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Rádiózás a tv-ben
Azt mondják, és jól mondják, hogy a képnek nyelve van.

De mije van a képernyőnek? És egyáltalán, föltehető-e ez a
kérdés, hacsak nem akarunk olyan olcsó választ adni, hogy
nézője biztosan.

Hiába fordulunk az Esztétikai Kislexikonhoz is. „Televí-
zióművészetet" és „rádióművészetet" emleget e komoly
könyv, valószínűleg abból kiindulva, hogy „művészetté" az
válik, amit esztétikailag tárgyalnak. ÉS fordítva.

Megtudhatjuk az okos szakkönyvből, hogy a televízió-
meg a rádióművészet az, amit azok a művészek csinálnak,
akik bemennek a rádióba, meg a tv-be, és akkor csinálják,
amikor bent vannak. És ha belegondolunk, ez tényleg így
van...

A kérdés, amire nem fogunk tudni válaszolni, így hang-
zik: mitől tv-műsor a tv-műsor? A másik, a rádióműsor
ügye jóval egyszerűbb. Rádióműsor az, amit a rádióban
hallunk. Ilyen alapon is közelíthetünk az előző problémá-
hoz. Akkor a válaszunk így hangzik: tv-műsor az, amit a
tv-ben nézünk.

Na de...
Vannak benne, a tv-ben, és sajnos elég gyakran, különfé-

le - többnyire nagyon unalmas - emberek, elsősorban
politikusok. Ülnek ott, beszélgetnek, vitázgatnak, ahelyett,
hogy beismernék: a legszívesebben elevenen leszecskáznák
a másikat, és utána kielégülten hazaballagnának, mi meg
nézhetnénk helyettük valami nézhetőt.

Ezeket a mindenesti országmentő dumapartikat csupán a
kísérlet miatt említettem, amit nyájas olvasónkkal szeret-
nénk elvégeztetni, nem pedig azért, hogy elmondjam róluk,
milyen rosszak. Ezt úgyis tudja mindenki.

A kísérletet bárki elvégezheti odahaza, az esti főműsor
idején, amikor ezek a párti partik összeállnak. Nem különö-
sebben anyagigényes, csupán egy pléd vagy egy nagyobb
méretű törülköző kell hozzá, ami - a fent emlegetett urak
ténykedésének ellenére - remélhetőleg még minden háztar-
tásban akad. Kapcsoljuk be a párti parti képernyődumát,
hangosítsuk fel, szabályozzuk be a képet, és amikor tökéle-
tesek a színek, élesek a kontúrok, és jól kijönnek az
árnyalatok, készülékünket az időben odakészített pléddel,
vagy a nagyobb méretű törülközővel gyorsan takarjuk le!

Látni fogjuk, pontosabban hallani, hogy egy tökéletes
rádióműsorunk lett! így azt az időt, amit a kép szabályozá-
sával töltöttünk el, teljesen elpazaroltuk. (Vigyázat! Ha
ugyanezt a kísérletet a rádióval végezzük el, nem kapunk
eredményül tv-műsort! Valamint e cikk szerzőjét a gyer-
mekektől tartsák távol...)

A tv-elnök sem gondolhatja komolyan, hogy attól tv-mű-
sorunk lesz, ha egy csomó kopasz embert a kamera elé
ültetnek. A tv-hez a látás élménye is hozzátartozna, ám
ezeket a műsorokat elég hallani. Nincs a képernyőnek képe,
amikor pedig van. Mármint technikailag. De „tv-művé-
szetileg"?
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