
A videotechnika jelene és jövője — 
a büntetésvégrehajtás szolgálatában

A videotechnika századunk olyan 
találmánya, amelynek további fej
lődését és felhasználási lehetőségeit 
napjainkban még senki sem tudná 
pontosan körülhatárolni. Gondoljuk 
csak el, a mai felnőttek gyermek
korában még hitetetlen volt az, 
hogy a történéssel egyidőben több
ezer kilométer távolságra is látni lehet 
az eseményt.

Az Igazságügyi Minisztérium veze
tése és a Büntetésvégrehajtás Orszá
gos Parancsnoksága filmstúdió fel
állítását határozta el; a szervezés 
most van folyamatban, működését 
1984-ben kezdi meg. Sokrétű feladatai 
között igen lényeges, hogy a korszerű 
nevelést szolgálja, felhasználható le
gyen a bűnmegelőzés érdekében, al
kalmas szakmai oktatásra, mind a 
büntetésvégre hajtási állomány, mind 
az elítéltek részére. A filmgyártás
nak már mindenki által ismert hagyo
mányai, kitaposott útjai vannak, lehe
tőségei a technikai színvonal fejlődé
sével bővülnek, ugyanakkor a video
technika megjelenése által az audio
vizuális információközlés lehetőségei 
óriási mértékben kiszélesedtek. Az 
említett okok miatt a filmstúdió 
párhuzamosan 16 mm-es film- és vi
deotechnika alkalmazására rendezke
dik be.

A filmgyártásnak hagyományai van
nak, bizonyos témák kifejezetten film
re alkalmasak, de a gyártás ma már 
óriási költséggel jár. Jelenleg például 
egy kb. félórás dokumentum jellegű

film elkészítése közel egymillió forint
ba kerül, de a film tárolhatósága kor
látlan, mondhatnám olyan, mint a 
könyv, ezért a filmgyártás jövője még 
nincs veszélyben.

A „videózás” lehetőségei mások, 
mert más a technikai színvonal; a gyár
tás egyszerűbb, olcsóbb, viszont a tá
rolhatóság erősen korlátozott (a mai 
színvonalon kb. tíz év) „a lemágne- 
seződés” veszélye miatt. Ha például 
rövid időre rátesszük a kazettát 
egy hangszóró dobozra, utána már el 
is dobhatjuk a felvételt. Mindezekből 
következik, hogy a film „konzerv- 
anyag” , a videó pedig „gyorsfogyasz
tásra” alkalmas; ennek ellenére mind
két lehetőséggel élnünk kell. A videó 
mellett szól a könnyen kezelhetőség, 
az egyszerűség, a sokoldalúság, a gyors 
felhasználhatóság. A jövő technikai 
színvonala érdekében szükséges vizs
gálni a jelen állapotot is. A Módszer
tani füzetek második számában (1982. 
december) egy iskolai oktatásról szóló 
cikkben még négy darab készülékről 
ír a szerző, 1983 májusában viszont 
már kilenc darabról kaptunk adatokat. 
Ebből látható, hogy fél év sem telt el, 
és az intézeteknél több mint a kétsze
resére nő tt a készülékek száma. Az al
kalmazás lehetőségeiről ugyancsak eb
ben a számban olvastunk cikket, Kösz- 
ler Antal tollából.

Nos, a jelenlegi állapotról csak any- 
nyit, hogy siralmas. A meglévő ki
lenc készülék mindössze kettesével
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kompatibilis, tehát csak ketten cserél
hetnének műsort egymással, ha egyál
talán ez a két intézet tud erről. Gyor
san előrebocsátom, hogy senkinek ne 
legyen lelkiismeret-furdalása ezek 
miatt, mert ez a jellemző az országos 
állapotokra is. Mivel hazánkban eddig 
nem volt szervezett behozatal, a meg
levő készülékek „magánúton” kerül
tek az országba, mindenki olyat vá
sárolt, amelyik megtetszett, vagy ame
lyikre volt pénze. Úgy vélem, hogy az 
intézetek által vásárolt készülékekre is 
ez jellemző. A jövőt tekintve az a cé
lunk, hogy az intézetek között egysé
ges videorendszert alakítunk ki.

Jelenleg a vidotechnika még o tt 
tart, hogy nincs egységes világméretű, 
vagy akárcsak egy földrészre érvé
nyes szabványa. Ma még egy kicsit 
úgy tűnik, mint a kabát és a gomb 
problémája. Ezt a sajátos helyzetet 
az okozza, hogy az érdekszférák nem 
azonosak, más a nyersanyaggyártó, 
más a műsorgyártó üzleti érdeke; 
a készüléket gyártók viszont „inga
doznak” hol az egyik, hol a másik 
gyártó között, mindig a nagyobb üz
leti haszon kilátásainak megfelelően. 
Ez a konkurrenciaharc ma is folyik. 
Nálunk ennek csak a hátrányai csa
pódnak le, ennek köszönhető a hete
rogén készülékpark. Jelenleg Európá
ban közhasználatban többféle rend
szer uralja a piacot, a legismertebbek: 
VCR (Video Casette Recorder), a 
VHS (Video Home Sistem), a VCC 
(Video Compact Casette) vagy más né
ven Videó 2000 és a japán BÊTA- 
MAX. A korábban kifejlesztett szala
gosrendszerek már elsorvadtak. Ezek 
mind 1/2 colos kazettás szalagok já t
szására alkalmasak, de a rendszerek 
egymással nem kompatibilisek, mert a 
kazetták mérete, formája, felépítése 
egymástól eltérő, ugyanakkor az egyes 
rendszereknél a felvevő fejek állása

és a készülék technikai felépítése is 
különböző. Ez a magyarázata annak, 
hogy az intézeteinkben lévő kilenc ké
szülék közül csak kettő  cserélhet mű
sort egymással ezek a rendszerek mind 
kb. 250—300 vízszintes vonal átvite
lére alkalmasak. (A PÁL és SECAM 
rendszerben a tv-kép 625 vízszintes 
vonalat tartalmaz.) A pontosabb tájé
koztatás érdekében még meg kell em
líteni az U-MATIC rendszert, amely 
félprofesszionális jellegű, (kb. 400— 
500 körüli vízszintes sorátvitelre al
kalmas), de ezek a készülékek inkább 
stúdiók részére készülnek, és az áruk 
is az előzőeknek 5 —10-szerese.

A képmagnók esetében természetes 
igény, hogy a tv műsorát is rögzíteni 
tudjuk. Ez újabb műszaki probléma, 
mert más a keleti és más a nyugati or
szágokban a sugárzási norma. Hazánk
ban ma már kétnormás készülékeket 
gyártanak, de a régebbi típusok még a 
SECAM rendszerben készültek. A 
rövid műszaki ismertetés után előt
tünk a kérdés: melyik videorendszert 
válasszuk?

A BÊTA-MAX előnyei:
— jelenleg a kapitalista világban a 

japán ipar az, amelyik a kelet-európai 
országok felé a legnyitottabb és leg
rugalmasabb,

— a japán híradástechnikai termé
kek hazánkban bizalmat élveznek, szí
vesen vásároljuk magas műszaki szín
vonaluk, megbízhatóságuk és nem 
utolsósorban esztétikus kivitelezésük 
m iatt,

— Magyarországon kizárólag a 
SONY cégnek van hivatalos videó 
szervize (Bp. VIII., Üllői út 68. Tele
fon: 134-273),

— a világon 1982-ig eladott kép
magnók 31 százaléka BËTA-MAX,

— a japán ipar által gyártott kép
magnók mind PAL/SECAM norma
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szerint készülnek, tehát hazánkban 
használhatók.

- A  BÉTA-MAX a SONY cég 
által kifejlesztett rendszer, a fejlesz
tés óta a konstrukción lényeges vál
toztatást nem eszközöltek,

— műszaki paraméterei különösen 
kedvezőek.

A felsorolt érvek alapján az lenne 
a logikus és célszerű, ha a jövőben 
csak BÉTA-MAX rendszerű és SONY 
márkájú készülékeket vásárolnánk.

Az objektivitás érdekében azon
ban nem hallgathatjuk el az ellene 
szóló érveket sem :

— a szovjet elektronikai ipar több 
éve folytat kísérleteket, korábban sza
lagos, jelenleg kazettás rendszerű kép
magnók gyártására, ismereteink alap
ján VHS rendszerben,

— hazánkban is folynak bizonyos 
kísérletek, ugyanakkor hallani olyan 
híreket is, hogy „beszállunk” a szov
jet iparba bizonyos alkatrészek gyár
tásával,

— jelenleg folynak tárgyalások mű
soros kazetták forgalmazására szintén 
VHS rendszerben,

— hazánkban ma nagyobb a VHS 
rendszerű készülékek aránya,

— ha beindul a szovjet sorozat- 
gyártás várható, hogy ezeknek a ké
szülékeknek az ára jelentősen olcsóbb 
lesz.

Az elmondottak alapján az a hely
zet, hogy az egyik oldal jelenleg ked

vezőbb (BÉTA) a másik viszont le
het, hogy gazdaságosabb (VHS).

Jelenlegi álláspontunk, hogy vár
junk néhány hónapig, amíg a piacok 
és lehetőségek egyértelműbbek lesz
nek. Csak utána döntsünk, s addig ne 
vásároljunk újabb készülékeket. Ez 
azért is célszerű, mert jelenleg ebben 
a témakörben az értékrend teljesen 
felborult, a kapható készülékek ára 
rendkívül magas.

A műszaki problémák után még 
néhány szót a felhasználás lehetősé
geiről is. A filmstúdió tervei kö
zött szerepel az is, hogy a „videó
zást” az intézeteknél magas színvo
nalra fejlessze. Készítünk majd ennek 
érdekében a videózást oktató anya
gokat, amelyeket az intézetek meg
kapnak és oktatás céljára felhasznál
hatnak. Az iskolai oktatás terén a 
videotechnika lehetőségei szinte kor
látlanok. Itt elég csupán az iskola
televízió műsorára utalni.

Befejezésül, még egyszer a heterogén 
készülékparkra utalva: nem terhel 
senkit felelősség, aki eddig készüléket 
vásárolt, de, aki ezután teszi meg, és 
eltér a leírtaktól, az nem biztos, hogy 
jól gazdálkodik az intézet pénzével. 
És még egy jó  tanács: az új készü
lék vásárlásánál a jó  kereskedők sze
mével kell néznünk az árut, mert 
egyáltalán nem biztos, hogy az a 
drága, ami ma többe kerül.

Kubatov János
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