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Film és televízió — ezzel a cím-
mel rendezte meg ebben az eszten-
dőben a FIPRESCI, a filmkritiku-
sok nemzetközi szervezete szokásos 
évi milánói kollokviumát: az ötödik 
Nemzetközi Filmkritikai Hetet. 
Problematikája — az előre megadott 
munkadokumentum irányelvei alap-
ján — felölelte a film és a televízió 
kapcsolatának csaknem minden 
alapvető fontosságú elméleti és gya-
korlati kérdését: kezdve a két köz-
lési forma esztétikai jellegének 
megítélésén, folytatva egymásra 
gyakorolt művészi hatásukkal, a kü-
lönböző nemzetiségű tévék filmfor-
galmazói, filmismeretterjesztői és 
filmkritikai tevékenységével; a tévé 
filmgyártói szerepével; műfajaival; 
gazdasági, szervezeti és személyi 
kapcsolataival a „hagyományos" 
filmgyártással; és utoljára de nem 
utolsósorban, végezve a tévé-kritika 
helyzetével. 

E gazdag és sokszínű program ér-
dekességét fokozta, hogy öt ország 
— Olaszország, Magyarország, Ro-
mánia, Svájc és Svédország — hat 
(olasz részről két referátum hang-
zott el) képviselőjének előadása ve-
zette be a vitát, amely kiegészülve a 
referátumokkal gyakran egyenérté-
kű hozzászólásokkal — tizennégy 
ország filmkritikus-szervezete kép-
viseltette magát a konferencián —, 
átfogó képet adott, ha nem is a vi-
lág, de Európa televíziós művészeté-

nek és tévé-filmpolitikájának hely-
zetéről. 

A megadott tematika jellegéből 
fakadt, hogy a vita elsősorban a te-
levízió és a film elvi-esztétikai kér-
dései körül bontakozott ki. Minden 
beszámoló és a legtöbb hozzászó-
lás természetszerűen tartalmazott 
ugyanis informatív közléseket, ada-
tokat is, amelyek azonban minden 
érdekességük ellenére sem válhat-
tak a vita forrásává. Ami pedig a 
különböző országok tévéje gyakor-
latának, műsorpolitikájának értéke-
lését illeti — e tekintetben teljes 
egyetértés uralkodott a konferen-
cán: minden ország képviselője sa-
ját hazai televízióját bírálta-szíd-
ta temperamentumának megfelelő 
szenvedéllyel — a skála a jót-rosz-
szat mérlegre tevő hűvös bírálattól 
a prófétai hangvételű ostorozásig 
terjedt. S ebben az általános és in-
dokolt elégedetlenségben a tévék 
színvonalával, legfeljebb olyan 
hangsúlyeltolódások voltak, hogy 
amíg Olaszország és Svájc képvise-
lői, ha nem is kizárólagosan, de éle-
sebb formában televíziójuk film-
gyártását tették kritika tárgyává, 
addig mondjuk a magyar referá-
tumban — amelyet e sorok írója 
tartott — nagyobb hangsúlyt kapott 
a magyar tévé filmkritikai és film-
ismeretterjesztő tevékenységének a 
bírálata. 

A film és a tele-film esztétikai jel-



legének és problematikájának meg-
ítélésében azonban összeütköztek az 
álláspontok. Két koncepció állt 
szemben egymással, látszólagos kö-
zelségük ellenére is határozott elté-
réseket mutatva. Az egyik állás-
pont — legélesebben három olasz 
felszólaló és a magyar referátum 
képviselte — azt hangsúlyozta, hogy 
a tele-film ugyanannak az audiovi-
zuális közlési formának, ugyanannak 
a művészi nyelvnek a megnyilvánu-
lása mint a filim; a tévé kommuniká-
ciós eszköz és nem ú j és önálló mű-
vészi kifejezésmód, nyelv, és ha 
vannak is gyártási és „fogyasztói" 
adottságaiból eredő „nyelvjárásbeli" 
különbségek az audiovizuális eszkö-
zök használatában, a lényeg a mű-
vészi nyelv azonosságában rejlik, 
amely ugyanannak az audiovizuális 
kultúrának homogén részévé teszi 
mind a mozivászon, mind a képer-
nyő művészetét. Ezzel szemben a 
másik álláspont — leghatározottabb 
szószólói a lengyelek és a svéd de-
legátus voltak — ha nem is bocsát-
kozott vitába a tévé és a film mű-
vészi-nyelvi lényegének esztétikai 
azonosságát illetően, de a hangsúlyt 
a televízió kifejezőeszközeinek és 
közlési feltételeinek sajátosságaira 
helyezte, valamiféle művészi speci-
fikumot látva, vagy keresve bennük. 
Ennek keretében sorra vették a tévé 
sajátos vonásait. Mindenekelőtt azt 
a képességét, hogy megtörténtükkel 
egyidőben, szinkronban ad képet, 
tudósít a valóság eseményeiről. Er-
ről a valóban csak a tévének — és 
csak hallható formában a rádiónak 
— megadatott fontos és eredeti sajá-
tosságról azonban hamar kiderült a 
vitában, hogy éppen a tele-film ese-
tében nincs mit kezdenünk vele, hi-
szen a tele-film, vagy a tévé-játék 
éppúgy előre gyártott művészi pro-
duktum, mint bármely más filmal-
kotás. 

Egyik lengyel kollégánk a minia-
túra és a vászon vagy táblakép ta-
láló párhuzamával kísérelte meg 
megvilágítani a kis képernyő és a 

nagyobb formátumú filmvászon 
adottságaiból eredő esztétikai kü-
lönbségeket. De mindezt elismerve 
is, ki vitathatja, hogy a miniatúra is 
festészet, amely a pikturális ábrázo-
lás törvényszerűségeinek engedel-
meskedik?! Az azonban kétségkívül 
igaz, hogy stilisztikai értelemben van 
némi hasonlóság aközött a redukció 
között, amelyre a miniatúra kény-
szerül a maga festői eszközeinek a 
használatában és aközött, amelyre a 
kis képernyő a tele-filmet kényszeríti. 
A miniatúra művészisége mindig 
bravúros realizmusában, a realitás 
sűrítettségében rejlik — nincs imp-
resszionista, expresszionista, szürrea-
lista, stb. miniatúra művészet. S ér-
zésünk szerint ugyancsak a realitás-
igény növekedésének irányába hat a 
tévé-film szükségszerű vonzódása is 
az emberarányú középső képmére-
tekhez. De egyfelől a középső plá-
nokhoz való vonzódás a modern 
filmművészet egyik legjelentősebb 
irányzatára általában is jellemző, 
másfelől a középső plánok is a film-
művészet eszköztárából valóak; hasz-
nálatuk kizárólagossága, vagy túl-
nyomó jellege is a film kifejező esz-
közeinek egyféle redukciója. 

Harmadik forrása és köre a kü-
lönbségeknek — eme álláspont kép-
viselői szerint — a tévé-nézés otthoni, 
individuális, családi jellegéből fa-
kadó oldottsága. Egyik román kol-
légánk ebben valamiféle sajátos esz-
tétikai többletet vélt felfedezni, és 
mennyiségi értelemben talán volt is 
némi igaza. Minőségi értelemben 
azonban kétségkívül a műélvezet in-
tenzitásának redukciójáról van szó 
ezzel kapcsolatban is, hiszen aligha 
lehet vitatkozni azon, hogy nagyobb 
elmélyültséget kíván és maradan-
dóbb élményt nyújt teszem a zene 
esetében, ha koncertteremben a fi-
gyelmünket összpontosítva átadjuk 
magunk a zavartalan műélvezetnek, 
mintha a nyitott rádió mellett, félig 
odafigyelve végezzük mindennapos 
tevékenységünket, beszélgetünk vagy 
dolgozunk. Ez az analógia, ha nem 



is teljes, de kétségkívül rávilágít a 
két műélvezési forma egy lehetséges 
— csak lehetséges, mert a rádiót is 
hallgathatom, a képernyőt is nézhe-
tem intenzív figyelemmel — különb-
ségére, s annyit mindenképp bizo-
nyít, hogy a tévé sajátos esztétikai 
többletéről vagy akárcsak jellegéről 
ezzel kapcsolatban sem beszélhe-
tünk. 

A vitában aztán pro és kontra na-
pirendre kerültek a hagyományos 
filmek tévé-sugárzásának pozitív és 
negatív tapasztalatai (a tévé-ben 
tönkretett, illetve a sikerrel vetített 
filmalkotások); a különböző rende-
zők — Rosselini, Godard stb. — val-
lomásai, nyilatkozatai arról, hogy lát-
nak-e vagy sem (többnyire nem lát-
nak) különbséget egy tévé- és egy 
filmfeladat között; szó esett a jelen-
legi képernyőméret megváltozásának 
lehetőségeiről; a tévé vitathatatlan 
ösztönzéséről bizonyos műfajok, stí-
lusok fejlődésében, stb. 

S bár kétségkívül mindezt, mint a 
filmművészet, az audiovizuális köz-
lés és ábrázolásmód fejlődését és 
differenciálódását kell tudomásul 
vennünk és ennek megfelelően ér-
tékelnünk, az esztétikának, ha vilá-
gos fogalmakra törekszik, csak a két 
közlésmód, a két kifejezési forma 
megegyező audiovizuális médiumá-
ból lehet kiindulnia. Ha nem is ér-
tünk egyet azzal az olasz kollégánk-
kal, aki egyszerűen halandzsának 
minősítette a teoretikusok eddigi kí-
sérleteit valamiféle sajátos tévé-esz-
tétika kidolgozására, annyiban két-
ségkívül igaza Van, hogy a tévé-gyár-
tási-technika feltételeit és a tévé-né-
zés pszichológiai adottságait, sajátos-
ságait nem téveszthetjük össze a té-
vé-nyelv és a tele-film alapvető esz-
tétikai jellegének problematikájával. 
S úgy véljük, nem kisebbítjük a tévé 
valóságos és forradalmi jelentőségét, 
ha elsősorban művészetközvetítő és 
elterjesztő — és nem művészette-
remtő — szerepét emeljük ki ebben 
a vonatkozásban, elismerve, hogy je-

lenlegi állapotában még redukáltak 
az eszközei a filmhez viszonyítva, 
amint azt a képernyő nagysága, a 
plánok nagyobb meghatározottsága, 
műélvezetének dekoncentráltabb jel-
lege egyaránt bizonyítják. Amíg a 
film mindent tud, amire a televízió 
művészi értelemben képes, addig a 
tévé (talán csak ma még) nem tudja 
mindazt, amit a film. Más kérdés 
persze, hogy az igazi művész értékké 
változtathatja a korlátokat is, és 
ahogy a miniatúra megtalálta a ma-
ga utolérhetetlen mestereit és sti-
lisztáit, akik a festészet nyelvét a kis 
formátumban is tökéletesen „beszél-
ték", úgy ez a lehetőség a tévé alko-
tói előtt is nyitva áll, a kis képernyő 
meghatározottságában és redukáltsá-
gában is végtelen birodalmában. S 
végül harmadik téma a tévé vitatha-
tatlan műfajteremtése a zsurnalisz-
tikában, a hírközlésben, a ripor-
tázsban, ahol az egyidejűség, az ese-
ményekkel való szinkronhatás ténye 
és pszichológiája maradéktalanul ér-
vényesül és rendkívüli jelentőséget 
kap. 

Olvasóim talán megbocsátják, hogy 
mint a vita résztvevője saját állás-
pontomról értelmeztem ezt a szük-
ségképpen csak röviden és kivona-
tosan ismertetett eszmecserét, amely 
mint a nézetek szabad vitája, termé-
szetesen nem zárult semmiféle álta-
lános konklúzióval, más álláspont-
ról más vélemények emelhetők ki 
belőle. Ám ha valaki úgy érzi, hogy 
elfogult és részrehajló voltam — 
amiben kétségkívül igaza van —, a 
vita itthon is, hasábjainkon is foly-
tatható. Hiszen a tévé általában, s a 
magyar tévé különösen, megér egy 
vitát. 
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