskörű ismeretek épületét, amely éppen a mi nyelvünkből következendő saj{tos 

gondolat-gondolkod{s módunk {ltal juthat a m{r ismert tudósaink péld{ja szerinti magaslatokra, 

amelyet a gróf Klebelsberg Kunó {ltal kiteljesített oktat{si rendszer, a „kard helyett tud{st” nevelési 

koncepciója emelt abba a magaslatba, amelyből m{ig is élünk, de amelynek hat{sa m{ra elenyészni 

l{tszik.) 

 

„Minden nemzet a maga nyelvérül ismertetik meg legink{bb *<+ Minden nemzet a 

maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”(Bessenyei György) 

 

A XVI.-XVIII. sz{zadban, mikor az orsz{got h{rom felől is rabló csapatok, cs{sz{ri 

martalócok fosztott{k ki, és a török, ahogy Tinódi Lantos Sebestyén írta „..Ez 

orsz{gnak hagyta néktök fél gallér{t”, és területileg is magyarnak csup{n ez maradt 

nekünk, mégis egészében a K{rp{t-medence magyars{g{t meg tudta egységben 

őrizni valami, és ez a magyar nyelv volt!  

A magyar nyelv, amely vall{si felekezettől függetlenül volt képes egységben tartani a 

népet, mert ez{ltal gondolkod{s{ban adott egyezőt, abban a magyar nyelven való 

gondolkod{sban, mely szerkezetét tekintve egyedül{lló a vil{g nyelvei között, és 

ezzel is j{rult hozz{, irodalmunk, vil{ghírű tudom{nyunk megtart{s{hoz, p{ratlan 

zeneiségünk, hagyom{nyaink, népmeséink, népművészetünk {tvitt értelmű 

{br{zol{sainak megőrzéséhez még a diktatúra időszak{ban is. 

 

Ezen építkező folyamatnak a központi oktat{s tönkretétele mellett jelenleg legfőbb 

elnyomói a különböző kereskedelmi médi{k és imm{r- sajnos – a jelenlegi 

közszolg{lati televíziók is. 

 

Ám a probléma azonban ennél sokkal összetettebb, és a baj lényegesen nagyobb a 

l{tszón{l. 

 

Ezt az Orsz{got, és a Magyar Nemzetet az elmúlt 65 év alatt mindenétől megfosztani 

igyekeztek, elszakított{k saj{t múltj{tól, jogrendszerétől, t{rsadalmi mellérendelt 

önrendelkező elvétől, hagyom{nyrendszerétől, életrendező elveitől, szabads{gaitól 

és szok{saitól! 

 

89 ut{n, az elmaradt – elmulasztott – rendszerv{ltoztat{s következtében ez a 

folyamat kiteljesedett, a privatiz{ciónak mondott nemzeti vagyonvesztés mellett 



megjelentek a kereskedelmi médi{k, hogy a maradék nemzeti szellemű gondolkod{s 

és életmód tönkretételével hozz{k helyzetbe megbízóikat. 

 

 

 

 

Ma, amikor nemcsak gazdas{gilag nézünk szembe fosztogat{ssal, hanem, kultur{lis, 

történelmi, jogi és erkölcsi tekintetben is, a t{rsadalomnak egyre ink{bb és 

nyilv{nvalóan szüksége van azon ismeretekre, melyekből erőt és tud{st meríthet 

sors{nak megv{ltoztat{s{ra.  

 

Elfordul a mindent el{rasztó médiabutít{stól, a „gagyitól”, és valódi hagyom{nyaink 

embert nemesítő ismeretére v{gyik.  

 

E feladatnak ma egyetlen média sem akar, és nem tud eleget tenni, egyrészt, mert 

tal{n nem ismeri fel e szükségszerűséget, m{sfelől, mert mögöttes érdekei nem ezt 

dikt{lj{k. Egy elbutított, tart{s nélküli népet - mely nem ismeri saj{t nagy múltú 

irodalmi, történelmi, tudom{nyos, kultur{lis h{tterét - könnyű ig{ban tartani… 

 

Most nem bocs{tkozom azoknak a műsorstruktúr{knak az elemzésébe, amelyek m{r 

régen nem hordozz{k a közszolg{latis{g klasszikus elemeit, arról mindenki maga 

meggyőződhet, amikor kézbe vesz egy műsorújs{got. Ugyan akad egy-egy üde 

sziget a butít{s nagy tengerében, {m ezek csak ideiglenesek, néh{ny műsorra, ad{sra, 

vagy filmre korl{tozódnak, és rendívül kicsiny a sz{muk. 

Ebben csak megerősítik az embert különböző tv-vezetők nyilatkozatai is, akik 

folyv{st a „nézettségi versenyt” erősítik, s annak j{rm{ba hajtott{k a köztv-t is. 

 

Pedig! 

Amikor egy közszolg{lattal megbízott intézménynek az lesz a célja, hogy műsorait, 

képernyőre kerülő alkot{sait mérések szerint igazolva a lehető legtöbben nézzék, és e 

célnak rendelnek al{ mindent a műsorstruktúra kialakít{sakor, akkor ott a 

közszolg{lati ismeretterjesztésnek meg{st{k a sírj{t…, s az el is temetődött m{ra 

abban. És akkor még nem beszéltünk a politikai kényszer-megfelelési v{gyaknak 

{ldozatul esett közszolg{lati eszméről. 

 

Nem elég ugyanis minim{lisan eleget tenni a törvényben előírtaknak, és biztosítani a 

nemzetiségek és kisebbségek, egyh{zak és felekezetek megjelenését a képernyőn, s 

alkalmanként olyan „ismeretterjesztő” filmeket tűzni műsorra, amelyek az 

{ldokumentum filmek stílus{ban készülnek szakm{nyban, hanem valódi kultúr{t 

kellene közvetíteni! 

 

Az „úgynevezett” tudom{nyos ismeretterjesztés m{ra az olcsó bulv{r kategóri{j{nak 

szintjére zuhant – mondj{k, mert erre van igény! Persze, hiszen nem kap m{st, 



m{sfelől pedig a többi kereskedelmi csatorna, s a szétvert oktat{s hat{s{ra elbutított 

néző m{r azt is csak üggyel-bajjal képes megérteni, figyelni pedig – mondj{k – m{sra 

nem is képes, és azt is csak h{rom percig! 

 

 

 

 

Dehogynem! Csakhogy jó és jól előkészített műsorokat kell, kellene készíteni nekik.  

„Jót, s jól! Ebben {ll a nagy titok!” Kazinczy óta m{r leírva is tudjuk teh{t mit, s hogyan 

kell tennünk. S akkor a néző képes moccanatlanul végigülni ak{r ór{nyi filmet is, ha 

le tudjuk kötni a figyelmét! 

 

Mikor munk{ink sor{n forgatócsoportunkkal az orsz{got j{rjuk, olyan egyszerű 

emberek sz{j{ból halljuk a v{ltoz{s igényét, a megismerni v{gy{s kérését, akik nem 

akadémikusi szinten, de meggyőző erővel képesek kifejezni szükségüket az érthető 

magyar nyelven történő ismeret{tad{s ir{nt.  

 

A tud{s befogad{s{nak v{gya ugyanis hatalmas azokban erre, akik még emlékeznek 

arra, hogy volt valamikor komoly ismeretterjesztés, kultúra{pol{s, hagyom{nyőrzés 

a televízióban. 

 

S ezzel nem nosztalgi{t akarok ébreszteni a múlt ir{nt, csup{n arra felhívni a 

figyelmet, hogy lehet, mert lehetett valóban minőségi kultúr{t, tud{st {tadni, tanítani 

tv-műsorok {ltal a kereskedelmi stílus kiz{r{s{val az embereknek! 

 

Hiszen a mostani tv ma is nem ezekből az alkot{sokból él amikor – b{r m{r azt is 

sajnos egyre ritk{bban – ismétli azokat? 

 

Pedig m{r jó ideje olyan műsorok, mint a Requiem egy hadseregért, a Magyar 

Népmesék, vagy a M{sfél millió lépés nem készülnek. Miből fog élni a közszolg{lat 

10-20 év múlva? 

Mit fog vetíteni a késő unok{knak, ha ugyan lesznek? 

Hogy legyenek, s hogy magyarok legyenek, s értsék szép nyelvünket, és mutatni is 

tudjunk nekik mit, azért most itt az utolsó pillanat egy valódi Közszolg{lati Magyar 

Televízió létrehoz{s{ra! 

 

Ahhoz hogy kimozdíthassuk a t{rsadalmat e süllyedésből, olyan lehetőséghez 

értünk, mely történelmi! El kell hat{roznunk, hogy a lehetőségek szerint vagy egy 

m{r működő televízió keretein belül, vagy egy új intézményrendszer létrehoz{s{val 

megvalósítunk egy közszolg{lati médiatervet.   

 

Így most először nyílik lehetőség egy olyan valódi közszolg{lati televízió 

létrehoz{s{ra, mely annak modern – digit{lis - és hagyom{nyos – analóg - 



eszközeivel el tudja érni az ismeretek befogad{s{ra v{gyó nemzett{rsainkat, hogy 

kiindulva a magyar nyelv megtartó erejéből, és arra építve, létrehozzunk egy 

ismeretterjesztő tud{sforr{st.  

 

 

 

Ennek sor{n újra kell gondolni, és m{s, új alapokra kell helyezni, pl. a magyar nyelv 

gyermekeknek való oktat{s{t. Egy ilyen iskola létrehoz{sa m{r elkezdődött, nekünk 

– több m{s hasonló között - ennek bemutat{sa, a példa ismertetése, és terjesztése 

egyik feladatunk. 

 

Mint ahogyan feladatunk olyan ismeretek, tud{s, kultúra, hagyom{nyok, 

felmutat{sa, értékének megőrzése, {tad{sa, melyek eddigi történelmünk sor{n 

megadattak nekünk e terület népének és nagyjainak alkot{sai {ltal, csak mindezeket 

meg is kell ismertetni az emberekkel, és újra felismertetni {ltaluk a magyarul 

gondolkod{s nagyszerűségét. 

 

Ha adotts{gainkkal jól s{f{rkodunk, a tudom{nyos felfedezéseink, tal{lm{nyaink 

beruh{z{sai {ltal keltett folyamatok jövedelmeiből és az ismeretterjesztés 

eredményeképpen is gazdas{gunk, ha fokozatosan is, de saj{t l{b{ra {llhat, s nem 

fog idegen tőkére szorulni. Tudom{nyos gondolkod{sban - önhittség nélkül 

{llíthatjuk - egyedül{llóan eredményesek vagyunk, természeti kincseink mellett, 

szellemi kincseink a legismertebbek a vil{gon. Merthogy ilyen vil{gban élünk, azt 

legink{bb a magyar kopony{knak köszönheti a vil{g, a gyuf{tól kezdve a 

golyóstollon {t, a sz{mítógéppel melyen most is jegyzem ezen ír{st, a holdautóig, és 

még hossza sorolhatn{m, hogy a C-vitamint le ne feledjem, s a gombolt ruh{t, amit 

szintén nekünk köszönhet a nyugati vil{g… 

 

De ki fogja a mai fiataloknak mindezt {tadni, megtanítani, az igényt felkelteni 

bennük, és azokat a szellemi alapokat elhelyezni, hogy azt{n annak alapj{n ők is 

ősap{ik nyomdokaiba léphessenek, s főként, hogy a mi szép nyelvünkön tegyék 

mindezt, mert hasonló eredményre csakis {ltala juthatnak! 

 

Azért teh{t, hogy mindez megvalósulhasson a Nemzeti Közgondolkod{snak szerves 

része kell legyen egy televízió is, egy valódi Közszolg{lati Magyar Televízió! 

 

E média – helyzetéből, elhelyezkedéséből fogva – besz{mol e közszolg{lati út 

nemzeti fejlődéséről, az „első kapav{g{stól kezdve” a teljes, s tov{bbfejlesztett 

működésen {t, a m{s hasonló és {ltala is elindított folyamatok megvalósul{s{ról is. 

Szól a bennük végzendő, és végzett munk{ról, a természettudom{nyos 

felfedezésekről, az azok megértéséhez, később elsaj{tít{sukhoz szükséges 

legalapvetőbb ismeretekről, az azokat megalkotó, felfedező tudósokról, az emberről, 

az Ő vil{gl{t{sukról, gondolkod{smódjukról, és példaadó életp{ly{jukról. 



Besz{mol az elvégzett munk{ról, és a soron következő Magyar Tal{lm{nyok 

megvalósuló új folyamatairól, elképzelésekről, az ezekhez kapcsolódó, s az ezekre 

épülő természettudom{nyos, ak{r új(!) alapismeretekről. 

 

 

 

Emellett megmutatja a mindehhez a köznapokban majdnem észrevétlenül 

kapcsolódó folyamatokat is, hiszen az embereket el kell l{tni, t{pl{lni, élelmezni kell 

minőségi alapanyagokból készített étellel, itallal. 

 

Az ezeket termelő gazd{kat, gazdas{gokat, az ott folyó munk{t, szemléletet, és 

megint csak az erre jellemző gondolkod{smódot ugyanúgy bemutatja e televízió, 

mint az azokból a gazdas{gokból érkezett terményeket saj{tos rekl{mjaink {ltal is. 

 

Megmutatja a v{s{rlók, felhaszn{lók közvetlen elérése érdekében létrehozandó 

forma, önerőből, t{rsadalmi összefog{sból megvalósult módj{t, az azt összefogó 

t{rsadalmi tömörülés péld{j{n {t, azokat, akik mindezt működtetik, hogy ennek 

alapj{n m{soknak is ir{nyt mutassanak. 

 

Ezen orsz{gj{r{s közben e televízió bemutatja Haz{nk lenyűgözően szép természeti 

adotts{gait, t{jait, a helyi közösségeket, azok népszok{sait, hagyom{nyait, az 

ezekhez kapcsolódó történelmet, de a valódi, s nem az éppen uralkodó politikai 

érdek szerint elferdített, meghamisított történelmet, amelyet sz{munkra kital{ltak, s 

amely szerint kellett élnünk az elmúlt évtizedekben. 

 

Megismerteti így az embereket ősi Történeti Alkotm{nyunkkal, s az ehhez szervesen 

kapcsolódó Szent Korona eszmével, amelyek annyi nehéz évsz{zadon, több, mint 

1000 éven {t megtartott{k a magyars{got a K{rp{t-medencében az őket körül, s belül 

vevő m{s népekkel együtt, harmóni{ban, egységes hazaszeretetben, hogy ennek 

péld{j{ul m{st ne is említsek, mint a horv{t b{n Zrínyi Miklóst. A sziget{ri hős 

dédunok{j{t milyen útravalóval is l{tta el édesapja Zrínyi György, szintén horv{t 

b{n:  

„Az mi az Magyarorsz{got és annak koron{j{t illeti, nékünk minden eleink az 

Magyarorsz{g koron{j{hoz hallgattanak és az magyarorsz{gi igazs{ggal éltenek 

eleitől fogva. Azon orsz{gért vérek hull{s{val sokat prób{ltanak; szegény ősünk 

érette is hala<. Édes haz{nknak, kinek eddig sok jav{t vettük, mi sem lehetünk 

idegöni és h{l{datlan fiai.”! 

Ugyanis elfeledkeztünk arról a mi gyönyörű szép egyedi hagyom{nyunkról, hogy 

magyarnak lenni sosem vérségi kérdés volt, hanem viselkedésé, gondolkod{smódé, 

egy lelki közösségé, amiről szépen beszél a m{ig fennmaradt komas{g 

hagyom{nyunk a néprajzban, ami a lelki rokons{g v{llal{s{t jelentette, és nyilv{n is 

tartott{k a lelki rokons{g f{j{n, aminek fennmaradt szép péld{ja Szalkai L{szló 

esztergomi érseknek a s{rospataki iskol{ban 1486-90 között készült jegyzetfüzete. 



Teh{t nem születésétől, hanem viselkedésétől, a lelki közösség v{llal{s{tól sz{mított 

valaki magyarnak, és nyerhette is el a magyars{ghoz tartoz{st! 

 

 

 

 

E műsorok közben a nézőt megismertetjük nyelvünk valódi gyökereivel, fejlődésével, 

saj{toss{gaival, melyek egyedül{lló módon teszik lehetővé, hogy oktat{sa sor{n 

együtt haladhassunk irodalmunkkal, a földrajzzal és a történelemmel is, mert 

nekünk mesélő t{jaink vannak, hisz Szolnok és Doboka élő történelmi személyek is 

voltak! 

 

Ezen komplex – hiteles {tad{sú műsorkészítési szempontú - közszolg{lati 

ismeretterjesztés sor{n teh{t a televízió a mindennapi hírek, inform{ciók mellett a 

tud{st, a m{r elsaj{títhatót és a majdan megismerhetőt egyar{nt bemutatja, miközben 

mindezek alapj{t, nyelvünket is tanítja, hagyom{nyainkat {polja, a kultúr{t 

megjelenítésével őrzi és építi. 

 

E Televízió megteremtésére amint l{ttuk, most történelmi a lehetőség, amelynek 

beindít{sa és műsorkészítésének kiteljesedése lépcsőzetesen történne. 

 

Mert egy televíziót többek között az különböztet meg egy internetes videót{rtól, 

hogy van saj{t arca-arculata, s otthona, ahov{ a nézőt vendégül hívhatja, a nézőt 

maga mellé ültetheti, s visszaröpítheti az időben, mikor még gyermek volt, és mesét 

hallgatott, akkor történik meg a var{zs, akkor érzi a néző mag{énak azt a televíziót, s 

csal{dtagg{ fogadja! 

 

Ennek a folyamatnak a megvalósít{sa érdekében, most el kell indítanunk tervünk 

megvalósít{s{t. Később m{r nem lesz erre lehetőség, s nem lesz mit megmentenünk 

sem… 

 

Hogy technikailag milyen form{ban valósulna meg ezen intézmény, az politikai 

döntést igényel.  

 

Jelenleg két olyan televízió működik, amely közszolg{lati megbíz{ssal van 

felhatalmazva, {m egyikük sem teljesíti azt, vagy csak igen hézagosan, de a fentebb 

leírtaknak semmiképpen nem megfelelve, hogy az ismert „székh{z ügyet” m{r ne is 

említsem. 

 

Ezért több lehetőség is kín{lkozik.  

Egyfelől, ha a jelenlegi struktúr{j{t a két intézménynek fenntartjuk és megprób{ljuk 

belülről al{dúcolni a tataroz{s alatt, miközben a működés sor{n kisebb 



v{ltoztat{sokkal haladunk a teljes kép kialakít{sa felé. Vonatkozik ez a személyi és a 

struktur{lis v{ltoztat{sokra egyar{nt, az ehhez szükséges törvényi lépésekkel. 

 

A m{sik lehetőség több és szabadabb megvalósít{si móddal rendelkezik. 

 

 

 

 

Mialatt e két intézmény végnapjait éli, megteremtve annak törvényi feltételeit, létre 

kell hozni egy új intézményt, amely egymag{ban fogja ell{tni a közszolg{latis{g 

feladatait egy közös gy{rtób{zissal, infrastruktúr{val, de a jelenleg is külön-külön 

meglevő csatorn{k sz{m{nak megtart{s{val, {m {tgondoltabb műsoridejű 

sug{rz{ssal.  

 

A csatorn{k sz{m{nak megtart{s{t azért l{tom szükségesnek, mert eredetileg 

azoknak m{s-m{s a feladatuk, és összevontan azt kellő mértékben ell{tni nem 

lehetséges, hiszen a hat{rainkon túl élő nemzett{rsaink nem ugyanazt a műsorrendet 

és tartalmat igénylik, és nem is arra van szükségük, mint a kicsiny Magyarorsz{gban 

élőknek. 

 

Mindehhez szükséges a Médiatörvény újragondol{sa, egy Közszolg{lati Nemzeti 

Médiastratégia kialakít{sa, és a megfelelő szakemberek összehív{sa. 

 

Amennyiben egy kellő költségvetési alap ezt lehetővé tenné, úgy ennek alapj{n 

megkezdődhetnének egy közszolg{lati televízió működtetésének megkezdéséhez 

szükséges tervező, fejlesztő, felkészülő és előforgató, valamint egyéb műsorkészítési 

munk{latok. 

 

HA azonban a politikai döntés m{s form{t l{tna szükségesnek, akkor is volna mód - 

b{r kezdetben szerényebb keretek között – egy befektető, vagy befektetői kör 

lehetőségein belül egy olyan televízió beindít{s{ra, amely fokozatosan, a 

rendelkezésre {lló anyagiak figyelembe vétele szerint kiépülve, és a műsorstruktúr{t 

ennek megfelelően bővítve indulhatna el a fentebb jelzett úton. Legelőször is 

történelmünk szisztematikusan helyes képét {tadva ezt eddig nélkülöző 

embereknek, egyfelől az új struktúra műsorai, m{sfelől a m{r meglevő, és 

művészileg és történelmileg is hiteles magyar filmek {ltal bemutatva azt. 

Ennek érdekében fel lehet mérni a Magyar Nemzeti Filmarchívum, a Magyar 

Televízió, a Duna televízió archívum{nak ide vonatkozó filmjeit, tv-j{tékeit, és velük 

közszolg{lati meg{llapod{st kötve e filmalkot{sokat be lehet szerkeszteni a 

műsorrendbe, addig is, amíg a saj{t gy{rt{sú új filmek, filmsorozatok, tv-j{tékok 

gy{rt{sa meg nem kezdődik. 



Ehhez egy részleteiben is kidolgozott műsorstruktúra m{r rendelkezésre {ll, csak el 

kellene indulni vele, mert az út hosszú, ami még r{nk v{r, s az időnk egyre kevesebb, 

amit ellenünkben hagynak sz{munkra… 

 

 

 

 

 

 

 

A költségvetésnek és a műsorrendnek kialakít{sa is függ a média sz{m{ra elérhető 

pénzforr{stól. 

 

Annak meglétekor lehet hozz{l{tni előbb a tv sug{rz{si idejének, 

műsorstruktúr{j{nak, valamint belső tagolód{s{nak, működési rendjének 

kialakít{s{hoz. 

 

Ez alatt a felkészülési idő alatt kell kialakítani az új közszolg{lati – történelmi - tv 

arculat{t, amely {ll a képi megjelenítés formai grafikai módj{ból, a hozz{juk 

kapcsolódó hangi, zenei hat{sokból, úgyis, mint a főcímek – péld{ul az adófőcím - 

egyedi kép-hang stílus{nak tervezése kialakít{sa, az egyes belső műsorelemeket, 

egész műsorokat, rekl{mokat, aj{nlókat elv{lasztó wish-ek megjelenési form{i, és az 

egyes műsorblokkok elv{laszt{sainak megtervezéseiből. Mindezeknek egym{ssal 

harmóni{ban kell lenniük, és tükrözniük is kell a tv belső „lelki” megjeleníteni kív{nt 

értékrendjét, tartalm{t is. 

 

Itt a tv saj{t képi-zenei hangi vil{g{ra kell gondolni, amelynek oly egyedinek kell 

lennie, hogy ha valaki péld{ul az utc{n j{rva egy ablakból hallja a beköszönő 

főcímet, akkor abból rögtön „ugorjon be neki”, hogy ez a „mi tv-nk” hangja. 

 

Ekkor kell megtervezni az egyes műsorok saj{t képi vil{g{t is, a lehetőségek szerint a 

díszleteket, az egyes műsorok kezdő, bejelentkező kép-hang sorait, mindezt egy 

ebben gyakorlott és művészi tartalmat is megjeleníteni képes grafikus-anim{tor-

zeneszerző csapatnak. 

 

Szerencsére mindezen szakembereknek bőségben vagyunk, csak oda kell engedni 

őket, ahol alkotni lehet, mert az utóbbi időszakokban ezt sz{mukra nem tették 

lehetővé, és itt elég csak a Magyar Népmesék, a Ludas Matyi, a Légy alkotóira, vagy 

történelmi, ismeretterjesztő és dokumentumfilmjeink, tv-j{tékaink létrehozóira 

gondolnunk… 

 

Ekkor kell azt is eldönteni, hogy milyen műsorok jelenjenek meg a képernyőn. Fel 

kell osztani, ahogy mennyit sz{nhatunk stúdió munk{ra, mennyit konzerv – film – 



anyagok sug{rz{s{ra, és mennyit saj{t gy{rt{sú- forgatott - ismeretterjesztő műsorok 

készítésére. 

 

Tudni kell, hogy noha fajlagosan az a dr{g{bb, céljainknak – hosszú t{von, és mi 

abban gondolkodunk – legink{bb a saj{t gy{rt{sú, forgatott ismeretterjesztő műsorok 

felelnek meg, a tv-filmeken {t a szính{zi és koncertközvetítésekig. 

 

 

 

 

Ám a műsorstruktúra sokszínűsége érdekében szükség van az {tvett filmek – gondos 

szelekt{l{s ut{ni – vetítésére is. 

 

Meg kell hat{rozni a kezdetben v{llalt első műsorstruktúra v{zait, noha a majdan 

kialakuló digit{lis televízióz{s egyik vonzereje lehet, hogy nem szükséges a 

hagyom{nyos értelemben vett tv-műsor, de addig, a fix idejű műsorokat, azok 

kezdési időpontjait meg kell hat{rozni, melyeken majd csak a struktúra v{lt{sakor 

szabad v{ltoztatni, de csak akkor, ha azok nem v{ltak be.  

 

A néző ugyanis televíziós szok{sait illetően konzervatív, szereti tudni, hogy mikor, 

mire sz{míthat, r{ad{sul a magyar tv –nézők többsége még nem készült föl a 

digit{lis v{lt{sra… 

 

Ez ugyanakkor nem jelenti a nézettség kergetését, mert nem annak függvényében 

v{ltoztatn{nk műsorkészítési és megjelenítési módjainkon, hanem fordítva, a hiteles 

és közvetlen t{jékoztat{ssal, a mindenki sz{m{ra mindenkor elérhető módon – az 

Internet felhaszn{l{s{val is – ébresztünk késztetést, hogy nézzenek minket. No és 

nem utolsó szempontként tartalmas, minőségi műsorkészítéssel. 

 

Ugyan mindez, mire teljesen kifejlődik, sokba kerül, de nem szabad elfeledkeznünk 

arról, hogy a közszolg{lat nem mérhető pénzen, mert annak t{rsadalmi hozadéka 

évek, évtizedek múlt{n érik be, amint a jó mag, ha megfelelően {polt földbe vetjük. 

 

Valóban, életünk legnagyobb, legnehezebb feladata előtt {llunk mikor mindezt 

megvalósítani sz{ndékozunk, de ettől ne riadjunk vissza, mert: 

 

„Mi dolgunk a vil{gon? küzdeni 

  Erõnk szerint a legnemesbekért. 

  Elõttünk egy nemzetnek sorsa {ll. 

  Ha azt kivíttuk a mély sûlyedésbõl, 

  S a szellemharcok tiszta súgar{n{l 

  Olyan magasra tettük, mint lehet, 

  Mondhatjuk, térvén õseink por{hoz: 



  Köszönjük, élet! {ldom{sidat, 

  Ez jó mulats{g, férfimunka volt!” 

 

Vörösmarty Mih{ly: Gondolatok a könyvt{rban (1844) 
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