
A CSELEKVŐ-SZÓ 
Nádasdy Kálmán felszólalása a Karlovy Vary-i filmvitán 

Teremtsünk helyet filmjeinkben 
a valóban újnak. Miután a filmek 
hossza megadott s az emberi figye-
lem egy bizonyos időn túl elfárad, 
el kell dobnunk sok sztereotip, ed-
dig nélkülözhetetlennek hitt formai 
maradványt. Itt a legtágabb érte-
lemben Vett képi," nyelvi, zenei aka-
démázmuára gondolok, amelyek a 
filmek megvalósításánál néha egé-
szen groteszk módon ellentétben áll-
nak a mondanivaló frisseségévél. A 
művészi munka lemaradása az élet 
dinamizmusától gyakran onnan 
ered, hogy az írói technikában még 
mindig túlságban vannak az el-
avult stilisztikai, retorikai és általá-
ban esztétikai közhelyek. És így a 
dialóg elektromos árama mindunta-
lan elakad. Itt sokszor az sem segít, 
ha a dialóg közvetlen vagy nyersen 
naturalista akar lenni. Sajnos a köz-
vetlenségnek is megvannak a maga 
sablonjai, a poetikusról nem is be-
szélve! Az úgynevezett lírai-poe-
tikus íilmdialóg sokszor megfeled-
kezik arról, hogy a szó görög eredete 
poiein, azaz cselekedni, amivel 
azt akarjuk mondani, hogy a film-
ben csak az a szó lehet poétikus, 
amely cselekvfazó. Valósággal új 
filmenciklopédiát kellene teremteni, 
amely végre megfogalmazná, mik is 
azok az elavult formai elemek, ame-
lyek eltorzítják vagy részben zava-
rossá teszik a ma legfontosabb hu-
manista mondanivalót, s annyira el-
burjánzanak, hogy az új tartalmakat 
alig engedik világra jönni. Nem kell 
mondanom, hogy itt nem a múlt igazi 
zseniális művészeti vívmányairól be-
szélek, hiszen ezek elevenebben él-

nek köztünk, mint sok kortársunk. 
A második ilyen visszatérő prob-

lémánk így hangzik: „beszéljünk az 
anyanyelvünkön, de ne beszéljünk 
dialektusban!" Ez a kérdés film-
jeink nemzeti jellegével függ össze 
és erősen érinti a szocialista filmek 
eszmei mondanivalóját is. Egy nagy 
költőnktől megkérdezték egyszer, 
hogy milyen nemzetiségűnek vallja 
magát? Ezt felelte: „Élet és halál 
fia vagyok, de ezt magyarul mon-
dom." Mi azt hisszük, hogy a nem-
zeti jelleg az alkotók vérmérsékle-
téből, ritmusérzékéből, formai ízlé-
séből akkor is világosan kitűnik, ha 
nem hangsúlyozunk túl bizonyos 
provinciális, szűken folklorisztikus 
elemeket. A szovjet filmművészet és 
általában a világ haladó filmművé-
szete éppen ezen a téren folytatja 
ma egyik izgalmas harcát. Altalános 
érvényű és nem megkötött forma-
nyelven akarja kifejezni a mai em-
ber küzdelmét az igaii szabadsá-
gért, az ember 'harcát az emberte-
lenségben! Ezeket a nagy mondani-
valókat a filmírók néha megpróbál-
ják, hogy így mondjam dialektus-
ban, a kedélyes zsánerkép eszközei-
vel ábrázolni. Ez a kísérlet azonban 
nem sikerülhet, mert az etnogra-
fikus furcsaságokat és hasonlókat 
helyezi a filmek előterébe — és ezek 
tipikusan a régi világ ábrázolási 
módszerei. 

Világosan megtervezett, félreért-
hetetlen ideológiai szerkezetnek 
kell a művekben lenni, s csak erre 
rakód hátik ró teljes szépségében az 
élet húsa, a képzelet és álmodozás 
egész dzsungele. 

A Rita című szovjet, a Szárnyak című francig a Solbaken Synnöve című 
svéd, a1 Rövidnadrágos emberek című olasz—spanyol, |az India anyánk 

című hindu filmeket, valamint a magyar Sóbálvány-1 lapzártunk után mu-
tatják be. Értékelésükre a következő számunkban visszatérünk. 


