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néhány művészet-technikai ösz-
szehasonlítá6t tenni a televíziós já-
ték és a film között. Ügy gondolom, 
az a helyes, ha a magyar televízió-
zás mai állapotát és gyakorlatát te-
kintjük az összehasonlítás alapjául. 

Az alkotás módszereit nézve a leg-
szembetűnőbb különbség, hogy a 
film megszületésének pillanatától 
mind azt, amit mutatott, egy koráb-
bi időpontban kis részletekben sza-
lagra rögzítette és a rögzítés után 
későbbi időpontban összeállítva mu-
tatta be a közönségnek, 

Tehát a filmalkotás két fő fázisban 
történt és történik; az egyes megren-
dezett beállítások felvétele az első, 
a már felvett képanyag vágása, ösz-
szeállítása teljes filmmé, ez a má-
sodik fázis. Mindkettő jóval a kö-
zönségnek való bemutatás előtti idő-
ben történik. 

A TV képsora abban a pillanatban 
születik, amikor a néző látja ottho-
nában a képernyőn. Igaz, hogy gépi 
közvetítéssel, mint a filmnél, de az 
alkotás pillanatában, azzal egy idő-
ben kerül a néző szeme elé. A TV-
játéknak egyik különös varázsa, al-
kotók és nézők számára egyaránt, 
ez az egyidejűség. 

Ebből az egyidejűségből sok min-
den következik; talán elsősorban a 
folyamatosság, tehát a TV-alkotás-
nak a cselekmény, a történés sor-
rendjében kell lejátszódnia, mert hi-
szen a játék ugyanabban az időben 
történik, mikor a közönség nézi és 
annyi idő alatt megy végbe, amennyi 
ideig a közönség látja (természete-
sen ez a játék belső időterjedelmét 
nem érinti). 

A film alkotása ezt a folyamatos-
ságot nem ismeri, éppen, mert a 
részfelvételek a bemutatást jóval 
megelőzik, a gyártási módszerek és 
szempontok mások. A film nemcsak 
olyan lesz, amilyenné az egyes beál-

lításokat a rendező megrendezi és 
az operatőr leíotografálja, hanem 
olyan is, amilyenné a rendező irá-
nyításával a vágó összeállítja, szük-
ség szerint módosítva az egyes be-
állítások képhosszán és a változó ké-
pek egymásutánjának tempóján. A 
vágással és összeállítással megvál-
toztatható az egész film ritmusa, né-
ha még a cselekménye is. 

A TV-játéknál az egyidejűségből 
és folyamatosságból következően a 
vágó szerepe is megváltozik. A kép-
mérnök, a rendező közvetlen mun-
katársa, az alkotás pillanatában an-
nak utasítása szerint az adáskor vág-
ja be a kamerák egyidejű képei kö-
zül a legmegfelelőbbet a próbák so-
rán kialakult végleges terv szerint. 
Ez a képsor változhatatlan. A TV-
adáskor a képmérnöknek, vagyis a 
vágónak együtt kell élnie, lélegzenie 
a rendezővel, átvéve tőle az egész 
játék tempóját és ritmusát. Itt sem 
a rendező, sem a vágó nem tévedhet, 
mart tévedése ki javíthatatlan. 

A normál nagyságú vetítővászonra 
készült filmeket általában egy fel-
vevőgéppel forgatják és a beállítások 
igényei szerint változtatják a szem-
szöget és az objektívet — egy beál-
lítást leggyakrabban egy szemszög-
ből egy nagyságú objektívval véve 
fel. / 

A TV folyamatossága azt követeli, 
hogy két vagy több kamera bizto-
sítsa az egymásután következő képek 
változó szemszögét és a képkivágás 
nagyságát. Tehát az egész játék fo-
lyamán minden mozzanatot annyi 
szemszögből és képkivágásban kap a 
rendező, ahány kamerával dolgozik. 
A rendező az ellenőrző képernyőkön 
egy időben megjelenő különböző ké-
pekből választja ki a cselekmény 
szempontjából legmegfelelőbbet. 

A film a legkülönbözőbb belső és 
külső felvételek sorát mutatva szin-
te korlátlan számú helyszínen ját-
szódhat, hiszen akkor és ott készít-
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heti el a részfelvételeket, amikor és 
ahol számára a legmegfelelőbb. A 
televíziós játélk helyszíneinek számát 
és jellegét ismét csak az egyidejűség 
és folyamatosság határozza meg. 
Ezért készül a TV-játék általában 
stúdióban. A stúdió-adta lehetőségek 
befolyásolják a helyszínek jellegét 
és számát. Ezek az adottságok termé-
szetesen a játékok tartalmi részére is 
döntően hatnak és más tematikát kí-
vánnak a TV-től, mint a filmtől. 

A két művészet technikájának el-
téréseit vizsgálva, érdekes különbsé-
get fedezünk fel a színészi játék jel-
legében is. A filmen a színész, bár 
ismernie kell szerepét az egész cse-
lekményen keresztül, csak az egyes 
beállítások játékát és szövegét pró-
bálja el és tanulja meg a részfelvéte-
lekre és nem is a történet időrend-
jében. A filmszínész egész szerepé-
nek részeit éli át. A televízió színé-
sze egész szerepét megtanulja, folya-
matosan éli át és játssza el. A film-
színésznek könnyebb a tanulás és ne-
hezebb az alkotás egységét megtalál-
nia A televízió színésze az egész 
szerep megtanulásával és folyamatos 
eljátszásával könnyebben éri el az 
alkotás egységét. 

A TV a néző lakásába viszi be a 
művészetet, kis képernyőn kevés em-
ber nézi közelről a játékot — Ez a 
kit képernyő határozza meg a TV-
képek jellegét. 

A film mindent nagyít. A TV ma 
szokásos nagyságú képernyőjén ter-

mészetes nagyságban például az em-
beri fej jelenhet meg. Az emberi fej 
közei-képe betölti a TV képernyőjét. 
A teljes ember ezen a képernyőn 
eredeti nagyságánál sokszorosan ki-
sebb lesz. — Tehát azt mondhatjuk, 
a film alapképe a távoli és abból szű-
kít az egészen közelire. A TV alapja 
a közeli és félközeli képek sora és 
ebből tágít féltávoli és egészen rit-
kán távoli képekre. Minél több fél-
közeli és közeli képet ad a televízió, 
annál élvezhetőbb lesz a néző szá-
mára. 

A TV-képernyő nagyságából kö-
vetkezik, hogy a díszletalkotás mód-
ja is különbözik a filmétől. A film-
díszlettől, mert részleteiben is na-
gyítva látjuk, élethűséget kívánunk. 
A televízió díszlete lehet jelzés, stili-
zálhat, Kisebb teret tölt be, a 
néző is kevesebbet lát belőle és nem 
olyan pontosan, mint a filmen. In-
kább figyeli a néző a közelképek so-
rán az embert és kevesebb érdeklő-
dése marad a környezet naturális 
igazságának a vizsgálatára. — Ezek 
a tények is mélyen befolyásolják a 
televíziós játék tematikáját és dra-
maturgiáját. 

Azt hiszem, ezekből a rövid ösz-
szevetésekből is kitűnik, hogy a TV 
az alkotás új módszereivel dolgozó, 
önálló tematikát és dramaturgiát 
igénylő, a műélvezés új formáját ki-
alakító művészet. 
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