
Elektronika val a világűrben 
Begyújtják a Titán 

űrhajó rakétáit és kilö-
vik a világűrbe. Pirx űr-
hajós és Glória újság-
írónő a Marsra indul 
víkendezni. 

Nem egy új tudomá-
nyos-fantasztikus re-
gényből idéztem. A tele-
vízió pasaréti műtermé-
ben kissé „meggyorsult" 
az idő. Rajnai András 
tévérendező kalauzol a 
„Marson". 

— Űj vállalkozást in-
dított el a Magyar Tele-
vízió. Pirx kalandjai 
címmel színes, 5X1 
órás, elektronikus, sci-
fi sorozatot készítünk. 
A forgatókönyvet Sta-
nislaw Lem novelláinak 
felhasználásával, kollé-
gámmal, Varga László 
szerkesztővel írtam. A 
cselekmény a világűr-
ben a Marson, a Hol-
don és más fantasztikus 
helyszíneken játszódik. 

— Alkotócsoportommal 
együtt végzett, egy évti-
zede tartó elektronikus 
kutatómunka eredmé-
nyei a 'tévében közis-
mertek. A közvéle-
ményt gyakran megosz-
totta egy-egy ilyen mű-
sorunk, pedig a kísér-
letsorozatok nélkül még 
a forgatókönyvét sem 
tudtuk volna megírni. 

— Miért elektronikus 
tévésorozat a Pirx ka-
landjai? 

— A televízió elektro-
nikus berendezése, kép-
kombinációs asztala al-
kalmas mesterséges vi-
lágok, fantáziaképek 
megteremtésére. A köz-
vetítőkocsiban egy idő-
ben három vagy négy 
kamera képét váltogat-
hatjuk. Ha a kamerák ké-
pét nem egymásután, 
hanem bizonyos kép-

kombinációk szabályai 
szerint egymásban je-
lenítjük meg, akkor 
végtelen lehetőségek tá-
rulnak elénk. Az elekt-
ronikus úton létrehozott 
térdíszlet a reális tér 
látomásait adja vissza, 
ezért jelentősége mind 
gazdasági, mind művé-
szeti szempontból fel-
mérhetetlen. 

— Mi konkrétan a 
gazdasági és művészeti 
jelentősége? 

— Ez a produkció 
akár f i l m e s , akár 
h a g y o m á n y o s tele-
víziós felvételi módszer-
rel 97 millió forintba 
kerülne, az általunk ki-
kísérletezett elektroni-
kus dramaturgia viszont 
lehetőséget ad arra, 
hogy mintegy 4 millió 
forintból megvalósítsuk. 
A közönség is láthatja 
majd, hogy az elektro-
nikus képkombináció-
val teremtett látvány 
jóval gazdagabb, mint-
ha óriási költséggel dísz* 
leteket építettünk volna. 

— A Pirx kalandjai egy-
részt összegezi külön-
böző, más műsorokban 
felhasznált elektronikus 
kísérleteinket, az elekt-
ronikus művészet né-
hány év alatt felhalmo-
zott technikai és drama-
turgiai következtetéseit; 
másrészt ezeket az ered-
ményeket felhasználva 
megteremti az első ha-
zai tudományos-fantasz-
tikus sorozatot. Kutatá-
sainkat eddig is sokan 
segítették, különösen 
Boldizsár Iván nyújtott 
számunkra alapvető el-
méleti segítséget írásai-
val, rádiónyilatkozatai-
val. 

— Az alkotócsoport ta-
pasztalt munkatársa 

Abonyi Antal vezető-
operatőr. Milyen az ope-
ratőr szemével a „világ-
űr"? 

— Sikerült színesben 
— a műszaki munkatár-
sakkal és Dinnyéi János 
mérnök vezetésével — -
olyan újfajta elektroni-
kus képkombinációs 
megoldást találni, me-
lyet eddig még nem 
használtunk és mind 
vizuálisan, mind techni-
kailag a legtökéletesebb 
illúziót adják. A három 
kamera együttesen ad-
ja a „világűrt", felvé-
telkor összhangban kell 
mozogniuk. 

— Kazán István a társ-
rendező. Más feladatot 
ró-e a rendezőre a Pirx 
kalandjai, mint egy mai 
környezetben játszódó 
színdarab? 

— A rendezőnek, aki 
tudományos-fantaszti-

kus műsort rendez, 
mindenekelőtt jó tech-
nikai érzékkel kell ren-
delkeznie. A színészve-
zetés munkája is más 
jellegű. A naturalista 
színházban minden 
„oda van téve" a színész 
elé, kevés átélés is ele-
gendő a szerep megfor-
málásához. Az elektro-
nikus produkcióban a 
színész sok képzelt do-
loggal találkozik. A 
képkombinációk miatt 
sokszor egymástól elkü-
lönítve beszélnek. Itt a 
színésznek a saját fan-
táziájában kell megte-
remteni, majd eljátszani 
azt a szituációt, amely 
egy szokványos hely-
színnél adott és termé-
szetes. A sci-fi tehát 
mást és többet kíván 
színésztől, rendezőtől 
egyaránt. 
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