
KRITIKA

Zelei Miklós

A tízmillió tv-maci országa
Jár az ember szája a tv ellen, de

közben nézi. Sőt, nézik azok is, akik-
nek nem jár a szájuk. Ez még rosszabb.
Mit lehet elérni? Talán azt, hogy ne a
képernyő használjon minket, hanem mi
a képernyőt.

Történelmi emlékezetünkben még
elevenek a gőzmozdony elleni paraszt-
lázadások: „Felgyújtja a búzatáblát!"
Mit tesz Isten? Fel is gyújtotta. Meg
még a legelőt is, az erdővel együtt.
Mára pedig itt száguldoznak a villany-
mozdonyok a szárnyvonalakon is.
Szennyezzük a környezetet az autóval,
de a valamirevaló gyárak régesrég
azért hajtanak, hogy járműveik kipufo-
góján lehetőleg ne jöjjön ki semmi, s
nem esélytelen, hogy meg is érjük ezt.
És így fog ez menni, ilyen reményked-
ve, míg csak meg nem szűnik a földön
az élet, mert addig ki mondana le arról,
hogy ne taxival menjen a babájához, s
ne legyen meg reggelire, vacsorára,
olykor már ebédre is a képes hírműsor?
Közhely, hogy legnagyobb hatásfokkal
a tv ellen a tv-ben lehet beszélni, mert
így jutunk el a legnagyobb közönség-
hez.

Mondjuk azt, hogy lelki környeze-
tünket tekintve a képernyő villogása is
környezetszennyező? Dehát a mélyhű-
tött földieper is az, amikor eldobjuk a
nejlondobozát, ami állítólag hosszabb
ideig fenn fog maradni, mint az egyip-

tomi piramisok... Szinte csak arról van
szó, hogy úgy ott felejtjük-e magunkat
a drágán vett, vagyis megbecsült ké-
szülék előtt?

Állandó mozgásban vagyunk ugye
Európa felé, lehet, hogy ez a mozgás
csak helybenjárás, a többi meg csak
duma, a tornatanár harsogása, de mi-
közben a tanár úr harsog, tévénk az
európai kultúrával szemben egyre in-
kább amerikanizálódik, Európából is
az „amerikait" véve át. Zúdul a rózsa-
szín atlanti butaság, néha már dézsát
kell a képernyő alá rakni, hogy ne
áradjon el a lakás. Bízhatunk benne, a
következmény az lesz, hogy amerika-
nizálódni fog a tévézési stílusunk is.
Egyik nagyhatalom kulturálatlanságá-
ból a másik műveletlenségébe esünk.
Már csak azért is, mert lepusztult éle-
tünkben a legolcsóbb vacsora után ez a
legolcsóbb szórakozás. Esküszöm, ak-
kor néha már jobb csupán üldögélni,
talpat vakarni. Meditálni. Gondolkodni
netán, bár ennek környezetünkre és
ránk olykor veszélyes következményei
lehetnek.

Abban már nem különbözünk Ame-
rikától, hogy nálunk is lényegében
minden háztartásban van tv. Ott is,
legfeljebb több és még több csatornás.
Az egyik csatornán mondjuk repülője-
gyet is lehet foglalni. Ez azért nekünk
még nem igazán hiányzik. Ha mégis

elutazunk valahova, nem okoz gondot,
hogy elslattyogjunk az IBUSZ-hoz,
befizetni éves jövedelmünket az oda-
visszáért. Hát „ott" ez nem így van...

Az amcsi tv-k naponta átlag hét óra
tíz percet vannak bekapcsolva, olyan
hat óra hosszat nézi is őket a dél-dako-
tai benzinkutas. (Postarabló, postames-
ter, rendőr, körorvos, börtöntöltelék...)
A tévézés a gyerekek kedvenc időtölté-
se is. Csak az alvási idejük hosszabb
annál, amennyit a gép előtt töltenek.
(Hogy azután az alvásidőben mit ál-
modnak, arról nincs információm. De
ha a folyamatos tévézés nem csonkolta
még teljesen a fantáziájukat, tessék
elképzelni.) Szabadidejük negyven
százalékát ezzel töltik a felnőttek is.
Két dolog fontosabb az életükben en-
nél: a munka, az alvás. Az ifjú amik
tizennyolc éves korukig körülbelül két
és fél évet, huszonkétezer órát töltenek
a tv előtt. Mire elérik a hetedik X-et, a
két és fél év hétre növekszik. A főmű-
sorokban nyolcpercenként látnak erő-
szakos jeleneteket. A szombat reggeli
rajzfilmekben kétpercenként. Egy em-
ber tizennyolc éves koráig húszezer
gyilkosságot lát, és több mint három-
százötvenezer reklámot.

Erre tartunk, csak csóró kivitelben.
Gazdag karácsonyunkon nem árt ezen
elmélázni, legalább a szünetjel idején.

Molnár H. Lajos

Mi az, hogy közszolgálati rádió?
Eszembe nem jutott volna e kérdés,

ha hónapok óta nem követelnék (vagy
utsítanák el) egyre gyakrabban ezt a
közhasznút. Azért csúsztattam haszon-
ra a szolgálatot, mert a kettőnek egy-
máshoz vajmi kevés köze van - a
gyakorlatban. Elméletileg is csak ak-
kor lenne, ha az államot, mint engem, a
köz egyik összetevőjét kiszolgálónak
tudnám elképzelni. Mivelhogy a köz-

szolgálat, a minden gyanún felülálló
értelmező szótárt szerkesztők szerint:
állami alkalmazásban végzett tevé-
kenység...

Néha annyira szubjektíven és önké-
nyesen értelmezem a dolgokat, hogy
ragaszkodom képtelen képzettársítása-
imhoz. Tehát: abszolút vitatható fantá-
ziálgatásom „értelmezésében" köz-
szolgálati rádió az, amelyik a közössé-

get szolgálja. (Tudom, hogy ez az
okoskodás olyan, mint az egyszeregy,
azaz - mint a többi egyszerűség -
együgyű, baromság. Mindegy.) Hát ez
az, amit ebben az észbontó átértékelő-
désben borzasztó nehéz megvalósítani!

Ha csak magamból indulnék ki, hűj,
de kapásból meg tudnám mondani, mi-
vel szolgálhatna engem a hallgató ke-
gyeiért tudathasadásig lelkiző rádió.
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Sajnos, nem én vagyok a köz, meg sem
próbálok tippet adni, csak menteni pró-
bálnám a megfelelésért immár fejük
tetejére állt szaktársakat.

Az úgynevezett Magyar Valóságot
valamelyest kapiskálva érzékelem,
hogy a vakokat, a gyengénlátókat, a
nyugdíjasokat, az álmatlanokat és né-
hány megszállottat leszámítva, az im-
már polgárosodásra száműzetett lakos-
ság körülbelül 0,05 százalékát érdekli a
rádió főleg autózás vagy utazás köz-
ben. A többit elorrontotta a tévé, a
videó és egyebek (például: peep-show)
látványossága. Nos, ebből a „tömeg-
ből" a tudományos közvéleménykuta-
tástól rettenetesen messze álló becslé-
seim 0,001 százaléknyi tábort mutat-
nak ki, mint irodalmi műsorok, hangjá-
tékok és hasonló baromságok hallgató-
it. Fülembe csicsergő madárkámtól
hallom, hogy a politikai műsorok hall-
gatottsága 0,0001 és 0,001 között mo-
zog attól függően, hogy mit értünk
politikai műsoron. Ha csak a híreket,
akkor ez az, ami maximális közér-
deklődésre (tehát: közszolgálatra) szá-
míthat, ám ez is kezd nagyon uncsi
lenni, amióta (több hónapja) ez a slá-
ger, a főhír, a headline: jugóéknál lő-
nek, megszegték az n+1. fegyverszü-
netet. Ha pedig kormányzáson és ellen-

zékben lévők, illetve függetlenekként
hencegő politológusok nyilatkozatait
minősíteném (az ötödik deci pálinka
után) politikai műsornak, akkor ez le-
het a „vesszek meg a kíváncsiságtól"
minimuma. (Kivétel - mikor e sorokat
rovom -: Kónya, Torgyán, Orbán és
archív felvételről Nagy Imre, Rákosi,
Kádár.) A minimum maximuma pedig
az a produkció, amikor az éppen aktuá-
lis áremelések életszínvonal-emelő ha-
tását magyarázzák; ezek után néhány
nappal vásárol az asszony a gyereknek
és lecsillapodott férjének új készülé-
ket.

A műsoridő egyre nagyobb részét
kitöltő reklámtól kábé 0,0001 százalé-
kot tehet ki a füleit a hangszóró felé
hegyezők közüli még normális ember.
Mert vagy olyasmit kínálnak (padló-
szőnyeg, fűnyírógép, könyv, folyóirat,
ragasztó, hátdögönyöző stb.), ami a
hülyének sem kell, vagy azt (szuperau-
tó, riasztókészülék, utazás Honoluluba
stb.), amit csak az a 0,000001 vásárol-
hatna meg egy gyönge pillanatában.

Azt hiszem, nagyjából maradna a
zene, amivel a magyar társadalmat
(pardon: nemzetet) szolgálhatnák.
Amilyen pechesek vagyunk (vagy
amennyire balkézzel nyúlnak a leme-
zekhez, szalagokhoz), ezzel is majd-

nem mindig sikerül ellenszolgálniuk.
Ha véletlenül táncra perdülhetnékem
van, nekik éppen Bachra van gusztu-
suk. Ha az altató nem hat hamar, és
preklasszikusokat hívnék segítségül a
megváltó álomhoz, hétszentség, hogy
Hard-rockot sugároznak. Amikor - va-
lami egészen megmagyarázhatatlan
oknál fogva - anyósomnak mulathat-
nékja támad (és nekem magyar vagy
etnikai nótám nincs a házban), hát nem
létezik, hogy ne éppen Bartók valamije
szólna a rádióból ütő-, verő- és egyéb
hangszerekre (meg valamilyen cselesz-
tára - ez mindig benne van).

Van egy műsor, amely biztos köz-
szolgálati, mert a törzskocsmámban is
mindig leállítja a pincércsaj a kazettát
már negyedórával a lényeg kezdete
előtt, hogy hallhassa (hallgathassuk) az
éteren át érkező ajándékot, kedvessé-
get, szenzációt: a kívánságműsort, azt
a „szív küldi szívnek" utódot Józsi
üzeni e dallal Bözsinek, hogy még nem
felejtette el" - veszem tudomásul köny-
nyeim letörölve, és ennél jobban már
csak az fáj, miért nem lehet mást is
üzenni és kívánni...

Szűkülő tereink


