
Miért van napirenden a televizió? 
A Filmvilág 10. és 11. számában 

Gyertyán Ervin és Nemeskürty Ist-
ván a művészetek közé érkezett, 
vagy ott legalább is kopogtató „új 
gyerekről", a televízióról mondták el 
véleményüket. Mert ez a gyerek itt 
van, helyet és figyelmet kér, sőt ér 
demel — ebben rokonszenvezők és 
tartózkodók egyetértenek. A létezés 
tehát tény; a többi: tapasztalat. Teo-
retikus viták helyett többnyire csak 
megegyező vagy ellentmondó megfi-
gyeléseinket vehetjük szemügyre. 

Megkísérlem én is csoportosítani a 
magamét. 

A Z E S Z K Ö Z R Ő L 

A televízió egyre inkább hasonla-
tossá válik ahhoz a számtalan mű-
velet elvégzésére alkalmas háztartási 
robotgéphez, amely rózsaszín leány-
álommá hivatott varázsolni a házi-
asszony életét. Egyre több, egymás-
tól nagyon is különböző feladatot 
végez el: követi a labda útját a va-
sárnapi rangadón, állást foglal az 
ipar és a kereskedelem vitájában, 
hogy melyik a jobbik mosópor, kö-
veti a meggyilkolt amerikai elnökje-
löltet szállító vonat útját, megkísérli 
angol nyelvtanra oktatni nézőit, s ki 
tudná felsorolni, még mindenre 
nem vállalkozik. A televízió a „gyor-
suló idővel" versenyezni próbáló 
ember korszakalkotóan fontos robot-
gépe. A televíziós készülék az,'— te-
hát a gép, s a technikai rendszer, 
mely a készülék működését lehetővé 
teszi... De a televízió — a szó mű-
vészeti értelmében — ennél sokkal 
kevesebbre, és sokkal többre képes. 

Először is: kevesebbre A gép köz-
vetít újságot, a szórakoztató ipar 
termékeit, sportot, reklámot... A 
televíziós művészet nem olvasztja 
magába mindezt, a közös technikai 
hordozó éppúgy nem teremt mély és 
lényegi kapcsolatot az egymástól na-
gyonis különböző „műsorok" között, 
mint ahogy a reklámfilmre sem ér-
vényesek a modern filmművészet 
esztétikai megállapításai, hiába al-
kalmazható azonos felvevő és vetítő 
gép, vagy akár azonos minőségű 
nyersanyag is a legújabb fogpaszta 

népszerűsítéséhez és valamelyik 
fesztiválsikerünkhöz. 

Mindez nyilvánvalónak látszik, 
mégis sokan a televíziós művészet 
legszembetűnőbb specifikumát ab-
ban vélik felfedezni, hogy a televízió 
(a készülék) állandóan dokumemen-
tarista módjára szembesít a való-
sággal, s ennek következtében a mű-

. vészi szándékkal konstruált, s 
ugyanazon a képernyőn megjelenő 
valóságot a néző sokszoros kontroll 
alá veti. Nézetem szerint a valóság 
és a műalkotás minden korábbinál 
fokozottabb igényű szembesítése va-
lóban létező jelenség mondhatnám: 
a legjellegzetesebb kortünet, amely a 
műélvezet folyamatában mutatkozik. 
Csakhogy ez nem a televíziós művé-
szet kizárólagos tehertétele (vagy 
erőforrása?), hanem minden művé-
szet „környezete". A világ amelyben 
a ma művésze alkot, félelmetesen 
gyorsan közvetíti az információkat, 
ennek következtében nemcsak moz-
gékonyabbá, hanem átfogóbbá is te-
szi valóságfogalmunkat. Dehát ez a 
folyamat csak részben zajlik a kép-
ernyőn, a híradófilmek, a telexen to-
vábbított fotók, a rádióban szétsu-
gárzott hang egyaránt a „részvételt" 
biztosítja olyan történésekben, me-
lyekből korábban tér- és időbeli tá-
volság kizárta az embert. A televizió 
kitűnő feltételeket biztosíthat újság-
nak, vitafórumnak. Érdemes és kell 
is majd elemezni, milyen hatástöbb-
letet nyújt az állandóan jelenlevő 
kép, a lehetséges egyidejűség a rész-
letekben való elmélyülés lehetősége, 
s az egész áttekintésének képessége. 
A televíziós művészetet azonban 
mégis el kell választani a képernyőn 
megjelenő más „programoktól" ah-
hoz, hogy a jövőben vizsgálni lehes-
sen, s mindenekelőtt: művészeit vol-
tát sikerüljön bizonyítani. 

M I K O R V A N M C V E S Z E T 
A K É P E R N Y Ő N 

Mindaddig senki sem vitatta, hogy 
a televízió sok egyéb mellett művé-
szet, műalkotás közvetítésére és el-
terjesztésére kiválóan alkalmas. Még 
pedig olyan „tehetségesen" tölti be 



többnyire ezt a feladatát, hogy köz-
beékelődése nem veszteséggel, ha-
nem nyereséggel jár, A színházi elő-
adást, mielőtt „továbbadná", felerő-
sített hangsúlyokkal láthatja el, a 
legszebb pillanatokat közelről mu-
tathatja meg, apró ritmus-korrek-
ciókra képes. A filmeknél már nem 
ilyen dicsekedni való a helyzet, de 
azért a közvetítő funkcióját a tele-
vízió itt is többé-kevésbé betölti. A 
televízió saját művészete azonban 
akkor van jelen a képernyőn, ha 
színháztól és filmtől eltérő, sajátos 
hangulati-érzelmi egység jön létre, 
mégpedig egy olyan formanyelv se-
gítségével, amely — ha merített is a 
színház- és filmművészet eszköztárá-
ból — kizárólagos és új. Ez a forma-
nyelv talán az ötvözethez hasonlít-
ható, mely a benne eggyéolvadt 
anyagok tulajdonságainak összes-
sége helyett új, azoktól különböző 
erényekkel és hiányosságokkal hívja 
fel a figyelmet magára. „Színpad 
nélküli színház, a mozi külsőségei 
nélküli mozi" — határozza meg a 
televíziós művészetet nem kevés iró-
niával egy francia esztéta, Jean Luc 
Déjean. De nem csak ő, mások is in-
kább azokat a negatívumokat térké-
pezték fel, amelyek a televíziót más 
művészetekhez hasonlítva jellemzik. 

A Z É L M É N Y 

A televízió védelmében végezhető 
vizsgálódás egyik lehetséges kiindu-
lópontja — a nézőre gyakorolt hatás. 
Az a pszichózis, amely a képernyő 
előtt létrejön, alapvetően kétféle. Ha 
a televízió egyszerűen „továbbít" 
(újságot, színházat, filmet, vitát stb.), 
a néző reakciója, hangulata, figyel-
me hasonlatos az újságolvasóéhoz, 
színház- vagy filmnézőéhez, vagy 
egy vita hallgatójához. De reakciói-
nak intenzitása legtöbbször alacso-
nyabb, figyelme kevésbé koncentrált, 
ez a jelenlét valóságos élményének 
hiányából fakad. Az élménynek ez a 
redukáltsága azonban megdöbben-
tően csekély mértékű, s ami a köz-
vetettség miatt elvész, azt — leg-
alább is részben — pótolja valami 
más: a képernyőn történtekkel való 
négyszemköztiség érzése. 

Ez a hangulat — a magányos ta-
lálkozás élménye — valamilyen fo-

kon mindenfajta adás nézőinek kö-
rében felfedezhető. Valódi hatásfo-
kán azonban a televíziós művészettel 
való találkozás pillanataiban van je-
len. Mégpedig — megítélésem sze-
rint — nem oldottá, fellazulttá, ke-
vésbé elmélyültté leszi azt, hanem 
ellenkezőleg: feszültebbé. Egyetértek 
Gyertyán Ervinnel abban, hogy a 
koncertteremben a zene élvezői za-
vartalanabb figyelemmel adják át 
magukat az élménynek, mint televí-
ziós hangversenyközvetítés esetében. 
Csakhogy itt a közvetítésen van a 
hangsúly. A néző, aki kizárólagosan 
televízióra szánt művel találkozik, 
nem bújik „papucsba" sem lelkileg, 
sem szellemileg. A sokat emlegetett 
otthoni kényelembe helyezkedett, 
házicipőt húzó néző figyelme ugyan-
is szorosabb összefüggésben van a 
képernyőről érkező műsor felszólító 
erejével, mint a kellemesen bő ruha-
darabokkal. „Amíg a film mindent 
tud, amire a televízió művészi érte-
lemben képes, addig a tévé (talán 
csak rna még) nem tudja mindazt, 
amit a film" — írja egyhelyütt cik-
kében Gyertyán Ervin. 

Ügy tűnik, a film nem tud olyan 
mértékben személyhez szóló lenni, 
mint a televízió a legjobb pillanatai-
ban. S az ember a személyes, neki 
címzett közlésekre jobban reagál. 

T E L E V Í Z I Ó S J Á T É K ES 
I N T I M I T Á S 

Mielőtt a televízió intimitásáról 
próbálnánk meg néhány megfigye-
lést elmondani, tisztázni kellene a 
televíziós művészet műfajait. Ez 
azonban e pillanatban még olyan 
vállalkozásnak látszik, amelynek a 
nagyon gyors mozgás, a mindennapi, 
megállás nélkül ömlő műsormeny-
nyiség nem kedvez. Próbáljuk a te-
levíziós játékot a legszélesebb érte-
lemben használni, beleértve a kép-
ernyőre komponált revüt, drámát, és 
TV-operát is. Mivel magyarázható 
tehát az intimitás? A sikeres tele-
víziós játék gondolati tartalmát min-
dig az egyes ember személyes konf-
liktusáig bontja le. Ez a konfliktus 
szinte személyes közlés formájában 
jut el a nézőhöz, s a hordozó anyag 
mindenekelőtt: a szó. Ez erősen be-
folyásolja a cselekmény értelmezését 
is. A film világot teremt, tájakat, 



tárgyakat, látványt, mely az ember-
ről árulkodik. Az ember mozog eb-
ben a művészileg felépített világban, 
mozgása új és új környezetbe veti. 
A szó szinte csak motiválja a cse-
lekményt, azt valójában a kép hor-
dozza. 

A televízió sem mond le a beszé-
des tájról, csakhogy ez a „táj" az 

"emberi arc. A beszélő és hallgató 
ember arca, mely épp olyan kimerít-
hetetlennek látszik, mint az erdők, 
mezők és városok. Az ember arcánál 
tágabb világ, mást is befogadó kép 
— itt csak motiváció. A fesztiváldíj 
nyertes Menekülés a börtönbe című 
TV-játékról, ha megkérdezzük ak-
kori nézőit, szinte kivétel nélkül Vas 
Éva játékát fogják elsősorban emlí-
teni. A néző emlékezete — filmnél, 
színháznál, s a televíziónál is — leg-
többször úgy raktároz ösztönösen is, 
hogy a műfaj lényegét ragadja meg. 
Az emberi szónak, s ennék követ-
keztében a színészi játéknak a meg-
növekedett szerepe már alapja lehet 
az intimitásnak, de nem ad rá tel-
jes magyarázatot Csakhogy a kör-
nyezet látványának lecsökkent sze-
repe közelebb hozza a színészt. Ő 
uralkodik a képernyőn, olyan, mint-
ha belépett volna a szobába; nem 
különíti el színpad, nincs körülötte 
olyan realitással érzékelhető környe-
zet, mint a filmvásznon. A mozi né-
zőterén mindig teljes értékű való-
ságnak fogadjuk el a képi látványt, 
mindez bennünk valóságosabbá is 
nőhet, mint az elsötétített nézőtér. 
Izgalmas pillanatokban néhányan 
mindig felszisszennek, megfeledkez-
ve a filmnézés szituációjáról. A tele-
víziós játék környezete sosem válik 
ilyen valóságossá, de a színész és a 
színész szava — igen. 

K Ö L T É S Z E T ' ÉS F A N T Á Z I A 

A színésznek a játék közben el 
kell veszítenie színész voltát, a sza-
vaknak pedig szövegből költészetté 
kell emelkedniük, A színész minden 
más művészetnél „közelebb" kerül 
hozzánk a képernyőn, arcának legki-
sebb rezdülését sem tudja elrejteni, 
a művészi értelemben vett őszinte-
ségnek a teljességét kell nyújtania. 
Ehhez olyan szavakra van szüksége, 
melyek az igazság és a mélység esz-

tétikai erejével rendelkeznek. Vé-
gülis — irodalomra van szüksége. 

A film dialógusának hatásossága 
nem feltételez irodalmat. A látvány-
tól gyakran felfénylenek a legszür-
kébb szavak is. A színpad minde-

• nekelőtt szituáció, a televíziós játék 
hatása azonban összeomolhat né-
hány hamis mondattól. Hiszen így 
van ez két ember valóságos beszél-
getésében is: egy-két fülsértő mon-
dat, a hangulatnak vége, a bizalmas 
párbeszéd nem folytatható. Az iro-
dalom, a személyesség, tehát a köl-
tészet jelenléte azonban nemcsak 
azért szükséges, mert minden más 
túl gyorsan lelepleződik, hanem 
azért is, mert a szavaknak, s a sza-
vakat mondó színésznek kell meg-
adnia a lökést a néző képzeletének 
működéséhez. 

Úgy gondolom, amit a televíziós 
művészet a látvány oldalán elveszít, 
a néző fantáziájában megnyerheti. 
Ahogy az olvasó, ha elég erőteljes 
impulzusokat kapott, a szavaktól el-
rugaszkodva fantáziájában nyer 
árnyalt, részletes és élő képi világot, 
úgy a televízió is rendelkezik ilyen 
ösztönző erővel. A különbség annyi, 
hogy az élő embert színész teszi egy-
szerivé, s konkréttá, s a külvilághoz 
is vannak „vázlatok". Így, az termé-
szetesen igaz, hogy az olvasó telje-
sítménye a nagyobb, de hogy a tele-
vízió — mint sokan állítják — pasz-
szivitásra nevelné nézőit, erősen vi-
tatható. 

K Ö T E L E Z Ő 
M E N T E G E T Ö D Z E S 

Miután televízióról vallott néze-
teink megtámogatására még senki 
nem hivatkozhat szaktekintélyekre, 
nincsenek átfogó elméletek, melye-
ket vallani vagy tagadni lehetne, sőt 
a televízió gyakorlata is sokfélé ki-
indulópontot tesz lehetővé — talán 
a túlzott óvatosság nem kötelező. Ez 
adhat létjogosultságot e jegyzetla-
poknak . . . 

SZÁNTÓ ERIKA 


