
Tele  vízióval a  televízió  jövőjéről  
„Az  egyik  falon  egy  nő  viháncolt,  

s  egyidejűleg  narancslevet  ivott.  
Montag  zaklatott  fejében  az járt:  ho-
gyan  csinálhatja  a  kettőt  egyszerre.  
A  többi  falon  ugyanennek  az  asz-
szonynak  a  röntgenképe  jelenítette  
meg  az  üdítő  ital  útját,  egészen  a  
gyomráig.  Aztán  hirtelen  a  szoba  
egész  terjedelmében  rakétaútra  in-
dult  a  felhők  közé,  majd  leereszke-
dett  a zöldessárga  tengerbe,  ahol  kék  
halak  vörös  és  sárga  halakat  faltak  
fel.  Egy  perccel  később  rajzfilm  kö-
vetkezett,  amelyen  harsogó  kacagás-
orkán  közepette  Három  Bohóc  le-
vagdosta  egymás  végtagjait.  Két  
perc,  s  a  szoba  kiviharzott  a  város-
ból  az  autóversenypályára,  ahol  az  
arénában  sugárhajtású  kocsik  köröz-
tek,  vadul  egymásnak  rohantak,  
majd  szétpattantak,  és  újra  egymás-
nak  rohantak.  Montag  holttesteket  
látott  repülni  a  levegőben",  

Ray  Bradbury:  Fahrenheit  451  cí-
mű  regényében így jelenik meg a jövő 
televíziója.  A  regényből  készült  
filmben,  mélyet  Francois  Truffaut  
rendezett,  láthatjuk  is  az  amerikai  
családot,  melynek  életében  a  tv  már  
nem  egyszerűen  a  „szem  rágógumi-
ja",  hanem  mindent  elfeledtető  au-
diovizuális  mákony;  nem  csupán  a  
néző  befolyásolására  igen  alkalmas  
eszköz,  de  az  emberek  teljes  létét,  
tudatát  meghatározó,  körülhatároló  
manipulációs  közeg.  Ráadásul  a  
sci-fi  író  fantáziája  nem  járt  sokkal  
a  valóság  előtt;  a  technika  beérte,  
sőt  tűi  is  haladta.  A  Fahrenheit  451-
ben  és sok  más,  tudományos-fantasz-
tikus  műben  elképzelt  tv-csodák  
technológiája  szinte  már  ma  is  meg-
oldottnak  vehető,  és  az  már  nem  
műszaki,  hanem  társadalmi  kérdés,  
mire  használjuk  ezeket  a  lehetősé-
geket. 

Ki  ne  szeretné,  hogy  a  kisebb-
nagyobb  képernyő  helyett  egész  fa-
lat  betöltő  méretben  csodálhassa  
valamilyen  sportesemény  kinagyított  
jeleneteit,  egy  táncjáték  forgatagát,  
vagy  az új  filmsztár  figyelemre  mél-
tó  idomait.  Az  óriás  képernyőjű  tv-
készülékek  iránt igencsak  megnőtt  az  
érdeklődés.  A  korábbi  berendezések  

képét vetítő  juttatta  a szobán  keresz-
tül  egy  széles,  kissé  ívelt  felszínű  
mozivászonra.  A  General  Electric  
tavasszal  piacra  dobott  készüléké-
ben  a  csaknem  egy  négyzetméteres  
vászonra  hátulról  vetíti  a  színes  ké-
pet  egy  lencse-  és  tükörrendszer.  Ez  
a  tv  megvilágított  szobában  is  sok-
kal  élesebb  képet  ad,  mint  a  régebbi,  
vetítős  tv-készülékek,  mert  a  külön-
leges  akril  képernyő  a  külső,  szórt  
fényt  nem  erősíti,  hanem  visszaveri.  
A  japán  Sony  cég  legújabb  szuper-
tv  modellje  szintén  beépített  vetítő-
szerkezettel  működik:  a  tv-vevő  
olyan,  mint  cigaretta-automatával  
keresztezett  éjjeliszekrény,  mely  
fémkarokon  tartja  maga  fölé  a  nagy-
méretű,  kissé  ívelt  vetítővásznat.  Az  
óriás  képernyőjű  tv  borsos  ára  60—  
70 000  forintnak  megfelelő  összeg  —  
a  jövőben  biztosan  csökken:  előzetes  
számítások  szerint  az  Egyesült  Ál-
laimokban  öt  éven  belül  évente  fél-
millió  ilyen  készüléket  fognak  érté-
kesíteni. 

A  tv-mozi  az  egyik  véglet,  a  zseb-
tévé  a  másik.  Az  első,  igazi  zseb-
televíziót  12 évi  kutatás  és  fejlesztés  
után  az  angol  Sinclair  cég  készítette.  
A  Mierovision  névre  hallgató  masi-
na  akkora,  mint  egy  vaskosabb  zseb-
könyv.  Az  oldalán  elhelyezett  kép-
ernyőcske  pedig  igazán  nem  nagy  —  
a  Magyar  Posta  megalomániás  mé-
retű  bélyegei  közül  jó  néhány  be-
fedné  —,  de  a  kép  kristálytiszta  és  
ami  a  legnagyobb  teljesítmény:  szin-
te  a  világ  minden  táján  megjelenik  
a  képernyőn,  mert  a  parányi  televí-
zió  gyakorlatilag  minden  adó-rend-
szer  vételére  alkalmas.  A  földrészek  
között  ide-oda  repülő  üzletember  
bárhol  előveheti  táskájából  a  Micro-
vision-t  és  máris  nézheti  a  helyi  
adást,  amiből  szerencsétlen  esetben  
kukkot  sem  ér t . . .  

A  jövő  televíziójával  az  utas  már  
a  közeljövőben  is  találkozhat  a  re-
pülőtereken,  vagy  a  nemzetközi  
kongresszusok  épületének  halljában.  
A  Televisitor  áramvonalas  Wurlit-
zerre  emlékeztet,  melynek  tetején  
színes  képernyő  világít,  a  választ-
ható  lemezek  gombjainak  helyén  



pedig  különböző  információk  közül  
válogathat  a  látogató.  Gombnyomás-
ra  a  készülék  fél-egyperces  színes  
adásban  bemutatja  a  város  legjobb  
éttermeit,  múzeumait,  szállodáit.  A  
gépihez  kapcsolt  telefon  segítségével  
szobát,  vagy  asztalt  foglalhatunk  a  
leghivogatóbb  vendéglátóipari  léte-
sítményben,  s  akár  mindjárt  meg-
rendelhetjük  a  vacsorát  is  —  legfel-
jebb  aztán  megehetjük,  amit  főz-
tek . . . 

Ha  a  jövőben  a  televízió  sokat  ad  
az  utazónak,  még  többet  kínál  az  
otthonülőknek.  Az  európai  gyárak  —  
például  a  Grundig  cég  —  olyan  
rendszert  dolgoztak  ki,  mely  lehető-
vé  teszi  két  csatorna  egyidejű  véte-
lét  is.  A  színes  tv  képernyőjének  alsó  
részén  levelezőlapnyi,  fekete-fehér  
betétkép  formájában  fogható  egy  
másik  adás  műsora  is,  így  a  néző  
zavartalanul  (?)  élvezheti  a  krimit,  
miközben  egyetlen  percet  sem  mu-
laszt  el  kedvenc  csapatának  mér-
kőzéséből.  A  televízió  a  jövőben,  
persze,  ennél  még  többet  is  tud.  A  
telefonvonalba  beépített  optikai  
üvegroston  vezetett  lézersugár  gya-
korlatilag  korlátlan  számú  informá-
ciós  összeköttetést  teremt  a  külvilág-
gal.  Egyetlen  ilyen  vonal  a  telefon  
mellett  számtalan  tv-vonalat  hoz  be  
a  lakásba,  megfelelő  számítógéphez  
kapcsolva  pedig  lehetővé  teszi,  hogy  
a  képernyőn  a  műsor  helyett  egyet-
len  gombnyomásra  megjelenjen  az  
időjárásjelentés,  a  közlekedési  hely-
zet,  vagy  a  holnapra  feladott  szám-
tanpélda  megoldása.  A  háziasszony  
tájékozódhat  az  árak  felől  és  eljut-
tathatja  rendelését  az  ABC-áruház-
ba,  de  vásárolhat  színház-,  vagy  re-
pülőjegyet  is,  anélkül,  hogy  ki  kel-
lene  lépnie  a  lakásból.  

A  tv  fejlődése  az  újságok  sorsát  
is  alapvetően  befolyásolja.  Előrejel-
zések  szerint  az  ezredfordulóra  min-
den  technikai  lehetőség  biztosítva  
lesz  ahhoz,  hogy  a  reggeli  újság  a  
tv-hez  kapcsolt  nyomtató  készülék  
jóvoltából  kerüljön  a  kezünkbe.  Ha  
aznap  éppen  csak  a  sporteredmé-
nyek  érdekelnek,  csupán  azt  az  ol-
dalt  nyomathatjuk  ki.  Sokan  azt  
mondhatnák,  hogy  ez  már  megint  
sci-fi,  pedig  a  Matsushita  japán  gyár  
már  egy  éve  elkészítette  annak  a  
modellnek  a  mintapéldányait,  mely  

gyufásdoboznyi  tintaíróval  a  legkü-
lönbözőbb  iratok,  képek  fekete-fehér,  
vagy  színes  sokszorosítását  teszi  le-
hetővé  a  tévén  keresztül.  Képzeljük  
csak  el,  hogy  a  televízió  főzési  tan-
folyamának  receptjeit  az  udvarias  
készülék  adás  közben  a  kezünkbe  
nyomja. . .  A  Television  Multiplex  
Facsimile  szép  névre  keresztelt  tí-
pust  csak  azért  nem  hozták  még.for-
galomba,  mert  az  alkalmazásával  
járó  jogi  problémákat  még  sehol  
sem  tudták  megoldani.  

Sok  országban  működik  már  veze-
tékes  tv-hálózat.  Ez  tisztább  vételt  
és  nagyobb  műsorválasztékot  jelent,  
az  adást  pedig  nem  szakítják  meg  
hirdetések  —  igaz,  ezt  a  szolgáltatást  
meg  kell  fizetni.  Az  utóbbi  anyagi  
áldozatra  mind  többen  hajlandók:  
az  Egyesült  Államokban  minden  
ötödik  tv  vezetékes  műsort  vesz,  
míg  egy  évtizeddel  ezelőtt  csak  min-
den  huszonötödik  tv-tulajdonos  volt  
előfizetője  ennek  a  hálózatnak.  Nem  
csoda,  hogy  sokan  átpártoltak  a  ve-
zetékes  tv-rendszerhez,  hiszen  itt  a  
legújabb  filmeket  is  megnézhetik,  a  
nagy  tv-társaságok  pedig  a  sikeres  
mozidarabokat  csak  sokéves  késéssel  
mutatják  be.  A  választék  is  sokkal  
jobb,  a  vezetékes  adók  számos  ré-
tegműsort  készítenek:  speciális  
programot  a  gyerekeknek,  a  kertész-
kedőknek,  vagy  éppen  gitáriskolát  a  
könnyűzene  kedvelőinek.  A  vezeté-
kes  tv  legizgalmasabb  tulajdonsága  
azonban  az,  hogy  a  néző  már  nem  
csupán  passzív  szemlélője  a  műsor-
nak:  a  kapcsolat  kétoldalúvá  tehető.  

Az  Ohió  állambeli  Colombus-ban  
használják  azt  a  vezetékes  tv-rend-
szert,  amelynek  nézői  műsor  közben  
válaszolhatnak  a  hozzájuk  intézett  
kérdésekre.  Ez  módot  nyújt  arra,  
hogy  például  a  „Ki  mit  tud"  ver-
senyzőire  a  nézők  gombnyomással  
szavazzanak  és  a  stúdióba  érkező  
voksokat  összeszámláló  komputer  
részrehajlás  nélkül,  egyetlen  perc  
alaitt  közli,  hogy  a  közönség  vélemé-
nye  szerint  melyik  versenyző  kerül-
jön  a  döntőbe.  Ilyen  módon  a  leg-
különbözőbb  kérdésekben  —  város-
rendezési  viták,  politikai  előterjesz-
tések  —  kérhetik  a  lakosság  vélemé-
nyét,  és  az  eredmény  szinte  azonnal  
megtudható. 

A  magnetofon  az  utolsó  évtized-
ben.  nyugodtan  mondhatjuk,  min-



denki  számára  elérhetővé  vált  és  ha-
sonló  módon  a  videofelvevők  elter-
jedése  is  gyorsnak  ígérkezik.  A  vi-
deo-felvevővel  kazettán  rögzíthető  a  
tv-műsor  és  tetszés  szerint,  ismétel-
ten  visszajátszható.  Az  előre  progra-
mozott  készülék  a  tulajdonos  távol-
létében  is fölveszi  azt  a  műsort,  amit  
az  egyéb  elfoglaltsága  miatt  nem  
képes  megnézni,  de  a  fölvételt  al-
kalmas  időben  lejátszhatja.  Egyes  
amerikai  tv-adók  ezért  az  éjszakai  
órákban  sugároznak  a  video-felvevő  
tulajdonosok  számára  speciális  mű-
sorokat,  golfleckétől  a  pornófilmekig.  
Persze,  ha  valaki  nem  elégszik  meg  
az  effajta  fölvételekkel,  a  legsike-
resebb  mozifilmeket,  nyelvlecke-
sorozatokat,  levelező  tanfolyamokat  
videokazettán,  készen  is  megvásárol-
hatja.  Ez  ma  még  nem  éppen  olcsó  
mulatság,  de  a  kazetták  ára  a  jövő-
ben  föltétlenül  csökkenni  fog.  

Ugyanez  vonatkozik  a  video-
lemezekre.  A  gyárak  kíméletlenül  
harcolnak  a  piacért  és  mind  köny-
nyebben  kezelhető  és  mind  olcsóbb  
készülékkel  próbálnak  a  vásárlók  
kedvében  járni.  A  video-lemezját-
szók,  ha  valóban  elterjednek,  eleve  
kisebb  mértékben  terhelik  meg  a  
vevők  pénztárcáját,  mint  a  kazettás  
műsor-rögzítők.  A  Philips  cég  által  
kidolgozott  technikán  alapuló  Disco-
Vision  előreláthatólag  karácsonykor  
kerül  az  üzletekbe.  A  mikrobarázdás  
hanglemezméretű,  ezüstös  lap  baráz-
dái  egyaránt  őrzik  a  képet  és  a  han-
got,  de  a  platinával  bevont  felszín-
ről  finom  tű  helyett  a  lejátszó  fej  
lézersugara  továbbítja  a  hangot  és  
a  látványt  a  képernyőre.  Ha  igaz,  
egy-egy  ilyen  video-lemez  120—300  
forintnak  megfelelő  összegbe  kerül  
majd,  ami  nem  haladja  meg  a  hang-
lemezek  szokásos  árát.  Az  RCA  cég  
video-lemeze  valószínűleg  még  ol-
csóbb  lesz,  de  sérülékenyebb  és  nem  
olyan  örökéletű,  mint  a  lézersugár-
ral  letapogatott  platina-lemez,  mert  
az RCA-rendszer  lejátszófeje  hasonló  
tűvel  működik,  mint  a  sztereó-leját-
szó  gramofonok.  Pillanatnyilag  a  
legnagyobb  gond  az  igazán  kelendő  
műsorok  lemezre  vétele.  A  film-
gyárak  egyelőre  húzódoznak  attól,  
hogy  a  legnagyobb  kasszadarabokat  
eladják  a video-lemezt  gyártó  cégek-
nek.  A  filmesek  félelme  nem  is  
alaptalan;  ki  megy  el  a  moziba,  

ha  ugyanazt  a  filmet  odahaza,  le-
mezről  is  bármikor  megnézheti?  

A  már  nálunk  is  ismert  video-já-
ték  is  óriási  üzlet.  A  valódi  sportot  
mind  több  helyen  fölváltja  a  tv-
monitoron  könyörtelen  egykedvű-
séggel  ide-oda  pattogó  teniszlabda  
képe,  melynek  irányát  gombok  csa-
vargatásával  szabhatja  meg  a  ka-
rosszékben  ülő  sportember.  A  leg-
újabb  ilyen  találmány  1300  különbö-
ző  játékra  alkalmas;  van  ezek  kö-
zött  póker,  baseball,  teke  és  tank-
csata,  az  egyik  változatban  pedig  a  
játékos  egy  űrhajó  kapitányának  
érezheti  magát,  aki  az  őt  támadó  el-
lenséges  űrhajók  koordinátáit  kap-
ja  meg  és  azok  ismeretében  kell  
döntenie,  hogy  milyen  irányban  pró-
báljon  kisiklani  a  támadók  gyűrű-
jéből. 

Nehéz  megmondani,  mi  lesz  a  jövő  
televíziójából:  áldás-e,  vagy  átok.  
Mint  minden  technika,  önmagában  
a  tv  is  semleges,  ahogyan  a  sugár-
hajtású  repülőgép  is  az,  hiszen  föl-
használóitól  függően  szállíthat  nuk-
leáris  bombát  egy  város  fölé,  vagy  
nyaralókat  a  tengerpartra.  Elképzel-
hető,  sőt  valószínű,  hogy  sok  néző  
az  elmondott  technikai  lehetőségek  
birtokában  a  kábítószerek  áldozatai-
hoz  hasonlóan  video-mániássá  válik.  
A  falméretű  képernyőn  kigyulladó  
színes  fény  elbódít,  válogatni  lehet  
a  műsorok  között,  és  ha  ez  sem  elég,  
ott  a  saját  készítésű,  vagy  a  video-
tékából  kölcsönzött  kazetta,  lemez  
és  játék.  A  videofil  számára  a  kép-
csőből  áradó  illúzió  alakul  valóságos  
világgá,  saját  életének  valósága  el-
vész.  A  másik  oldalon  meg  ott  az  
audiovizuális  oktatás,  szórakoztatás  
minden  előnye.  A  tv  eddig  óriási  
tömegek  számára  adott  viszonylag  
kis  választékot  kínáló  programot;  
most  kis  csoportok  különleges  ízlé-
sét,  érdeklődését,  tudásvágyát  szol-
gálhatja  jól  összeállított  rétegműso-
rokkal. 

1939-ben  egy  riporter  azt  mondta:  
„A  televíziónak  az  a  baja,  hogy  az  
embernek  le  kell  ülni  eléje  és  szemét  
rá tapasztani  a  képernyőre;  az  átla-
gos  amerikai  családnak  nincs  ideje  
erre ...,  a  televízió  soha  nem  lesz  a  
rádió  komoly  vetélytársa".  

Ki  mer  jósolni  ezek  után?  

MATOS  LAJOS  


