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Televizió, mozi és hangrádió egymás mellett.
A televizió, azaz a hangosképes rádió mind többet foglalkoztatja a
magyar napisajtót és így a színház, film és rádió művészeti kérdései iránt
érdeklődő nagyközönséget is. Az angol rádió rendszeres televiziós műsoradása és a német rádiónak a televizióban felmutatott vezető szerepe hálás
sajtótéma, de a tájékozatlan ujságírók jóslásai folytán izgató, zavaró következményekkel is jár. A nagyközönség valami titokzatos csoda fellebbenését
várja, a szórakoztató ipar színházai és mozijai pedig remegnek a mindent
elsöprő újítástól. Szükségesnek véljük ezért, hogy a gyakorlati műsorszerkesztés szempontjából megvilágítsuk a televizió jövőjét.
Azt már úgy nagyjában számos érdeklődő tudja, hogy a hangosképes
rádió két hullámhosszúságon dolgozik ; az egyik a hangé, másik a képé.
E hullámhosszúságok nem a rádióhullámtartomány általában ma használt
hullámsávából valók, hanem az úgynevezett ultrarövidhullámok közül
választják őket. A rövidhullámoknál ugyanis hasonlíthatatlanul kevesebb
a rádiózásból jól ismert zavarok száma, az interferencia itt kiküszöbölődik.
Közértelműen ez azt jelenti, hogy a rendes hullámsávban minden televiziós
adóállomás sokkal jobban zavarná a szomszédos állomásokat, mint a csak
hangos rádió. Hogy valamely televiziós állomás rendes hullámhosszon
nyugodtan dolgozhasson, a meglévő állomások jórészét el kellene némítani,
ami lehetetlen. Az ultrarövid hullámok tartományában a televízió az egyetlen
úr, ezt azért kapja, mivel az ilyen ultrarövid hullámok semminő zavarnak
nincsenek kitéve. Ez óriási előnyük mellett nem csekély bajuk, hogy a hatótávolságuk kicsiny : mindössze 100—150 km. Az következik ebből, hogy
az országok egész területén csak akkor van televiziós vétel, ha teleszórják
a területet 200 km-es átmérőjű adóállomáskörökkel. Eddig még az élen
járó német televizióknak is csupán csak Berlinben van 100—150 km-es
adóállomása, a másodikat a Harz-hegységben csak tervezik. De mi ez a
két állomás a német föld egész területének? Gyenge kis kóstoló ! A rengeteg
költséget nincs honnan venni, miután a rádióelőfizetési díjakat a mai gazdasági viszonyok közepette egyetlen ország sem emelheti, külön televiziós
díjat pedig hiába akarna szedni, alig akadna előfizető. A televizió terén ma
még a népszerűsítés, nem pedig a díjszedés a legfőbb feladat.
Ennyit a műszaki okokból következő hatásmérséklő tényezőkről.
Vannak azonban műsorokok is, melyek lehetetlenné teszik a televizió egyeduralmát.
A mai hangrádió tizenhárom-tizennégyórás napi műsoradással dolgozik.
Elgondolni sem lehet, hogy ez a műsor televizióval menjen. Még az is sok,
hogy két-három órát töltsön az előfizető a televiziós készülék előtt elsötétített
szobában naponta. Nincsen az életnek annyi közvetítésre alkalmas eseménye,
nincsen a drámai költészetnek annyi alkotása, mely ilyen arányú televiziós
fogyasztást táplálni tudna. A rádióműsorok nem jelentéktelen része egyszerű közlés (hírszolgálat, felolvasás), melynél semmi szükség sincsen
arra, hogy a műsorközlő egyént a helyiséggel együtt lássa az ember; de
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teljesen felesleges, hogy a szórakoztató, vagy akár a szimfonikus zene
zenekarát egyúttal kép is adja. Mint annyi más helyén az életnek, úgy itt is
túlszárnyalta a műszaki haladás az emberi életrend és alkotás által nyujtott
korlátolt lehetőségeket. Világos dolog mindebből, hogy a mai hangrádió a
televizió mellett épúgy fennmarad, mint a mozi és a színház. A távolbalátás csak bizonyos esetekben járul hozzá ezekhez, mint pótlótényező.
Melyek ezek az esetek? A mozgóképszínházak attól félnek, hogy a
televizió mindenkinek megadja a maga családi moziját; hazulról nem is
kell kimenni, hiszen egyetlen gombnyomással ott a családi mozi a szobában.
A mozi elnyomta a színházat; nagy az az ijedelme, hogy a televiziós rádió
ugyanígy fog vele is elbánni. Most májusban ment végbe Berlinben a nemzetközi filmkongresszus, melyen ez az igen elterjedt aggodalom is szóbakerült.
A német birodalmi rádió vezetője maga tartott kimerítő előadást itt a televizió és film kapcsolatairól.
A filmesek félelmének a televizió három mai munkalehetősége közül
kettő ad alapot. A televizió ugyanis a következő háromféle módon működhetik :
1. közvetlen televiziós felvétellel, azaz hangosképekből álló rádióriporttal ;
2. az úgynevezett közbevetett filmközvetítéssel;
3. rendes hangosfilmek átvitelével.
Az első eljárás lényegében az, amit a filmhíradókból ismerünk, de
film nélkül. Tulajdonképpen ez lesz a televizió leggyakoribb és legkedveltebb
műsora, az aktuális események közvetítése. A mozgóképszínházakat ez
annyiban érdekli, hogy a heti filmhíradó, mely átlagban úgyis egy héttel
sétikál az események után, elmarad. Az emberek a televiziós rádióban az
esemény valóságos időpontjában látnak és hallanak mindent. Aki nem ér
rá a valóságos időpontban televíziózni, annak a filmhíradó elteheti az eseményt,
ahogy ma is elteszi a hangrádió az események hangjait viaszlemez-, acélszalag-, papírszalag- vagy rendes hanglemezfelvételekkel tetszőleges időpontra.
A második eljárás a riportok és más eseményközvetítések (például
színházi átvitelek) adásánál segítségül veszi a filmet, de csak oly módon,
hogy előbb hangosfilmet készít a közvetítendőkről, majd ezt a filmet televiziózza. Időben ez ma már mindössze 30 másodperces késést jelent, mert
sikerült az egész «közbevetett filmeljárás» időtartamát (felvételt, kidolgozást, fixálást és televiziós átvitelre való beállítást) félpercre leszorítani. Az
eseményt, vagy színdarabelőadást félperccel a megtörténte után látjuk és
halljuk televiziós úton. A mozisoknak még ez sem árt.
A harmadik eljárás, mint mondottuk fentebb, a rendes hangosfilmek
televíziós adása. Ez árthatna legtöbbet a mozinak és a színháznak.
Az eddigi rádiótapasztalatok azonban nem támogatják ezt az aggodalmat.
Moziban és színházban a közösségélmény az igazi főtényező, oda többórás
művek élvezésére mennek az emberek és erre az időre semmi más teendőt
nem tűznek ki maguk elé, ezt nem is tehetik. Elsötétített nézőtéren, sokadmagukkal csak a darabra ügyelnek. Ha ma még a rádió úgynevezett egészestés, tehát kétórahosszig tartó darabokat ad csupán a fülnek, azaz egyetlen
érzéknek — rádiószerűtlenül jár el és ezt csak azért teszi, mivel kezdeti
idejében a színházból tudta csak venni műsoranyagát, embereit és műsorszerkesztési szempontjait. Ma ez az egész eljárás már elavult, a rádió csak
mint tehetetlenségi nyomatékot hordozza még magával. Azzal a gyakorlati
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rádiózó tisztában van, hogy képtelenség a színházi- vagy mozilátogató áhitatával és figyelmével a hangszóró elé szegeződni két órán keresztül. A hallgatók
túlnyomó többsége mást is csinál rádióhallgatás közben ; a tipikus rádiózenehallgatás csaknem mindig valamely csendes munka (írás, férfi- vagy
nőikézimunka stb.) közben történik. Vegyük mármost a televiziós műsort,
elsötétített szobában, a szem és fül folytonos odafigyelésével! Ugyan ki
fog órákhosszat ilyesmire vállalkozni? A rádiókban már ma is eluralkodnak
az úgynevezett tarkaestek, melyeknek rövid számaiba belekapcsolódhatik
életrendjének különösebb korlátozása nélkül mindenki. A kismozik két
slágerfilmes előadása a televizióban leheletetlen és szükségtelen is.
Még lehetetlenebb, hogy például a magyar rádió napi 18—19—20 órás
Budapest I. és Budapest II. műsoradásában egész napon át televiziózzék.
Időről-időre be lehet mutatni a zeneművészeket hangosképes rádión, de
ezt állandóvá tenni a világ egyik legfeleslegesebb dolga. A mai hangrádió,
ismételjük, hírközlő, felolvasó és zenétadó alakjában tehát a jövőben is
megmarad. A televizió nem lesz egésznapos otthoni mozi már csak azért
sem, mert az igen alacsony rádióelőfizetési árak mellett a temérdek pénzbe
kerülő filmeket egyetlen rádió sem gyárthatja. A filmipar már ma is valóságos hajtóvadászatokat tart témákra, a szüzséhiány mindjobban érezhető.
Tessék mindezt napi 18 órás fogyasztásra felfokozottan elgondolni!
A televizió képtelen a filmpróbák megszámlálhatatlan egymásutánjait
és fototechnikai raffineriáit megcsinálni, színházi közvetítései tehát sohasem
vetekedhetnek a filmek kidolgozottságával. A televiziós készülékek kis
látótere nem hozhatja ki a színházi élmény teljességét, a színpadi játék
egész fizikai és lelki terét. Végtelenül nagy és csodálatos dolog a televizió,
de azért színház- és mozimegsemmisülés nem fog a nyomában járni. Gazdagodunk vele, régi értékeinkben azonban nem szegényedünk miatta.
Kilián Zoltán.
A

„snob”

és a

„jampec”.

Történelmünk új korszakában talán úgy is panaszkodhatnánk, hogy
kiveszett a snob és elszaporodott a jampec. Mert a snob még az értékek
megbecsülésével hivalkodott. Életszemléletében pontosan külön volt állítva,
ami nem tartozott egybe, tehát a törvényes a törvénytelentől, a kiváltságos
az osztályon kívül állótól, az úr a szolgától, egyáltalán a fent a lenttői, az
elől a hátultól. Ágálása ugyan nem volt igazi dísz, de a hamis csillogás csak
annál inkább megbecsültette a valódit. A jampec már az inflációs idők
spekulánsa, aki az értékek átértékelésében minden értéket devalvál.
A snob lézengésében volt valami még az igazi szenvedély föltétlen
önátadásából. A jampec nyughatatlan vállalkozási készsége azonban már
semmi egyébb, mint az izlésnek a hiánya. A snob éppen még a nagy, a halhatatlan körül ácsorgott, de a jampec már csak a siber szerencséjét tartja számon.
A snob még olykor büszkélkedhetett polgári öntudatával. Hiszen a polgári
ideologia sohasem állt messze a snobizmustól. De a siber szomszédságában
ember az embertől csak annyiban különbözik egymástól, amennyiben az
egyiknek sikerül valami, a másiknak meg nem. A snob idején még lehetett
azt hinni, hogy a dolgos tevékenységben töltött élet nemesít. A szorgalom
jutalma éppen abban látszott, hogy az izzadtságos napok után az édes semmitNapkelet
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tevés jöhet. A siber értékszemléletében már egy munka se szégyen, csak
persze a haszon ne hiányozzék belőle. A snob világnézete még az aranyon
és az ezüstön nyugodott. Mindenféleképpen. A jampec morálját már csak a
siker szentesíti.
A snob szívesen beszélt a nagyokról, meg arról, ami nagy, még ha
mindjárt a lelkesedése sohase lépte is át a gyüjtő szenvedélyét, és élete
azért inkább a páratlan, a ritka között telt el, mint a maga személyében is
fölkenten, megáldva emlékezetes tettekkel. A snob, ha történetesen éppen
nem volt lakáj, mint kiállításrendező vagy múzeumdirektor közvetített a
tömeg és ama másik világ között, amely szüntelen ámulata tárgya volt.
De már az az ötlet, hogy szívébe zárt melódiából «slágert» komponáljon
valami drága lebuj publikuma számára, hogy a jól jövedelmező hahota
kedvéért a fenségest rántsa a sárba, tartogatott gyöngyét keverje a moslékba, a snob számára egy pillanatig se lehetett tisztjéről alkotott felfogásával összeegyeztethető gondolat. Ilyen siberhuncutsággal már csak egy jampec
segít magán a bajban.
Igaz, a snob a bajban eltűnt, megsemmisült, mint a lébe ejtett cukor.
Olyasvalami, mint «snob a nyomorúságban», nem található emlékeink között.
A biztosított ma és a nem kétséges holnap csak úgy hozzátartozott egzisztenciája kellékeihez, mint a többi, hogy ami egyszer érvényes, az máskor is
elfogadható legyen. A snob élete felelőtlen élet volt, teljességgel az, ami
sehol nem mérvadó. Megtűrt azért csak ott lehetett, ahol semmi nem ingadozott. De már a szerencse forgandó világában a szó nem állhat félre a tettől,
vagy pedig — csak mint a jampec svindlije ámíthatja a bámészkodókat.
Hegedüs Pál, az elhelyezkedését a bankvilágban oly szószaporító hoszszadalmassággal beszéli el Körmendi Ferenc: A boldog emberöltő fanyalgó
címe alatt, valami korábbi időben, hatalmas császárok és szilárd értékpapírok országában, minden bizonnyal az lett volna, ami a többi, akire nem vár
kötelesség, snob, aki teleírt ívekkel bizonygatja fölöslegesen sok idejét és
műkedvelő érdeklődését egy Rembrandt vagy egy Beethoven körül dúló
vitában. De Hegedüs Pál már késői utód, aki egy nagy vagyonból csak elértéktelenedett adósleveleket örököl, aki a barátai között hiába keresi az
egykori nagyot, a zsenit, társadalmában már csak egy obscurus zsidó siberélelmessége reprezentálja a ritkát, a különöset. A nincstelenség és a siberpompa között elsorvad hát benne a snob, mielőtt még Rembrandt és Beethoven nevén túl jutott volna a nagy reménységek között vásárolt füzetében,
és mint huncut vállalkozások cinkosa érdemli ki a vasalt nadrágot, meg azt,
ami a vasalt nadrághoz tartozik a jampec jólétében, az autót, a színésznőt,
a tengerifürdőt távoli, drága helyeken. . . .
A régi snob udvaronc volt. Amint azonban kényeskedése idegen életformák erőszakolásává fajult, a benfentes neurotikus lett. A neurozis a
snobismus utolsó formája. A jampec a psychoanalizis után él. Fesztelensége az analizált ember lármája egy szilárd norma nélküli világban. A snob
életében természetesen sok volt a hazugság. De a prüdéria helyett csupáncsak az «ordináré» jött szokásba azzal, hogy a jampec már csak egészséges
akar lenni.
A snob gonddal ápolta magát, csakhogy szemet ne szúrjon, csakhogy
ki ne ríjon, csakhogy az legyen, ami a többi, a társaság szabálya, a norma
megnyilatkozása. A jampec keresettsége azonban már csak a «mázli» fitogtatása, a pech üldözöttjeinek az ingerlése. A snob még a kiváltságosak tekin-

387
tetét leste, a jampec azonban már csak a tömeg szeme előtt él, az arénák
championja, az asszonyok viszálykodása. Azért a gigerlisége is, a tarkabarkasága, a kakas színpompája, magabízó hangossága járáskelésében.
A snob bolygó volt valami távolban tündöklő nap körül. Azért volt a kölcsönzöttsége, azért volt a merevedettsége, terméketlen hidegsége. A jampec
már csupán a gazdátlan ház szolgája, a magára maradt cseléd, az uratjátszó
csőcselék. Azért a falánksága, azért a pazarlása, gyors kiürülése, impotenciája.
A nő királynő vagy szolgáló, de sohase snob, sohase jampec. A nő
mértéke a szeretet, azért a szerencséje egyszersmind sors is, azért a fortélya
egyszersmind kendőzés is, hazugsága háló, csapda, kelepce. Vagy mondhatjuk
még úgy is : a nő helyet foglal a társaságban, de nem alkot társaságot. A társaság a szellem rendje, melyben a nő legfeljebb türelmes és békességes.
A nő mindenek előtt a termő élet, mely csak burjánozni akar a burjánozásért. Azért a nő elsősorban az előnyeiért él s nem pedig valami látszatért
mint a snob, mint a jampec.
Thackeray rendszeretetével az elementáris élet furfangjában csak a
hiúság vásári rábeszélését szimatolta. Tanulságában a jóravaló polgár ép
úgy kitart életszemlélete és szokása mellett mint a római katona az őrhelyén
a vulkán hamúzáporában. Thackeray végeredményben az idegent gyűlölte,
a betolakodót lökte vissza, a rendbontót sujtotta. Körmendi Ferenc azonban
már csak a pechest nézi le, az osztozkodásra jelentkező szerencsést szólja
meg. A «Budapesti kaland» magasztalt «hőse» semmivel se különb, mint a
többi nagy plánumu, de kis szerencséjű settenkedő. A haszonlesés az egyiknél
is meg a másiknál is ugyanabból a leleményességből merít. Mégis a higgadtságot mímelő író mást akar elhitetni az egyikről, mint a másikról. És a Hegedüs-fiúk élelmes nevelőnője se gonoszabb, mint a «boldog emberöltő» többi
mostoha gondviselője. Hiszen «Klára mama» pocsékolhatná a könnyen hulló
pénzt, de beosztja zsíros polgári jólétre; megcsalhatná vénülő férjét, de mégis
kiutasítja a tolakodó udvarlót; szeretője lehetne eszelős növendékének, de
inkább törvényesíthető vonatkozásokat keres. . . Miért mégis a kétféle
mérték? Miért a szüntelen orrfintorgatás ennek a «mázlija» miatt? Nem az
éppen a jampec ideológiája: magasztalni, aki maga mellé ültet, de kinézni, aki a helyét kéri? A snob még csak nem kívánt elvegyülni, a snob
még csak a tumultust kerülte, a lökdösődést, a bepiszkolódást. De már a
jampec csak terpeszkedni akar egy becsapott és kifosztott világban, egymagában nehezülve el az asztalánál irigyek és éhesek bámész pillantása előtt.
A régi mémoire a különös emlékeiből volt összegyüjtve. A kitüntetett
élet akkor regényes volt, tele csodás találkozásokkal. A mai visszagondolás
leleplezés, értékétvesztette ismeretségek kipellengérezése. A snob még csak
hiú volt, de a jampec már szemérmetlen, arcátlan. A snob élete végén boldog
volt, boldog, mint egy Cardanus, aki előkelő barátokon kívül vénségére még
tizennégy foggal is dicsekedhetett a szájában. A jampec már csak szerencsés,
«mázlista» a hasztalanul erőlködők között. A snob világában az Isten malma
lassan, de biztosan őrölt, izgalmas története végén a jó mégis csak diadalmaskodott a gonosz fölött. De már a jampec vállalkozásai zűrzavarában csak a
leleményességében bízik, a szerencsés fordulatra les. A snob fölött az égben
még egy Isten trónolt, a jampec már csak a vakszerencse karján botorkál a
«happy end» felé. A snob meghatódottsága hála volt a bölcs világrendért, a
jampec megkönnyebbült fellélekzése már csak a sikerült huncutság öröme
kárvallottak között.
Slatinay Ernő.
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