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Filmvilág 9. számában megjelent Gyertyán Ervinnek Film és
irodalom című cikke. Szellemes,
meggyőző írás — mégis alpvetően
helytelen szemléletet tükröz. Jóllehet szó szerint egyetlen helyen sem
mondja ki, az egész cikkből az derül ki, hogy Gyertyán Ervin a filmet nem tartja önálló, öntörvényű
művészetnek.
Valaminek a sajátszerűségét nyilvánvalóan nem az határozza meg,
ami másokkal közös benne, hanem
az, amiben különbözik másoktól. Ez
áll a művészetekre is. A film szintetikus művészet és az irodalom
egyike a benne szintetizált művészeteknek. Világos tehát, hogy az irodalom és a film útja nem válhat
szét véglegesen, hiszen a filmnek
bizonyos mértékig szüksége van az
irodalomra. Nem az irodalomra általában, hanem egy egészen sajátos
irodalmi műfajra, az irodalmi forgatókönyvre.
Csakhogy nem a film szolgálja az
irodalmat, hanem az irodalom egyik
műfaja (epikus formájú drámai
mű) a filmet. Ez pedig döntő különbség. Ezért nem indokolt - a z a
kívánság a filmgyártással
szemben,
hogy a maga eszközeivel is megörökítse, a maga művészi világába
is átmentse mindazt az értéket,
mindazt a mondanivalót, ami maradandó az irodalomban és a film
eszközeivel is kifejezhető-.
A filmnek nem az a feladata,
hogy az irodalom klasszikusainak
alkotásait illusztrálja vagy akár
konzerválja, megörökítsei Vannak;,
persze ilyen filmek is, mint ahogy
vannak színpadi előadásokról, operákról készült filmek (és képzőművészeti alkotósokról, műemlékekről
készült filmek is, ezek azonban lényegüket tekintve nem játékfilmek,
hanem élvezetes ismeretterjesztő
filmek. De egészen más a nézőszöge, mondjuk ki kereken: más a világa a két művészetnek, mint ahogy
minden önálló művészetnek megvan
a maga sajátos világa. Minden művészet létjogosultságát az adja meg,
hogy olyasmit tud elmondani, amire
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más
művészetek
nem
képesek.
Ugyanannak a jelenségnek ugyanazt
az oldalát két művészet nem tükrözheti vissza ugyanolyan tökéllyel. A
klasszikus alkotást éppen az teszi
klasszikussá, hogy az adott művészet
lehetőségei és korlátai között tökéletesebben már nem lehet megoldású a
vállalt feladatotí — és a feladat megoldására éppen az adott
művészet
adott műfaja volt a legalkalmasabb.
Logikusan következik ebből, hogy
egyszerűen a dolgok természeténél
fogva megvalósíthatatlan az irodalom klasszikus alkotásainak egyenesértékü filmrevitele. Voltak művészi színvonalú kísérletek, de teljes értékű, klasszikus filmalkotás
így nem született és nem Is születhetett.
Korántsem azt akarom ezzel mondani, hogy két vagy több művészet n e m közeledhet ugyanahhoz a
jelenséghez a maga sajátos nézőszögéből, a maga sajátos eszközeivel —
de a kísérlet sikerének alapvető feltétele és mértéke a jelenség tükrözésének, művészi felfogásának eltérése,
különbözősége desz. Ha tehát az irodalom klasszikus fokon feldolgozott
egy témát, elvben a film is klasszikus
műve-fc alkothat a témából — de nem
a klasszikus irodalmi műből. Nincs
igaza tehát Gyertyán Ervin megállapításának: „Az irodalom valahogy
úgy viszonylik a filmhez, mint az élet
az irodalomhoz..." Már akkor inkább Leonardo da Vincivel értek
egyet, aki ezt mondta; „Miért igyam
az edényből, amikor előttem a forrás?"
A film önálló művészet, nincs
szüksége közvetítőre önmaga és az
élet között,! tárgya nem lehet az
irodalom, csak az élet.
Következésképpen a hivatásos forgatókönyvírók -hasznosságáról- (Gy. E. kifejezése) még csak vitatkozni is felesleges.
A filmalkotás alapja nagyjából
ugyanolyan mértékben az Irodalmi
forgatókönyv, mint a építőművészeti alkotásé a tervrajz. A forgatókönyv-író azonban nem regényben
lót és gondolkodik, hanem filmben.

mint ahogy az építőművész is épületben lát és gondolkodik, nem grafikában. A forgatókönyv és a tervrajz — akármilyen művészi, is a kivitele — nem önálló művészi alkotás, hanem tervezet:
Azt, persze
még senki sem állította, hogy az
építőművészet nem szabadította fel
a grafikai "mondanivaló fontosságba
alól, amely meghatározza eszközeit,
amelynek szolgálatában nyeri el
minden más a maga esztétikai értékét".
Lényeges különbség, persze, hogy
az építőművészeti tervrajz és az
építőművészeti mű alkotója rendszerint azonos, az irodalmi forgatókönyvet viszont az esetek túlnyomó többségében nem a film
rendezője vagy nem egyedül a
film rendezője írja. Hozzá kell
tenni, hogy a filmművészet, klaszszikus alkotásainak irodalmi forgatókönyve minden esetben a rendező
tevékeny közreműködésével született meg. Ez nem azért volt így,
mintha a rendező is "valami íróféle"
lett volna, hanem azért, mert a
filmművészet természeténél fogva
kollektív művészi munka és ebben

az alkotó közösségben a
rendezőé
az irányító szerep.
Ez az irányítás azonban alapvetően különbözik a karmesterétől. A
karmester kész, adott aehei anyaggal dolgozik, művészi önállósága
pusztán az értelmezésre terjed ki.
Ki látott már karmestert, aki egy
szimfóniának először a harmadik tételéből ad elő néhány taktust, aztán
mondjuk a második tétel végét játszatja l e a zenekarral, majd a teljes első tételt és úgy aztán a zenemű többi részét? Márpedig a filmrendező lényegében ezzel a módszerrel dolgozik. Ha nem ezt tenné,
nem lenne filmrendező.
Nem hiszem, hogy a filmrendezők valami nagy újjongással fogadnák, ha tiszteletbeli törzsfőnökké
választják ki őket az irodalomban.
A ő rangjukat a maguk művészetében elfoglalt helyük adja meg. Ez a
művészet pedig nem
reprodukáló
művészet, alkotó művészei nem interpretátorok. Ne is kérjük hát tőlük számon mások alkotásainak sikeres vagy sikertelen interpretálását!
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Homy Schneider, a hires nyugatnémet fllmszinésznő játszik a "Christine"
című molt készüld film főszerepében. 1933-ban anyja, Magda Schneider
ugyanennek a filmnek volt a főszereplője

