
TELEVÍZIÓ 

Társadalomtudomány 
— három tételben 

Mit  nem  tud,  mire  
nem  íképes  a  televízió ? 
Mert  míg  őskorában  fő-
leg  azt  fürkészték:  mit  
tud  —  azóta,  manapság  
inkább  fordítva  tesszük  
fel  a  kérdést.  Mert  tud  
informálni,  tud  —  szin-
te  egyidejűleg  —  bárhol  
a  világon  szemtanú  len-
ni,  s  a  nézőit  szemtanú-
ként  beavatni;  s  tud  
művészetet  közvetíteni,  
teremteni  is, s  róla  tudó-
sítani,  ízlést  formálni.  

Kitaposott  ösvényen,  
utakon  jár  a  tudomá-
nyok  népszerűsítésében,  
megismertetésében  is.  
Más-más  közönségréte-
gekhez fordul eközben,  a  
feltárás  mélységéből  
többet  vagy  kevesebbet  
vállal  magára  a  Deltától  
a  TV  Egyetemig.  Persze  
a  műszaki  és  természet-
tudományok  (beleértve  
a  világegyetem  mikro-
és  makro jelenségeit  is)  
jól  demonstrálhatóak  
képi  anyaggal  —  de  mit  
kezdjen  Ű  tv  a  társada-
lomtudományokkal? 

Ez  sem  jelent  járatlan  
utat  a  tv  szerkesztőinek.  
Elegendő  utalni  az  em-
lékezetes  tudósportrék-
ra,  az  Iskolatévé  Világ-

nézet  című  műsoraira  
vagy  az  igen  népszerű  
Jogi  esetekre.  (Ez  utóbbi  
játékosságával,  példa-
eseteivel,  véleménykuta-
tó  és  -ébresztő  élénksé-
gével  a  hétköznapi  tu-
datra,  általa is  a  gyakor-
latra  épít,  szinte  hidat  
ver  a  jogtudomány  és  
az  élet  között.)  Mégis,  
csak  az  elismerés  hang-
ján  lehet  szólni  arról  a  
belső  nyugtalanságról  és  
felelősségérzetről  amely-
lyel  a  Magyar  Televízió  
önnön  adósságait  szá-
montartja,  és  újabb  kez-
deményezésekkel  újítja  
meg  tevékenységét.  Ilyen  
a  nemrég  indult  Szemle.  
a  TV  társadalomtudomá-
nyi  körképe,  amellyel  az  
eleven  alkotómunkából  
(folyóiratok,  könyvki-
adók  friss  terméséből)  
merítve  kívánja  fejlesz-
teni  tudományos  világ-
képünket. 

A  Szemle  1978.  febr.  
24-én  sugárzott  adását  
(rendezője  Kővári  Fe-
renc)  három  „tételre"  
formálták:  a  történettu-
domány,  a  szociológia  és  
a  közgazdaságtan  jutott  
benne  most  szóhoz,  —  
egy-egy  megjelent  
könyv  illetve  folyóirat-
tanulmány  kapcsán.  

A  történészt  —  Lacz-
kó  Mihályt  (a  Gondolat  
(Kiadónál  megjelent  
könyve  apropójából)  —  
arról  faggat ják  beszélge-
tő  partnerei:  a  nemzet  
fejlődését  más-máskép-
pen  elképzelő  koncepci-
ók  —  Széchenyi  és  Kos-
suth  felfogása  —  közül  
melyiket  „igazolja"  a  
történettudomány.  A  be-
szélgetés  hű  marad  „kö-
zegéhez" : az  ütköző  kon-
cepciók  történeti  sorsa  
tárul  elénk.  Pontosab-
ban:  1848  után  —  kü-
lönböző  korszakokban  
— milyen  társadalmi  té-
nyezők  melyik  felfogást  
állították  az  érdeklődés  
(olykor  a  divatok)  hom-
lokterébe?  Egy  egzaktan  
felvázolható  felfogás-el-
lentét  és  annak  köztu-
datbeli  hullámzása,  
„utóélete"  egyaránt  vizs-
gálandó  terüléte-e,  ma-
tériája-e  a  ma  kutató  
történésznek?  Választ  
adhat-e  arra  az  újból  és  
újból  felvetődő  kérdés-
re,  hogy  „kinek  volt  
igaza"  és  az  aktualizált  
problémákra  egyaránt?  

Izgalmas  kérdésfelte-
vések,  amelyek  a  törté-
nész  magatartására  és  
válaszadási  lehetőségei-
nek  korlátaira  is  keresik  
a  választ.  Laczkó  Mihály  
elhárítja  az  aktualizá-
lásban  való  állásfoglalás  
lehetőségét;  a  két  állás-
pont  (a  forradalmi  és  
politikai,  illetve  a  re-
formszerű  és  gazdasági  
koncepció)  történelmi  
alternatívájában  egyik  
választ  sem  tartja  min-
denoldalúan  reálisnak.  
Érdekes  a  történész és  a  
közgazdász  (Balázsy  
Sándor)  spontán  vitája:  
mintha  Széchenyi  felfo-
gása  (pl.  a  Hitel  című  
munkájában  megfogal-
mazott elgondolás)  ma  is  



érvényes  rendszerét  ad-
ná egyfajta  közgazdasági  
szemléletnek.  A  törté-
nész .ismét  nemet  mond:  
csak  elemek,  mozzana-
tok, nem pedig  összefüg-
gő  gondolati  rendszer  
adhat  okot  az  ilyen  kö-
vetkeztetésekre 

A  szociológus  (Cseh-
Szombathy  László)  a  

családpszichológus 
szemszögéből  veti  fel:  a  
családi  boldogsággal  ke-
veset  kezdhet  e  tudo-
mány,  sokkal  inkább  a  
család  strukturális  és  
funkcióváltozásaival,  di-
namikaijával  szembesít-
heti a  tudományos  appa-
rátust.  Van-e  jövője  a  
családnak?  Más-más  
korosztályoknak  mit  je-
lent  a  család?  Hogyan  
szól  bele  a  család  élet-
vitelébe  a  lakás?  Ho-
gyan  változnak  a  család  
funkciói?  —  Itt már  éle-
tünk  szerves  közegébe  
ágyazódik  a  'beszélgetés.  
Még  inkább  a  közgaz-
dász  témájában...  

Balázsy  Sándornak  a  
bérszabályozásról  írott  
tanulmányát  fejti  fel  a  
disputa.  Milyen  közgaz-
dasági  követelményeket  
támaszt  (hatásában  a  
bérszabályozás?  Meg-
tudjuk,  hogy  egyenetlen  
módon  teljesíti  hivatá-
sát.  Pozitívan:  az  áru-
tömeg  és  a  vásárlóerő  
tekintetében;  kevésbé  —  
a  termelés  hatékonysá-
gában.  Ennek  okai  közt  
rámutat:  túl  nagy  terhet  
(pénzügyi  terhet)  ró  a  
vállalatokra,  ha bizonyos 
határokat  átlépnek  —  
bár  más  gazdaságossági  
érdekek  erre  ösztönöz-
nék.  Viszont  a  szokásos  
bérnövekedés  jelentős  
része nem támaszt  újabb  
termelési  követelménye-
ket  a  dolgozókkal  szem-
ben.  Nehezíti  a  (helyze-
tet,  hogy  a  kiugró  telje-

sítmények  megfelelő  bé-
rezésének  közvélemény-
ben  reális  (tehát  nem  
vélt!)  megítélését  ki-ki  
szája  íze  szerint  magya-
rázza  vagy érti  félre.  

3. 

ötven  perc  sűrű  esz-
mecseréjébe  e  rövid  be-
pillantás  is  érzékelteti  
talán:  a műsor  erős  kon-
centrációt  és  nagyfokú  
érdeklődést  igényel  a  
nézőtől.  Igaz  —  s  ezt  
már  a  2.  műsorba  ikta-
tás és  a  késői  időpont  is  
érzékelteti  — a  szerkesz-
tés  nem  is  a  többmilliós  
nézőtábornak  szánta  a  
Szemlét.  A  pontos  kife-
jezés  itt  az  lehetne:  
„szűk  réteg  műsora."  A  
televízió  vizualitása  sem  
vétetik  ilyenkor  igénybe.  
Legfeljebb a  beszélő  em-
ber  gesztusai,  tekintete,  
látható  érzelmi  kisugár-
zása  az,  ami  többletként  
eshet  latba  —  ha  törté-
netesen  a  rádióban  sok  
éve  művelt  társadalom-
tudományi  vitával  vet-
jük  össze  a  lehetősége-
ket.  (Megjegyzem:  egy  
spontánul  felgerjedő  vi-
ta  a  képernyőn  mindig  
hitelesebben  spontán,  
mint  a  rádióban.)  

A  most  szemügyre  
vett  műsor  más  tanulsá-
gokkal  is  szolgálhat.  
Meggyőző  ereje  termé-
szetesen  az  információ  
igazságértékétől  függ.  
De  attól  is,  hogy  meny-
nyire  pontosak  a  kérdé-
sek,  s  mennyire  egzak-
tak  a  válaszok  A  febru-
ári  műsornál  maradva,  
például  a  történettudo-
mányi  „blokkot"  kimon-
dottan  érdekessé  tette  
egy  ismert  koncepció-
ellentét  történetiségének  
érzékeltetése.  S  ezzel  
összefüggésben  annak  
felvillantása: miben  van,  

vagy  nincs  kompetenci-
ája  a  történésznek,  s  
•még tovább  :  milyen  le-
gyen  a  történész  tudósi  
magatartása.  Ám  eköz-
ben  kevés  hely,  idő  ma-
radt  a  Széahenyi—Kos-
suth  megfogalmazta  fel-
fogás  tisztázására,  kifej-
tésére  —  s  ez  már  hiba,  
s  nehezen  törleszthető  
gondolati  adósság.  Más-
felől  viszont  effajta  tu-
dományos  rétegműsor-
nak  is  nagy erénye  lehet  
(mint  volt  is  a  szocioló-
giai  és  a  közgazdasági  
tételben)  a  gyakorlattal  
való  szembesítés,  a  tu-
datos  közelítés  a  köz-
gondolkodásban  villódzó  
problémákhoz. 

Mert  ez  utóbbi  van  
összhangban  azzal  az  
általános  társadalmi  
(és  tudománypolitikai)  
igénnyel,  hogy  a  marxis-
ta  társadalomtudomá-
nyoknak  megtisztelő  és  
elodázhatatlan  hivatása:  
választ  adni  korunk  
újonnan  megfogalmazó-
dó  kérdéseire.  Márpedig  
felgyorsult  életünk  eze-
ket  szép  számmal  veti  
fel,  legyen  szó  az  ellen-
tétes  társadalmi  világ-
rendszerek  egymás  mel-
lett  élésének  problémái-
ról,  hazánk  gazdasági  
lehetőségeiről,  fejlődé-
sünk  prognózisáról  —  
vagy  a  „hogyan élünk  —  
hogyan  éljünk"  máig  
kellőképpen  fel  nem tárt  
gondjairól,  a  szocialista  
demokratizmustól  az  
életmód  egyéni  és  csa-
ládot  is  befolyásoló  rez-
düléséig. 

Egy  éppen  csak  szár-
nyait  bontogató  kezde-
ményezésnél  azonban  
mégiscsak  dicsérni  kell  
a  Szemle  alkotóinak  
szándékát,  annál  inkább  
is,  mert  már az  eredmé-
nyék  is  jelen  vannak!  
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