
DONATOV ÉS LEONTYEV: 

A H A L L G A T Á S D R A M A T U R G I Á J A 
- A TV-JÁTÉK PROBLÉMÁI -

Ismeretes, <hogy a képkompozíció 
lehetőségei viszonylag milyen szűk 
korlátok között mozognak a televí-
zióban. A közeli felvételek, amelyek 
a filmben rendkívüli erővel emelnek 
ki, tesznek hangsúlyossá egyes ké-
peiket, a televízióban szinte állandó, 
megszokott forma. Szükség van te-
hát valamire, ami az időnkénti hang-
súlyt helyettesíti és a nézőt arra 
készteti, hogy a cselekmény legfe-
szültebb pillanataiban a hős lelki 
életére irányítsa minden figyelmét. 
Talán a hős belső monológja ez? Ta-
lán a szerző kommentárja? Talán. 
De az is lehetséges, hogy mind a 
hősnek, mind a szerzőnek a hallga-
tása bizonyul ilyen emocionális ere-
jűnek a képernyőn. Erre csak az új 
művészet gyakorlata adhatja meg 
majd a választ. 

A televízió nyelve nem azonos a 
film nyelvével. A film művészi pró-
bálkozásai: a sztereofdlm, a széles-
vászon, a cinerama magától értető-
dően távol esnek a televízió problé-
mavilágától. De legtöbbször a kö-
zönséges, keskeny farmájú vászon 
számára felvett filmek — tehát azok, 
amelyeknek méretarányai azonosak 
a tv képernyőjevei — sem válnak 
be a televízióban., Némely film ki-
nematografiai megoldása, amely a 
filmvásznon hatásos, a tv-nézőt hi-
degen hagyja. Csak értelmünkkel kö-
vetjük: mi az, amit mutatnak ne-
künk, de arra, ahogy mutatják, nem 
is leszünk figyelmesek. 

Az új művészet követelő parancsa, 
hogy keresssük meg és teremtsük 
meg speciális nyelvét. 

Űttörő munkát végzett ezen a té-
ren Mark Orlov, a Szovjetunió Köz-
ponti Televíziójának rendezője. Ha-
tározottan, sőt, polemikus éllel le-
mondott minden segédeszközről. Nem 
használt díszleteket, mellőzte a napi 
élet apró részleteit, a képernyőn nem 
láttunk egyebet, mint egy semleges 
hátteret és a szereplőt. Mégpedig leg- A 
inkább egyetlen szereplőt. Csak rit-
kán léptet fel partnert. A néző egé-
szítse ki a maga fantáziájával a szín-
teret, a körülményeket, az ábrázolás-
ból kimaradt részleteket. Így a néző 
az előadás aktív társszerzőjévé válik. 
De nem egyedül ez a fontos. 

A televízió ereje a közvetlen kon-
taktusban rejlik: a képernyőn látható 
emberi lény egyenes kapcsolatában 
a nézővel. A -félre* mondott szöveg 
(amelyről azt mondják, hogy nincs 
helye a filmművészetben) a tv-néző 
számára teljesen elfogadható. Ilyen-
kor a néző válik a szereplő partne-
révé. Orlov hősei a képernyőről mint-
egy párbeszédet folytatnak a nézővel, 
közlik vele gondolataikat, érzéseiket, 
lelki élményeiket. És a néző ezt 
őszinte feszültséggel hallgatja. 

De mégis, lassanként valamiféle 
elégedetlenséget kezdünk érezni. A 
formának ez a szigorú kiélezettsége, 
ez a hangsúlyozott aszketizmus rend-
kívül drámai, mély, nagy gondolatok-
kal és szenvedélyekkel teli tartalmat, 
bonyolult -belsó cselekményt* köve-
tel. Ezt a követelményt Orlov egyéb-
ként érdekes televíziós filmjei nem 
mindig tudják teljesíteni. Nem futja 
a -lelki dinamikából*. Márpedig 
enélkiil ilyen fukar eszközökkel nem 
jön létre teljes értékű mű a televízió 



képernyőjén. Ennek az oka abban 
rejlik, hogy a választott forma nem 
felel meg az irodalmi anyagnak. Ami-
kor pedig az e nyomon induló tv-
rendezők megkísérelték gazdagítani 
a látnivaló elemet, csak még inkább 
előtűnt a figurák színtelensége. 

A fejlődés útját kereső televízió a 
filmhez folyamodott segítségért. Alov 
és Naumov a Moszfilm műtermében 
egész estét betöltő televíziós filmet 
forgatott -A pénz- címen. A forgató-
könyv Albert Maiz amerikai író há-
rom novelláján alapult. A film sok 
vitára adott alkalmat. Nem akarunk 
itt a film érdemeire és hibáira ki-
térni, megelégszünk egy tanulságos 
részlettel: a -Játék- című novellából 
véve. Ez a novella egyszerű és igen 
drámai. A kétségbeesett állapotba 
jutott munkanélküli elküldi kisfiát, 
hogy lopjon egy üveg tejet éhes hú-
gocskájónak.^A szerzők-nem dolgoz-
nak semleges vagy jelzett hátterek-
kel. A bérkaszárnya udvara, az utca 
teljes filmszerű realitással épül fel. 
A közeli felvételek számát, a vágás 
módját illetőleg sem térnek el na-
gyon a filmszerűtől; talán csak a 
ritmus lassúbb valamivel. És mégis, 
a novella egésze sajátosan televízió-
szerű. 

Mi ennek a titka? Nyilván az, hogy 
a szerzők rendkívüli figyelemmel kí-
sérik hőseik legkisebb lelki rezdülé-
seit is. A novella hosszú hallgatással 
kezdődik. Még semmit sem tudunk 
a küszöbön álló történésekről. Csak 
két emberi alakot: egy nagyot és egy 
kicsit — apát és fiát — látunk. A ka-
mera minden mozdulatukat követi, 
amint a szennyes, rosszul világított 
udvaron némán mozognak. A nézőt 
lassan nyugtalanság keríti a hatal-
mába. Megértjük, hogy ezt a két em-
bert bonyolult és tragikus kapcsok 
fűzik egymáshoz; megértjük a dráma 
közelségét. Már teljes figyelmünket 

leköti a kép, szinte félünk, hogy el-
mulasztunk egy-egy mozdulatot, a fi-
gurák első megszólalását. 

Akaratlanul is arra kell gondol-
nunk: hátha a hallgatás a tv-játék 
legdrámaibb kifejező eszköze? Hátha 
ez váltja ki ugyanazt a hangsúlyozó 
hatást, mint a filmben a közeli felvé-
tel? Igaz, hogy ehhez színészek kelle-
nek, akik (mint ebben a filmben And-
rej Popov) tudnak -hallgatni.-" 

* 

A televízió sajátosságai, jellemző 
kifejezőeszközei nagyon közel járnak 
a filmművészet legújabb kísérletei-
hez. 

Romm egy cikkében így nyilatkozik 
ezekről az új kifejezőeszközökről: 
-Megtanultuk, hogy aprólékos részle-
tességgel kövessük az ember élet-
nyilvánulásait, felszabadítsuk a film-
szereplőt a kellékek uralma alól, a 
maszk, a díszlet, az ügyesen kiagyalt, 
mesterkélt dialógus és a sablonos cse-
lekmény nyomása alól . . . -

Mindezek az új fiím-követelmények 
a lehető legközelebb járnak a televí-
zió lehetőségeihez. 

Romm így folytatja: -Én például 
felteszem, hogy Lenin egy munka-
napja, életének egy hétköznapja na-
gyon mély tartalmat adhat egy film-
nek, még akkor is, ha ezen a napon 
semmi különös nem történik. A néző 
csak azt látja, ki mindenkivel beszél 
Lenin a nap folyamán, milyen kérdé-
seket old meg, hogyan beszél, min és 
hogyan gondolkodik, ilyen vagy amo-
lyan körülmények között mit cselek-
szik . . . 

Mialatt Romm ezt írta, a Központi 
TV éppen befejezte új televíziós 
filmjét, amelynek még a címe is azo-
nos volt a felhozott példáéval: -Lenin 
egy munkanapja-". 

Geiman rendező 1921-ből választol-
ta ki Lenin egy hétköznapját. Cselek-
ménye ennek a tv-filmnek a szó 



megszokott értelmében nincs, mégis 
nagy a drámai hatása. A dramatur-
giai forma: egyes találkozások és be-
szélgetések láncolata, amely össze-
függő egésszé olvad össze. Ez a forma 
televízió számára rendkívül alkal-
masnak bizonyul. A tv-film, hála 
Maszanov játékának is, általában si-
kerültnek mondható, mégsem nézhet-
jük el egy fontos hiányosságát: a 
szerzők nem merték kihasználni a 
hallgatás kifejezőerejét. Szakadatla-
nul hangot hallunk, a gondolkodás 
szünetei nagy feszültségükkel elma-
radnak. 

így keresi a televízió a maga sajá-
tos nyelvét, sajátos műfajait. A kere-
sés bonyolult, nem mindig vezet sza-
batos megoldásokhoz, sőt, gyakran 
egyszerűen hibás. Ebből a szempont-
ból fontos szerep jutna a TV-kritiká-
nak. Talán soha olyan fontos nem 
volt, mint most, hogy mindent, ami 
valóban új, támogassunk akkor is, ha 
még csak a bizonytalan tapogatózá-
sig jutottunk el. A kitaposatlan ösvé-
nyekről még nem tudjuk, melyik lesz 
idővel széles országúttá. 

Ügy látszik, hogy a művészi tv-
játékok legfőbb ereje: a néző rend-
kívüli közelsége a képernyőn leját-
szódó eseményhez. Ha ehhez hozzá-
járul a szereplőkkel való "együtt-
élése*, akkor valósággal a történés 
részvevőjévé, egyben a dráma társ-
szerzőjévé is válik. Ebben különbözik 
minden más eddig létező műfajtól. 
A televízió lerombolta a "negyedik 
falat*, amely még mindig megvan a 
színházban, sőt, a filmben is. Minden 
eddigit felülmúló intimitása, hiteles-
sége, és az, hogy közvetlenül a néző-
höz, mint egyénhez fordul, megkülön-
böztetik a filmtől. A halkan kiejtett 
élőszó intonációja egyre gazdagodik, 
egyre mélyebbre hat. A szó vissza-
nyeri ősi jogát. 

A holnap televíziója így hatalmas 

lépésekkel fogja a művészetet tovább-
vinni évszázadok hosszú sorával ez-
előtt megkezdett útján az emberi lé-
lek legmélyebb, legfinomabb, legbo-
nyolultabb érzelmeinek megismerése 
és művészi feltárása felé. 

Ügy hisszük, hogy a televízió, fej-
lődése folyamán, egyre közelebb jut 
az irodalomhoz. A könyv mindig 
egyénileg fordult az olvasóhoz. Szín-
házat, és főleg filmet, egy ember szá-
mára el sem lehet képzelni. A hatás-
hoz elkerülhetetlenül szükséges a né-
zőtér közönsége. Ezeknek a művésze-
teknek nagysága részben abban rej-
lik, hogy nézők százait, ezreit kény-
szerítik egyidejűleg azonos átélésre. 
Ezzel azonban a könyv eddig egye-
dülálló egyéni voltáról le kell monda-
niuk. Akarva-akaratlan, minden néző 
átveszi a szomszédjai reakcióját is; 
érzéseit a nézőtér érzése "korrigálja*. 
A tv visszaadja a négyszemközötti-
ség élményét, amely eddig a könyv 
sajátsága volt. De ugyanekkor a te-
levízió, természeténél fogva, a legkol-
lektívabb művészet is. 

Szvetlov költő szavai szerint a "mű-
vészi alkotás ereje abban áll, hogy 
rengeteg sok ember, aki egymást nem 
is ismeri, ha jó verset vagy prózát 
olvas, rendkívül közel jut egymás-
hoz*. A televízió erejét is éppen eb-
ben látjuk. Nincs még egy művészet 
ekkora közönséggel. És előrelátható-
lag rövidesen lehetővé fog válni, hogy 
az egész világ minden embere ugyan-
abban a pillanatban egy és ugyanazt 
a művészi alkotást láthassa. A tv 
nemcsak az információ hatalmas esz-
közévé válik, hanem az egész embe-
riség kölcsönös művészi megértésének 
eszközévé is. De egyúttal minden 
egyes ember egyéni, intim, feltehető-
leg külön-külön is mindenki szívéhez 
szóló művészet lesz, 

Lehet, hogy ebben a dialektikus el-
lentétben keresendő az a sajátosság, 
amely az új művészet fejlődését füg-
getleníteni fogja idősebb testvéreitől. 
A jövő fogja megmutatni, így van-e. 


