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A filmkritikák sem 
igen tudnak imit kezdeni 
az operatőr művészeté-
nek értékelésével, több-
nyire megelégednek 
nélhány általános meg-
álapífcással: a film szín-
világáról, vagy a képek 
kompozíciójáról, újab-
ban a mozgékony ka-
meráról. A televíziós 
képalkotás kritikai fo-
gadtatása sem jobb. 
Megdicsérik a szép, ki-
fejező .közelieket", a 
„sokat mondó emberi 
arcokat". Megállapítják, 
hogy a képernyőn, lé-
vén kicsi, csak a közel-
be hozott tárgyak, arcok 
érvényesülnék, a na-
gyobb tereket befogó 
„nagy totálok" kifejező 
ereje elvész. Ennél a té-
vés esztétikai közhely-
nél többet akartam 
megtudni a televíziós 
operatőri művészetről 
(vagy hogy egyáltalán 
létezik-e ilyen), ami-
kor Bornyi Gyula és Bí-
ró Miklós Balázs Béla-
díjas operatőrökkel be-
szélgettünk: a képről 
és a képernyőről. 

— Mindketten filmes 
operatőrnek tanultak a 
főiskolán, de képernyő-
re készítik a filmeket, 
tévéjátékokat. Elsősor-
ban nyilván, technikai 
adottságok határozzák 
meg a mozivászonra és 
a képernyőre komponá-
lás különbségeit. 

Bíró: — A modern 
operatőri stílus jegyei-
nek valóban útját állja 
a képernyő — nem is 
elsősorban a nagysága, 
mint inkább a formája, 
és az elektronikus kép-
átvitel. A filmes kom-
pozíció, a látvány elren-

dezése tulaj dóraképpen 
divat kérdése is. Mosta-
nában a széles, fekvő 
téglalap alakú vászon 
lehetőséget ad olyan 
kompozíciós hangsúlyok-
ra is, amelyek a képer-
nyőn valóban nem érvé-
nyesülnek. Aztán a vi-
lágítás különbözőségei: 
hiába dolgozunk mi is a 
legérzékenyebb, legki-
válóbb nyersanyagokra, 
mint a filmgyári kollé-
gák, a képernyő nem 
képes közvetíteni azt a 
széles tónusskálát, a 
feketétől a fehérig, a 
szürkék variációit, 
mint a vászon. Tehát 
az a tendencia, hogy 
természetesen világít-
sunk, ami a mozifilme-
ken meg is valósulhat, 
ahol egy éjszakai kép-
nek is megvannak a fel-
ismerhető tónusai, a te-
levízióban alig, vagy 
csak nehezen képzelhető 
el. Egyébként a „profi" 
tévés sorozatok, gondol-
jon csak az Angyal-ra, 
vagy a Kockázat-ra, 
mutatják ezt a legjob-
ban. Alkotóik egyszerű-
en tudomásul veszik a 
képernyő adottságait. 
Ezeknél a filmeknél 
egyszer sem fordult elő, 
hogy az adás alatt csa-
vargatni kellett volna a 
készülékek gombjait, 
mert nem lehetett jól, 
világosan látni a történ-
teket. 

— Az elektronika, a 
képmagnóval történő té-
véjáték-felvétel azonban 
nem „akadályoztatott" 
kunkurrenciája a mozi-
filmezésnek. Mégis, a 
nézőnek úgy tűnik, 
többnyire ezek a leg-
sablonosabban elkészí-

tett, egyformán fényké-
pezett darabok. Miért? 

Bornyi: Mert a forga-
tókönyvek nem erre az 
új technikára, az elekt-
ronika adta lehetőségek-
re íródnak. 

Bíró: — Az ampex — 
tévéjátékok gyártása 
gazdaságosabb, mint a 
filmezés. Négy-öt nap 
alatt készül el egy egy-
órás tévéjáték. Elvileg 
használhatnánk az elekt-
ronikus kamerát is a 
filmkamerához hasonló-
an, de akkor a felvétel 
időtartama alaposan 
megnövekedne. De az 
az igazság, hogy ezek 
mind csak kifogások. 
Operatőri művésziét ön-
magában nincs. Rossz 
film attól még nem lett 
jó, hogy „szépen" fény-
képezte az operatőr. Az 
operatőr művészetét is 
végsősoron az a vállal-
kozás minősíti, amely-
nek alkotótársa: a tévé-
film igazsága, mondan-
dójának aktualitása, 
őszintesége. Mert egy 
egész film adhat csak 
értéket, igazi értéket az 
operatőr művészetének 
is. 

Bornyi: — Az ember 
olyan alkotótársakra, 
partnerékre vágyik, 
akikkel együtt egy-egy 
dologról ugyanaz, vagy 
hasonló jut az eszébe. 
Csak ilyen esetben be-
szélhetünk „művészet-
ről", „önkifejezésről". 

Bíró: — Ehhez az 
„önkifejezéshez", a té-
véoperatőr .művészeté-
hez a televíziónak kell 
megteremteni a lehető-
séget: forgatókönyvek-
kél. 
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