
«-mrégrben értek véget a Veszpré
mi Hetek, de a tihanyi apátsági 
templomban a minap megjelent 
a tv egyik forgatócsoportja.

I Ugyanezzel a stábbal másnap 
délelőtt a Gellért-hegyen, este a Feri
hegyi repülőtéren találkoztunk, a kö
vetkező napi munka színhelye a Zene- 
akadémia volt.

— A z ország legkülönbözőbb részein 
forgatunk — mondja W iedermann Ká
roly főrendező. A z angol televízió, he
lyesebben a BBC számára készítünk  
film et. Tábori Pálnak, a BBC egyik  
vezető munkatársának felkérésére. 
Filmünk -A béke napjai« című nem 
zetközi sorozat egyik darabja lesz, az 
elkészült részeket 13 ország tűzi egy
szerre műsorára; a  »S zere tn i. .  .«-t 
előreláthatólag áprilisban sugározzák.

A »Szeretni. . .« tehát egy harminc 
perces kis játékfilm. A forgatóköny
vet a rendező, W iedermann Károly  
írta, az operatőr M átray Mihály. A 
történet főhőse egy fiatal hegedűmű
vész, akit pályája és népszerűsége csú
csán, külföldi útjáról hazatérve autó
jában baleset ér: keze súlyosan meg
sérül.

— A kissé elkényeztetett, önhitt if
jú  m űvész a fizikai szerencsétlenségen  
kívül iszonyatos lelki m egrázkódtatást 
is szenved  — folytatja Wiedermann Ká
roly. — A film főcélja, a forgatókönyv 
legfontosabb mondanivalója megmu
tatni, hogy a testi felépülés közben az 
alapjában véve  egészséges szellemű  
fiatalem berben m ilyen lelki gyógyulás 
megy végbe. Főszereplőink: a fiatal
ember: Bárány Frigyes, a lány, akivel 
találkozik, Darab Virág főiskolai hall
gató.

T E L E V Í Z I Ó

M ag y ar film  a  BBC-nek
Kerékasztal beszélgetés a BBC-ril

A beszélgetés ez alkalommal nem a 
stúdióban, a kamerák előtt folyik, ha
nem a Televízió egyik szobájában. A 
résztvevők V itray Tamás, a tv nép
szerű riportere és Horváth Ádám, a 
Zenei rovat rendezője — a néző, illet
ve hallgatósereget a tv munkatársai 
alkotják. Vitray és Horváth nemrég 
tértek haza nyugat-európai kőrútjuk
ról, melyen — egyebek között — a 
BBC televízió és a londoni kereskedel
mi televízió munkáját tanulmányozták.

— A BBC Televízió Központ hatal
mas épület-komplexuma London nyu
gati részében áll — mondja Vitray Ta
más. — Huszonnyolc kilométeres utat 
tettünk meg, amíg valamennyi helyi
ségét bejártuk. A legbelső épületben 
helyezkednek el a szerkesztőségek, ad
minisztrációs irodák, a második körben 
van a világ hat legkorszerűbb tv-stú- 
diója — ezekben évente 130 tv-játé- 
kot készítenek — jobbra-balra pedig 
a laboratóriumok, műhelyek. Az ottani 
tv-híradó, (amely naponta hatszor je
lentkezik), másutt, a régi BBC-palotá- 
ban székei. Talán a csaknem huszon
nyolc éves gyakorlat teszi, hogy az em
bert a bámulatos technikai felkészült
ségnél is jobban lenyűgözi a munka 
szervezettsége és fegyelme.

— Kiváló stúdióik vannak — veti 
(közbe Horváth Ádám. — Az I.-es a 
zenei műterem. Ebben 1000 négyzet- 
méteren 350 mikrofon-állással, 600 
automatikusan mozgatható lámpával. 
6 kamerával, szétszedhető nézőtéren 
bonyolítják le közismerten csodálatos 
koncertjeiket. Ezek a stúdió-hangver
senyek mindig nyilvános felvételek és 
nem egyenes-adások. Helyszíni közve
títéseket csak ritkán, egy-egy koncert
teremből sugároznak, opera-közvetítés 
jóformán nincs. Végül hadd beszéljek 
a ritka, de rendkívül élvezetes színhá
zi közvetítésekről. Amikor egy darab 
előadásai a vége felé járnak, a tv tel
jes egészében megveszi a színház pro
dukcióját, s aznap este a színházban a 
tv zavartalanul dolgozhat. Általában 
az adás biztonsága érdekében, mindent 
képfelvételről közölnek.

— A tökéletes adás nagyon fontos — 
szól újra Vitray —, hiszen a londoni 
néző ma már hármat kapcsolhat a ké
szülékén: a két BBC-adöval verseng a 
Kereskedelmi Televíziós Társaság, az 
ITV műsora. Az ITV 14 vidéki stúdió
ból és négy nagy tv-társaságból áll. 
Az egyik, az ATV csak tv-játékokat 
gyárt, négy műteremben hetente hatot. 
Egyébként Angliában a tv-játékok 
lettek a legnépszerűbb adások, a quiz- 
műsorok úgyszólván kivesztek.

Kel pillanatkép a -Szeretni- című TV-filmböI: a  két szereplő: 
Darab Virág és Bárány Frigyes a kamera előtt a Gedérthegyen

A tihanyi apátsági templom orgonája mellett
(Uippay Agnes és Keleti Éva felv.)
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