
A ZENE ÉS A FILM 
A film és a zene társulásánál a 

kapcsolat közvetlen és világos. A 
képekben megvalósuló történést kí-
séri hangjaival. Az elsőbbség kér-
dése sem lehet vitás. Néhány szór-
ványos kísértettől eltekintve, mely 
adott muzsikához keresett megfe-
lelő képi kifejezést, a filmzene a 
képi megvalósulás szükségletei és 
kívánalmai szerint alakul. Nem 
okvetlenül folyamatos, végigveze-
tett, a szó, a beszéd mellett rövi-
debb-hosszabb időre ed is marad-
hat. Nem szöveges műfaj tehát, 
mely szavaikhoz kapcsolódik, de 
mozdulatokhoz sem, pantomim gya-
nánt. Persze, élőfordul, hogy sza-
vakat kísér melodrama ti kusan, 
vagy jellegzetes mozgás ritmusát 
domborítja ki. Mégis a filmzene 
legjellegzetesebb módján, a képsor-
ban megvalósultokat húzza alá, 
mélyíti el és gazdagítja. Az ehhez 
szükséges nyelvezetet, formai meg-
oldásokát sajátosan, ötnmaga szá-
mára alakította ki. 

A filmzene — eltekintve a zenei 
tárgyú filmektől — úgy szólal meg, 
hogy a képen nem látható a zené-
lés. Természetesen beszéd, termé-
szetű jelenség hangja, utcai zsivaj, 
bárminő zaj vagy zörej is felold-
hatja a csendet. Ugyanakkor ezeket 
is aláhúzhatja, kiegészítheti a z»ne. 
De ha semmi más nincs, ami fel-
oldhatná, kitölthetné a csendet, 
szükségszerűen meg kell szólaljon 
a zene, a film legsajátosabb zené-
je, mely részben aláfestő, prog-
ram matikus, részben atmoszféra-
teremtő, hangulatadó, sőt, drámai 
jellegű. 

A néma film még megelégedhe-
tett a zenének — bárminő közöm-
bös zenének — csendet feloldó je-
lentőségével. A fejlődő, haladó 
filmművészetnek azonban ennél 
sokszorosan mélyrehatóbb és ma-
gasalbbnendű az igénye. A zene 
funkciója Itt messze túlmutat a 
csend feloldásának feladatán. Túl-
mutat akkor is, ha a nézők nagy 
része, esetleg többsége számára el-
vész, észrevétlen marad. Mert még 

így is tényezője a hatásnak. Az 
idegrendszer fiziológiai működése 
érzelmeinek változásával, alakulá-
sával öntudatlanul és közvetetten is 
reagál a külvilágból érkező behatá-
sokra A nem figyelt, nem tudato-
sodó zene a képi megjelenítéssel 
párhuzamosan lehangol vagy föl-
derít, szánakozásra visz, vagy meg-
nevettet, izgalmi állapotba lendít, 
feszültséggel tölt el, általában lét-
rehozza az érzelemvilág szavakkal 
már ki nem fejezhető megnyilvá-
nulásainak, hullámzásának végte-
len sokaságát. 

Am a közönség jelentős részében, 
a filmművészet igazi értőiben és 
élvezőiben — ilyenek egyre többen 
lesznek — tudatosodik, műélvezet-
té sűrűsödik mindaz, amit a film-
zene nyújt. Náluk a tudat és ennek 
központi szerepében az érzelmi te-
vékenység képet és zenét ezek 
együttes hatásában, kölcsönös dina-
mizmusában fogja fel. És mert az 
ember nemcsak egyes, hanem egy-
ben a közösség tagja is, a dinami-
kus egységben látottakat, hallotta-
kat nemcsak, személyes élmény-
ként, hanem társadalmi valóságá-
ban. is érzékeli, értékeli. 

A filmzene természetesen első-
sorban alkotója egyéniségének, 
egyéni írásmódjának jegyeit mu-
tatja. De ezen túlmenően, minden 
egyes rangos film zenéje meg kell 
kapja a maga sajátos intonációját, 
mely nemcsak a művel, hanem a 
korral és társadalommal is élő kap-
csolatot teremt. E sajátos intonáció 
megteremtése és kialakítása a ze-
neszerző legszebb és legnehezebb 
feladata. Egyik legsűrűbben alkal-
mazott eszköze és módszere az 
egész filmen végighúzódó, alaphan-
gulatot adó, fórmapillérként sze-
replő főgondolat, úgy, amint pél-
dául olasz filmeken Nino Rota és 
társainak megoldásában kapjuk. 
Ezzel indul a film, ezt halljuk a 
bevezető feliratok alatt és később 
is* minden lényeges mozzanatnál, 
drámai csomópontokon következe-
tesen előtérbe lép. Zenei jellemké-



pe, zened portréja a türn hősének, 
egyben vidám vagy baljós kísérője 
minden viszontagságának. Akár 
mindenkor eredeti alakjában jele-
nik meg, akár — művészibben — 
különféle változatokban', feldolgo-
zásban, jelentősége nemcsak az, 
hogy a zenének formai egységet, 
egységes veretet ad, hanem legjobb 
példáiban' annyira impresszáv, je-
lentékeny és rögződő, hogy emlé-
kezetünkben elvóHhaitaltdainul kap-
csolódik a filmhez. Nem gondol-
hatunk a filmre anélkül, hogy mu-
zsikáját is vissza ne idézze képze-
letünk. 

Megragadó intonációja révén ma-
radt emlékiezetesi az elmúlt évék 
nagy filmjei közül például az "Or-
szágúton* zenéjében a cirkuszi 
trombita megrendítő dallamával, 
mely szinte magába sűrítette az 
egész film döbbenetét. Nem kevés-
bé a "Oabdria éjszakái*, a hősnő 
csapongó, mindig reménykedő, 
mindig csalódó lelkületét 'híven ki-
fejező kettős dallamával. Emléke-
zünk a "HaiáJhajó* vészt jósló szig-
náljára, úgyszintén a "Főutcá*-ra, 
ahol a csalódott vénlány minden 
fájdalmát és keserűségét kifejező 
gyönyörű dallam áll a zene közép-
pontjában. Nálunk Ránky György-
nek sikerült jellemző intonációt ta-
lálni a "Körihinta* zenéjében. Nem-
csak eredetisége és ereje volt mű-
vészi, hanem alkallmazása, kidol-
gozása is. Kiváltképpen ott, ahol a 
hinta-zene a falusi mulatság zené-
jével egybevegyül a hősnő képzele-
tében. Egyébként magyar filmek 
zenéjére inkább az élesen exponált, 
korszerű, első pillanatra megkapó 
hangvétel jellemző. Jóval kevésbé 
sikerül1 azt egyenletes szinten tar-
tani, vagy annyira jellemzővé ten-
ni, hogy emlékezetünkben rögződ-
jék. Igaz, általában kevés az olvan 
magvar íi'im, melyet emlékezetünk 
megőrzésre méltatna. FiPmletnk ze-
neszerződ általában a fiatal gene-
ráció soraiból kerülnek ki, a to-
vábbi fejlődésnek ez a biztosfitéká. 

Minden filmet készítő kollektívá-
nak szüksége van szakértő' tanács-
adókra. Műtét, bírósági tárgyalás, 
történelmi tabló aligha valósítható 
meg anélkül, hogy egy hozzáértő 

tanáccsal ne segítse elő a jelenetek 
igazságát és hűségét. Különben ne-
vetségessé válnék mindazok szemé-
ben, akik a szóbanforgó témához 
értenek ós a hamis beállítást nyom-
ban észreveszik. Még így is elkerül-
hetetlenül szükség van bizonyos 
megalkuvásokra, mert a képzőiét 
igen gyakran a maga szükségleted-
hez igazítja a hozzáértők előtt jól 
ismert valóságot. 

A zeneszerző a zene szakértője. 
Természetszerűnek látszanék, hogy 
az író, rendező, operatőr nemcsak 
zenéjét veszd igénybe, hanem zenei 
szakértelmét is. Erre gondolva, 
joggal merül fel a kérdés, vajon 
miéiit mellőzték Fényes Szabolcsát, 
akinek zenei műveltségéhez és fel-
készültségéhez szó sem fér, amikor 
az "Esős vasárnap *-ban ismételten 
kamarazenekarrá léptetnek élő egy 
hattagú kamaraegyüttest. 

A zeneértő, muzsikus érzékű néző 
minden illúzióját tönkresilányítja, ha 
a képen látható és (tényleg hallható 
zene nem vág tökéletesen össze. Itt 
nincs helyis megalkuvásnak. Ha a 
zeneszerző ott áll szakértelmével az 
író, a rendező, az operatőr oldalán, 
számtafiam olvan megoldást sugall-
hat, mely minden néző illúzióját és 
zavartalan élvezetét biztosítja. 

Ha a zeneszerző sokoldalú, a film 
egészén végighúzódó munkájára 
gondolunk, arra gondolunk, hogy 
művében művészi értékű és jelen-
tőségű alkotás valósul meg, hogy e 
révén a filmzene a film sikerének 
vagy bukásának részese vagy oka 
lehet — elég szűkösnek kell talál-
nunk e tevékenységének méltatását. 
A hivatásos kritikusok egy része 
nem zenéértő, legalább is nem ért 
többet a zenéhez, mint minden mű-
velt, olvasott, operában és hangver-
senyteremben is otthonos néző. Az 
átlagos filmkritika keveset szól a 
zenéről, akkor is kevés érdemlege-
set, még kevesebb szakszerűt Pe-
dig nagy filmek olykor valóban 
nagyszerű muzsikája megérdemelné, 
hogy ne csak a bírálatok végén, a 
"jók voltak még* keretében jusson 
részére a zeneszerző nevének fel-
említésén felül _ néhány szokványos 
szó. 
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