
A cím kicsit elriasztó. Tételek, 
szabályok pedáns rendszere ötlik fel 
eszünkben, merev és szellemtelen 
osztályozások, melyek mögül elvész 
a művészet vonzó varázsa. Valahogy 
mégis meg kell közelítenünk ezt a 
problémát, mert a gyakorlat azt mu-
tatja, hogy kevéssé vagyunk képesek 
a filmalkotást, mint szerves egészet, 
mint önálló filmformát eredménye-
sen megítélni. 

Irodalom én filmművészet 

Nálunk a legtöbb kritika titokban 
abból indul ki, hogy a film nem más, 
mint kényszerű álöltözetbe bújt iro-
dalom. Ezért a kritikus igazi felada-
tának azt tartja, hogy minél előbb 
megszabadítsa a filmet ettől az eset-
leges, külsőleges buroktól és végre, 
mint tiszta irodalmat elemezhesse. 
Ez a munka nem okoz nagy nehéz-
séget, hisz minden filmnek van szó-
ban is elmondható tartalma, anyaga, 
mondanivalója: jellemek, konfliktu-
sok alakulásában bomlik ki végső 
értelme. Ebben a közegben viszont 
már otthonosan mozog a bíráló. De 
szíve mélyén azért a legirodalmárabb 
kritikus is érzi, hogy valahol bűnt 
követett el, árulást és jönnek az ud-
varias záradékok a többi művész-
ről, akik -segítettek- a maguk esz-
közeivel teljessé tenni a művészi 
eredményt. 

Igaz-e, hogy a filmailkotás tartal-
mának (most szándékosan szétválasz-
tom a szétválaszthatatlsnt: tartalmat 
és formát) kizárólagos hordozója az 
irodalom — vagy pedig már az 
maga Is szélesebb, több dimenziójú 
fogalom? Ügy hiszem, hogy Itt min-
denképpen hamis azonosítással van 
dolgunk. A film mondanivalója két-
ségtelenül megjelenik a forgató-
könyvben, söt a részletesen kidolgo-
zott forgatókönyvben már megjele-
nik a majdani filmnek egész világa, 
víziója, atmoszférája is talán. Csak-
hogy ezek nem egyszerűen a szép-

irodalom eszközei, Hl. csak részben 
azok. A forgatókönyv furcsa, hetero-
gén alkotás. A szépirodalom szokásos 
formáin és eszközein túl telve van 
irodalmon kívüli, nem művészi ele-
mekkel, melyek már a filmforma ré-
szei, a képalkotás, ritmus stb. szó-
beli, előzetes rögzítései. Világosan 
kell látni, hogy ezekben a vonatko-
zásokban a szóbeliség csak mint se-
gédeszköz és nem mint önálló mű-
vészi eszköz jelenik meg. A megérte-
tés, a közvetítés formájaként és nem 
mint művészet, nem mint szépírás. 
Ennek még az sem mond ellent, 
hogy a forgatókönyv nemegyszer 
szépen, nagy művészi erővel íródott 
Ezek nagy részének ugyanis legfel-
jebb, mint a film alkotóit ihlető köz-
vetítéseknek van szerepük, de a ma-
guk irodalmi formájában úgy 6em 
jelenhetnek meg sohasem a film 
vásznán. (Kivéve persze a dialógust, 
melyre még később visszatérünk). 

A film dramaturgiai megoldásai 
csak egyetlen vonatkozását tartal-
mazzák a filmalkotásnak. Gondol-
junk olyan példákra, mint a harmin-
cas évek francia filmjeinek sora. 
Irodalmi szempontból milyen veszé-
lyesen kacérkodik szinte mindegyik 
a ponyvával, mégis többet mondanak 
nemegyszer a modern nagyváros 
idegenségéről, riasztó m^ányáró i , 
mint egy regény. Hatásukat inkább 
egy-egy kivételesen szuggesztív köl-
temény vagy zenemű élményéhez ha-
sonlíthatnánk. Art akarom-e ezzel 
mondani, amit Balázs Béla állított, 
hogy a filmben az ostoba, banális, 
giccses cselekmény mit sem számít, 
mert háttérbe szorul az eleven, ér-
zékletes filmíorma mellett? Semmi-
képpen sem. Nem hiszem, hogy lé-
tezhet állandó, jellemző szakadék 
irodalmi tartalom s filmforma kö-
zött (mert néha, esetlegesen előfor-
dulhat) — csak azt állítom, hogy az 
irodalmi forma nem kizárólagos, rep-
rezentatív hordozója a filmbeli tar-
talomnak. 



A filmalkotás egészét nem lehet 
felváltani a benne csak részletként 
élő irodalomnak. £s nem lehet a többi 
művészi eszközt csak úgy mellékesen 
kezelve, mechanikusan egymás mellé 
helyezni. Az Irodalom elsődleges, 
meghatározó szerepének tételezése 
után következik a kritika szokásos 
szerkezete: forgatókönyv, rendezés, 
színészi játék és operatőr. De mi-
féle sorrend ez, az alkotófolyamat 
egyszerű — éa tegyük hozzá, nem ls 
teljes — megismétlésén tűi? Milyen 
logikai, esztétikai, értelemszerű szem-
pontot tartalmaz? A műalkotás a 
maga belső igazságát — s a film kü-
lönösen — nem explicit formában, 
nem külön függelékként, hanem 
mindenekelőtt a szerkezettel fejezi 
ki. 

A fü\nalkotds szerkezete 
és „külön vUiga"* 

A tényekben, emberekben, bonyo-
lult viszonylatokban rejtőzködő ér-
telem a célratörő elrendezés, a szer-
kesztés kapcsán fog caak feltárulni. 
Ezért a bírálónak ls innen kell roha-
moznia várát. Nem a mondanivaló, 
a tartalom tanulmányozásának elha-
nyagolásáról beszélek, hanem éppen 
arról, amiben ez a mondandó Igazán 
megjelenik, ahol tehát érdemes az 
ostromot megkezdeni. 

Mi ez a mindenható szerkezet, 
melynek üyen különös jelentőséget 
tulajdoníthatunk? Az -anyag- az 
életből kiemelt jelenségek körének 
az a rendszere, egyszeri és megismé-
telhetetlen csoportosítása, melyben a 
művészi mondanivaló, a közönségnek 
szóló üzenet most már az emberi 
sorsokban, azok kudarcaiban vagy 
sikereiben, a színek, a formák ala-
kulásaiban meghúzódva jelenik meg. 
A szerkezet a sorsok, események, 
látványosságok egész összefüggését, 
s az arányok és hangsúlyok segítsé-
gével bizonyos életformák és kon-
fliktusok tanulságait tartalmazza. A 
szerkezet tehát nem egyszerűen kül-
sőleges, formai váz, nem pillérek és 
tartóoszlopok összessége, hanem a 

kaotikus, életszerű jeleneéghalmez 
értelemadó, egyetlen lehetséges ren-
det teremtő élve. 

Mi jellemzi a filmalkotás szerkeze-
tét, mint speciális, más művészettói 
éltérő formáét? Az, hogy benne a 
mozgás az uralkodó vonás, úgy ls, 
mint ábrázolt életmozzanat, úgy is, 
mint különleges kifejezőeszköz. Mint-
hogy a mozgás itt teljes érzékletes-
ségében jelenik meg — egyszerre 
időbeli és térbeli —: -zenei- és 
-képzőművészeti- jelleg egyidejű és 
egymást feltételezi. ?gy a film kom-
pozíciós elve egyszerre lesz, a puszta 
dramaturgiai vázon túl, zenei dal-
lamszövéshez hasonló; vagyis rit-
mikus élményt ébresztő, időbeli tar-
tamban kifejeződő — másfelől -kép-
zőművészeti-: látványosságban kon-
centrálódó, sűrített Jelen ide jűaéget 
szuggeráló. E lehetőségek bármelyi-
kének figyelmen kívül hagyása el-
szegényíti és megcsonkítja a művé-
szi hatást Mondhatják persze, hogy 
ez az egység a színpadon ls megva-
lósul Csakhogy a színpadi látvány 
nem szigorú képzőművészeti kon-
strukció, másrészt s színpadi dráma 
építkezése nem ismeri azt a rit-
mikus, már-már zeneiséghez köze-
lítő kompozíciót, mely a filmre eny-
nylra jellemző. A színpad legfőbb 
eszköze az emberi szó, a drámaian 
formált dialógus A filmben megvál-
tozik ez a rangsor. A vizuális élmény, 
a látvány kompozíciós értéke hatal-
masra növekszik és eredetisége ép-
pen ennek mozgásában nyilvánul 
meg. A filmen minden kocka külön, 
sajátos képi kompozíció, ahol az em-
ber a maga környezetének teljes ele-
venségével, annak természetes moz-
gásával, életszerű egyenrangúságá-
val szerepel. Másrészt ezek az 
egyes képek teljes egésszé állnak 
össze, melyek együttesen már nem 
egyszerűen az egyes képek tartalmá-
nak összegét jelentik, hanem, ahogy 
Elzenstein szellemesen megfogal-
mazta szorzatukat, ú j minőséget. 

Világosan kitűnik ebből, hogy a 
film — térbeli és időbeli jellege el-



lenére — egyetlen és oszthatatlan 
kompozíció. Éppen ezért a film stí-
lusa, végigfutó jellegzetessége is 
mindenek előtt ebben a szerkesztési 
módban jelentkezik. A puszta dra-
maturgiai építmény vizsgálatával te-
hát nem lehet kimeríteni egy film-
alkotást. Nemcsak fonná ját, hanem 
tartalmát sem. Ami a vizuális és 
ritmikus kompozícióban megjelenik, 
ami élményanyagot ez a két hatás 
szuggerál, azt a bírálónak éppen úgy 
fel kell fejteni, mint ahogy azt a 
dramaturgiai megoldásokkal szokta. 

Nézzünk egy példát. Vajon meg 
lehet-e érteni az -Egy halálraítélt 
megszökött" c. filmet, ha kizárólag 
dramaturgiailag vizsgáljuk, a cselek-
mény anyagát tanulmányozzuk? 
Vagy pedig éppen ebből a sajátos 
filmszerű szerkezetből lehet meg-
közelíteni? A képek tartalmának, 
eseményeinek összefüggő sora alig 
elmondható. De a film vizuális és rit-
mikus élményanyaga már annál töb-
bet revelál. Egy nagyszerű és re-
ménytelennek tetsző erőfeszítés tanúi 
vagyunk, az emberi akarat környe-
zettel való megütközésének tanúi. 
Regényben kétségtelenül vissza lehe-
tett volna adni azt a belső folyama-
tot, ami a hősben végbemegy, de 
kevésbé a küzdelem iszonyú, fojtott 
drámaiságát, a csak filmlátványban 
megjelenő vlaskodást a tárgyak ha-
talmával, ahol azok -emberi ellenfél-
ként" hatnak, élő erőként, lenyűgö-
zően-. És ahogy a képek is kerülnek 
itt minden harsány hatáskeresést, 
úgy épül a film egésze is, különös 
tartottsággal, visszafogottságával fe-
szültségtelivé, izgalmassá. A ritmiku-
san visszatérő beállítások sem egy-
szerűen a film dinamikussá gát fo-
kozzák, hanem éppen a film lényegét 
idézik; a hős lebírhatatlanságát, győ-
zelmes újrakezdését. 

Látjuk, a film szerkezetének e sok-
oldalúsága hallatlan részletező kö-
zelségbe hozza a bemutatandó életet. 
Ez a nagyfokú érzékletesség is hozzá-
járul ahhoz, hogy az élet kis mozza-
natai, jelentéktelen részletel tán a 

szokásosnál fokozottabban megeleve-
nednek, hogy megteremtsék a min-
den műalkotásra jellemző -külön 
világot", azt az egyszeri zárt egészet, 
mélynek már sajátos belső törvényei 
vannak, atmoszférája, illatai, tájai, 
szinei, stb. Azért oly nagy igényű a 
filmrendező számára ezt a hiteles-
séget megteremteni, mert itt a haj-
viselettől kezdve a tájak hangula-
táig, a ritmus ideges lüktetésétől 
a zene alázatos vagy harsogó rész-
vételéig, a fények plaszticitásától 
kezdve az élet mozgékonyságának 
fokáig minden egyetlen, egységes 
tónust kell, hogy viseljen. Ez már 
több, mint hitelesség, ez már egy kü-
lön világ teljes megteremtésének 
roppant művészete. 

De mert a filmalkotás lezárt, egy-
séges egész, melynek sajátos külön 
világa van — azt kell-e hinnünk, 
hogy most már nem lehet elemeire 
bontani? Nyilvánvalóan nem. Csak 
arról van szó, hogy ezt az analízist 
úgy kell megejteni, hogy összetevő 
elemei ne veszítsék el a film minő-
ségi jegyeit A film ilyen legkisebb, 
még nem torzító építőköve nem a 
forgatókönyv, sem a színészi Játék, 
vagy az operatőri munka stb., mely 
összefüggések nélkül sohasem jele-
nik meg a műben, hanem a filmkép 
(filmjelenet, séquence), mely még 
magáin viseli a filmforma legfonto-
sabb vonásait Talán ha innen in-
dulna el az elemzés, hamarább meg-
találhatná a filmre jellemző sajátos-
ságokat 

ta megint a fHmaxerüutgrSl 

A filmnek azért van szüksége az 
érzékletesség erőteljes, sokszínű, 
többoldalú felkeltésére, mert nélkü-
lözi a leg hatásosabbat: a közvetlen-
séget. Éppen ezért minden olyan kí-
sérlet, mely a Jellegzetes filmszerű-
séget egyik vagy másik motívumban 
keresi, szükségképpen torzít. Sem a 
montázs, sem a plánok, semmivel in-
kább, mint a dramaturgiai törvények 
vagy a puszta vizualités nem ölelik , 



fel a filmművészet legsajátosabb 
vonásait. 

Azt hiszem, hogy a filmszerűséget 
is a film uralkodó jellegzetességéből, 
a mozgásból kellene megmagyarázni. 
Az igazi filmszerű forma eszerint 
nem egyszerűen az ún. specifikus 
eszközök alkalmazása, hanem az 
egész rendszer okos, tartalmas, érze-
lemreható és evokativ mozgékony-
sága, egyidejű sokszálamúsága. A kü-
lönböző eszközöknek az az egyetlen 
helyes, dinamikus harmóniája, mely 
megfelelő helyen és időben, meg- , 
felelő hangsúllyal és tartamban al-
kalmazza a kifejezés érdekében a 
rendelkezésre álló sokféle formai le-
hetőséget. Lehet filmszerű a sok dia-
lógus is, amennyiben mem mint az 
invenció hiánya Jelentkezik, hanem 
az ember jellemzésének művészi, te-
hát képszerű eszköze. De ugyanígy 
megfordítva: vajon a képi, vizuális 
kifejezés nem lehet-e a legmesszebb-
menóen filmszerűtlen, ha nem képes 
az egyszerű közlésen tűi, sűrítéssel, 
gondolatokat, hangulatokat szugge-
rálni? A film speciális nyelve akkor 
lesz igazán meggyőzővé, ha a hang-
szerelés képes ama, hogy a képi és 
zenei, ritmusbeli és harmániabeU 
elemeket, lélektanilag indokoltan, a 
konkrét tartalom követelményeinek 
megfelelően gazdagon és változato-
san alkalmazza. Eszerint a film sike-
res elemzésének módja nem lehet 
az egyes -hangszerek-" szerepének 
egymástól elválasztott vizsgálata, ha-
nem csak a dallamvezetésnek aláren-
delve, az egész szerkezetet alapul 
véve érthetjük meg, miért volt szük-
séges az adott ezernyi lehetőség kö-
zül éppen ennek vagy amannak ki-
választása, az arányok ilyen meg-
komponálása. 

A» elftnxét formájáról 

A filmkritika elsősorban a közön-
szól, ezért nem mellékes, 

hogy milyen formát választ. De bár-
milyen ls legyen, arról sosem sza-
badna lemondania, hogy a maga 
módján újra felidézze a művet Hisz 

értelme is éppen az, hogy kézen-
fogja a nézőt és magával viszi, -be a 
képbe- — eleven, izgalmas drámai 
folyamat résztvevőjeként. Mert az 
igazság felmutatása csak úgy lesz 
hatásos, ha a kritikus képes arra, 
hogy feltárja az ítéletek -előtörté-
netét" is, a hozzá vezető dinamikus, 
hajlékony folyamatot Éppen ez az 
eleven gondolatsor az elemzés lé-
nyege, a maga érzékletes, gondolat-
felkeltő és érzelemreható formájá-
ban. 

Miért olyan nehéz ez a feladat? 
Nemcsak azért, mert a szerkezet ki-
tapogatása — éppen úgy, mint a mű 
gondolati magváé — feltáró, absztra-
háló munka — hisz az események, 
látványosságok, hangulati hatások 
sűrű szövedékébe vagy ágyazva —, 
hanem azért is, mert a filmnél még 
magunk is kevéssé ismerjük az ú j 
művészet -nyelvtanát". Ezért ne ves-
sük meg a szerényebb, morfológiai 
munkát sem, mielőtt az értelmezésre 
és értékelésre rátérnénk. Mert — 
valljuk meg — kevés ma még az 
olyan bírálat, mely egyáltalán képes 
volna a film alaki sajátságainak pon-
tos leírására. 

A filmkritika legnagyobb problé-
mája nálunk, hogy a filmben rejtőző 
összes művészi hatást felíejtse, hogy 
a filmalkotás teljességét átfogja. De 
e lefordításon túl talán nem utolsó 
sorban hatni is akar. Tudatosítani 
azonban, élményszerűség nélkül nem 
Igen lehet. A tudományos analízis 
útja, ha magát az analízist valóban 
ábrázoljuk — vagyis az olvasó előtt 
bontjuk kl az igazságot—, már maga, 
újra végigélése a kapott élménynek. 

Baudelaire egyszer azt mondta, 
hogy a jó kritikának egyetlen, szen-
vedélyes, elfogult nézőpontra kell 
szorítkoznia, de olyan szempontra, 
mely egyben a legtágabb horizontot 
nyújtja. Ezt a magasrendű elfogult-
ságot megteremteni a mi kritikánk-
ban nemcsak módszertani kérdés, 
hanem a filmművészet igazi, meg-
ismerni akarásának kérdése is. 
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