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Az elmúlt hónapok vitái során 

felmerült az a kérdés, hogy az írót 
vagy a rendezőt illeti-e az elsőbbség 
a film alkotó munkájában. Nem 
hisszük, hogy a gyakorlatban ez bár-
mikor problematikus lett volna a 
film félévszázados története folya-
mán, de azért nagyon helyes, hogy 
elméletileg is tisztázódott a kérdés. 
A filmrendező alkotó tevékenységé-
nek tudatosítása tisztultabb légkört 
teremtett és bizonyára sok egészség-
telen és fölösleges energiaemésztő 
próbálkozásnak vágott elébe. 

Ennek ellenére talán mégsem fö-
lösleges, ha a filmrendező munkájá-
nak mélyére nézünk, s fölvetjük a 
kérdést: miben is áll tulajdonképpen 
ez az alkotó tevékenység? Talán az 
sem árt, ha a feleletet a színpadi 
rendezővel való párhuzam kissé is-
kolás formájában keressük, mert ez 
az összevetés világossá tehet előt-
tünk a viták során homályban ma-
radt mozzanatokat is. 

1. A MŰ 
A színpadi rendező kész irodalmi 

alkotást kap kézhez, amelynek me-
séjét, jellemeit, dialógusát az író 
szerkesztette meg. Az ő feladata en-
nek az íróilag kész műnek színpadi 
életrekeltése, helyesebben az életre-
keltésben való segédkezés. A drámai 
alakot ugyanis a színész kelti életre 
a rendező közreműködésével. 

Ezzel szemiben a filmrendező csak 
szinopszist kap kézhez, amelyben a 
mesének és a jellemeknek csak váz-
latos körvonalai rajzolódnak ki, s 
amelynek dialógusai sincsenek kidol-
gozva. A régi canavaccióhoz hasonló 
mesevázlat ez, amelyből egykor a 
commedia dell'arte színészei terem-
tették meg a maguk színjátékát. A 
dráma szövegének a film síkján 
megfelelő művet, a technikai forga-
tókönyvet a filmrendező készíti el. 
Ebben ő szabja ki az egész esemény-
sor és az egyes részlete^ terjedő-
mét, arányait, sorrendjét, az egészet 
a vizualitás nyélvére fordítja le, s 
meghatározza a dialógusok szövegét 
és a zörejéket is. Ez azonban csak 

egyik része a filmrendező alkotó te-
vékenységének, amelynek, mint 
alább látni fogjuk, három mozzanata 
van: 1. a forgatókönyv elkészítése 
2. a forgatás, 3. a vágás. Az opera-
tőr és a vágó munkáját ugyanis — 
mégha személyileg különvált is —a 
rendezői ténykedés szerves részének 
tekintjük. 

2. A SZEREPOSZTÁS 

Lényeges eltérést találunk a két 
működési terület között a szerep-
osztás tekintetében is. A színházi 
rendező egy adott színház adott tár-
sulatának tagjai között oszja ki a 
szerepeket azoknak a színészeknek, 
akiknek művészi képességei legal-
kalmasabbak az írói elképzelés meg-
valósítására. A filmrendező sokkal 
-ideálisabb* szereposztással dolgo-
zik. Válogathat az ország valameny-
nyi színésze, esetleg a külföld színé-
szei között is, sőt az ország minden 
— nem színész — lakója a rendel-
kezésére áll. Az alakok képe még a 
forgatókönyvben sincs rögzítve, ha-
nem csak a rendező képzeletében 
kel életre. Ezekhez az áltála vizuáli-
san elképzelt alakokhoz keres meg-
felelő embertípust, akinek külső 
adottságai tükrözik a benne élő ké-
pet. Tehát, míg a színpadi rendező 
szereposztása inkább csak értékelő, 
felmérő, intellektuális ténykedés, 
addig a filmrendező választása al-
kotó képzeletének eredménye. Az 
alak olyan lesz a filmen, amilyen 
típust a rendező kiválasztott, tehát 
a szereposztás már bizonyos fokig 
jellem alakítást is jelent. 

3. A RENDEZŐPÉLDÁNY 
ELKÉSZÍTÉSE 
A színpadi rendező — mint mond-

tuk — kész irodalmi művet inter-
pretál, tehát olyan anyaggal dolgo-
zik, amely íróilag véglegesen meg 
van rögzítve: a dialógussal A szín-
padi drámában '— néhány szerzői 
utasítástól eltekintve — nincs is 



más, mint dialógus, vagyis ami meg-
felel a forgatókönyv jobb oldalá-
nak. Ebből a dialógusból kiindulva 
jelzi be a rendező a rendezőpéldóny-
ba a színész mozgására, játékára, 
szüneteire, szövegmondására stb. vo-
natkozó utasításokat, vagyis mind-
azt, ami megfelel a film forgató-
könyv baloldalának. A színházi ren-
dező tehát nem önállóan alkot, csak 
szétbontja a drámai dialógus szöve-
tét, mögéje néz a mondatoknak és 
instrukció formájában fogalmazza 
meg azt, ami a dráma szövegében 
ugyan benne vaik de nincs kimond-
va. Olvasott, rádióban közvetített 
vagy színpadon előadott Hamlet kö-
zött értelmileg semmi különbség 
nincsen, a három forma csak szem-
léleti eszközeiben, érzelmi árnyalt-
ságában és hangulati összhatásában 
tér el egymástól. 

A filmrendező viszont nem készít 
rendezőpéldányt A színpadi dráma 
megírásának és a rendezőpéldány el-
készítésének két munkafázisa nála 
öszeoflvad a forgatókönyv megszer-
kesztésében. A szinapszis nyomán 
írja meg a baloldalt (vagyis a szín-
padi mű meséjét és jellemeit) és eb-
ből kiindulva a jobboldalt (a dialó-
gust). Tehát a filmrendező nem va-
lamely kész írói mű interpretálá-
sára, értelmezésére vállalkozik, ha-
nem egy szöveges vázlatot képsze-
rűén elevenít meg a forgatókönyv-
ben, vagyis alkot. (Egy regény vagy 
dráma megfilmesítése esetén az író 
irodalmilag kidolgozott szövegét is 
egyszerűen csak szinopszisnak kéli 
tekinteni a film szempontjából.) 

4. A PRÓBÁK 

A színpadi rendező többé-kevésbé 
határozott színészi elképzeléssel áll 
6zemben. A színész maga formálja 
meg az alakot, amely a próbák fo-
lyamán ölt testet. A rendező ezt az 
érési folyamatot ellenőrzi, kíséri, 
fejleszti, csiszolja, tudatosítja inst-
rukcióival és illeszti bele a színészt 
az együttesbe. Nem a maga elképze-

lését kényszeríti rá a színészre, ha-
nem a színész alkotó folyamatának 
nyújt segítséget. 

Ezzel szemben a filmszínésznek 
nincs önálló elképzelése az alakról 
a forgatókönyv alapján. Az alak 
csak a filmrendező képzeletében kel 
életre, s ő a maga elképzelését való-
síttatja meg a színésszel. A filmszí-
nész sokszor összefüggéstelen jele-
netek sorát játssza meg a forgatás 
alkalmával, amelyeknek drámai ösz-
szefüggései csak a filmrendezőben 
élnek. Instrukciói is csak a jelenet 
közvetlen megjátszására vonatkoz-
nak, amelyet nem előznek meg ana-
litikus munkával eltöltött próbák. A 
színész sokszor nem tudja pontosan, 
mit miért csinál. De a film szem-
pontjából nem Is fontos, hogy tudja, 
míg a színpadi színész alkotásához 
viszont nélkülözhetetlen, hogy a ren-
dező tudatosítsa benne a legtávo-
labbi összefüggéseket is. A filmren-
dező elsősorban a színészen keresz-
tül valósítja meg a saját elképzelé-
sét. Mintha csak Gordon Craignek 
az ÜbermarionettrSl vallott elmélete 
valósult volna meg a színpad helyett 
a filmen. 

A színészi alakítás hangsúlyait, 
méreteit, tartalmát a filmen a film-
rendező szabja meg. -A színpadon 
mindig totálképet látunk* — mondja 
Balázs Béla. A filmen ellenben ál-
landóan váltakozik a totál, a íélkö-
zél és a közelkép. A színpadi ren-
dező csak a színész dikcióján és 
mozgásán keresztül tud bizonyos 
hangsúlyokat megvalósítani, esetleg 
reflektorral is. A filmrendező vi-
szont a hangsúlyozás, tehát az értel-
mezés minden eszközét kezében 
tartja. 

A színpadi előadás időtartamát az 
íród szöveg szabja meg, s ezen a ren-
dező és a színész csak kis mérték-
ben tud változtatni. A filmen azon-
ban teljesen a rendező szabja meg a 
jelenetek és az egész film időtarta-
mát. A filmszínész, aki például egy 
3 perces jelenetet játszik el a íel-



vevőgép előtt, nem. tudja, nem 
lesz-e ebből mindössze 1 percig tar-
tó kép a filmen, hiszen a végső mé-
retek csak á vágóasztalon dőlnek el. 

A művészi megformálás két leg-
fontosabb eszköze, a közelkép és a 
vágás fölött kizárólag a filmrendező 
rendelkezik, a színpadon viszont 
ezeknek megfelelő eszköz az író és 
színész hatáskörébe vágnak. A szín-
padi rendezőnek éppen ezért nincs, 
illetve nem lehet külön mondani-
valója, a filmrendező mondani-
valója, azonban a fűm minden koc-
kájában érvényesül. A színpadi ren-
dezőnek korlátot szab a szöveg és a 
színész, a filmrendezőnek nem szab 
korlátot senki és semmi. 

A színpadon a rendező instruk-
ciókkal, ismétlésekkel, gyakorlással 
viszi közelebb a színészt a saját szí-
nészi elképzelésének megvalósításá-
hoz. A filmrendező viszont a maga 
elképzelése szerint formálja a szí-
nészt, s annyiszor veszi fel a jelene-
tet, amíg teljes mértékben meg nem 
valósítja a rendezői elképzelést. Ha 
egy nagy filmalakítást dicsérünk', 
tulajdonképpen a rendezőt dicsér-
jük. 

A színpadon a rendező állandó ke-
retben, mozdulatlan díszletek által 
határolt térben mozgatja alakjait, a 
filmrendező ellenben térben és idő-
ben kötetlen. Még fokozzák ezt a 
kötetlenséget a felvevűgépnek és a 
fotótechnikának bizonyos sajátságai. 
A közelítés, a távolítás, a fordulás, 
a kocsizás, az aufblendolás, az ab-
blendolés, az áttűnés, a montázs stb. 
a kifejezés végtelen változatosságát 
nyitják meg a filmrendező előtt. 

5. AZ ELŐADÁS 
SZERVEZÉSE 
A színész ínstruálásán kívül a 

színpadi rendező az előadás egyéb 
mozzanatainak megszervezője is. 
Díszlettervező, jelmeztervező az ő 
irányítása mellett dolgoznak, de 
munkájukban igen sok szabadságot 
élveznek. Kötöttségük elsősorban az 

író szövegéből származik. A film-
rendezőnek is feladata a munka 
megszervezése, és erre egy betanult 
stáb áll rendelkezésére. A díszlet-
hez, világításhoz, jelmezhez, maszk-
hoz való viszonya sokkal szorosabb, 
mint a színpadi rendezőé. A film 
minden közreműködője a rendező 
készítette technikai forgatókönyv-
ből és a rendező közvetlen utasítá-
saiból merits ö pedig az alkotó kor-
látlan jogán szabadon rendelkezik 
velük, akár a természet képeivel, 
vagy a camera trükkjeivel is. 

A színházi és a filmrendező szem-
léletének, feladatkörének és eszkö-
zeinek különbségét rendkívül élesen 
vetítette elénk Max Relnhardt 
Szentivánéji álom filmje, amelyeta 
világszerte elismert, híres színpadi 
rendező Amerikában készített. Sha-
kespeare tündérjátéka Reinhardt 
rendezésében a filmen is fotogrrafált 
színház maradt. 

6. ELŐADÁS 
ÉS ÖRÖKKÉVALÓSÁG 
A színházi rendező feladata az 

előadással véget 'ér. A filmrendező 
munkája a vágással fejeződik be. A 
színpadi előadás folyton élő és újra-
éledő jelenség, amely éppen ezért 
többé-kevésbé változatos és sohasem 
Ismétlődik mechanikusan. Sokszor 
annyira eltávolodik a próbákon le-
rögzített képtől, hogy javftópróbákra 
van szükség. A film azonban végle-
gesen és változhatatlanul megrög-
zíti és minden vetítés alkalmával 
gépiesen megismétli a filmrendező 
alkotását. 

Végül, de nem utolsósorban: a 
színházi rendező munkájának ered-
ménye múlandó, a filmrendezőé el-
lenben maradandó. A színházi ren-
dező minden Instrukciója, akárcsak 
a színész alakítása, elmúlik az elő-
adással, a filmrendező alkotása 
azonban — a filmszalag örökkévaló-
ságának határain belül — halhatat-
lan. 
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