
A F I L M M O N D A T T A N A 
B í r ó Y v e t t e ú j k ö n y v é r ő l 

Szándékosan nem Bíró Yvette 
munkájának eredeti címét — „A 
film drámaisága" — írtuk a recen-
zió fölé, ugyanis ezt a tárgymegha-
tározást nemcsak megtévesztőnek, 
hanem bizonyos értelemben köny-
vének tartalmával és mondanivaló-
jával ellentétben állónak tartjuk. 
Alaposan tévedne az az olvasó, aki 
e cím alapján abban a kissé már sko-
lasztikussá vált kérdésben várna 
valamiféle direkt szavazatot és ál-

• lásfoglalást a szerzőtől, amely szinte 
a filmművészet kezdeteitől napjain-
kig nyugtalanítja az elmélet műve-
lőit: nevezetesen, hogy drámai vagy 
epikus (vagy éppenséggel lírai) jel-
legű művészetnek tekintsük-e a 
filmművészetet. Hiszen a dráma, 
mint sűrített epika, és az epika, 
mint oldott dráma — egyaránt az 
emberi valóság, az emberi élet kon-
fliktusainak megragadásából szár-
mazik. S bár az elbeszélés stilizálá-
sában, a történés megjelenítésében 
a kívülről ábrázoló, s — elvben leg-
alábbis — az emlékezés múltidejé-
ből kialakuló epikus mesebonyolítás 
különbözik, az emberi cselekvést — 
ugyancsak elvben és genezisében — 
a maga közvetlen jelenlétében és je-
lenidejűségében absztraháló drámai 
megjelenítéstől — ez a különbség so-
hasem válik poláris ellentétté, (sőt 
még olyan, szintén nem abszoluti-
zálható, de határozottabban elváló 
különbséggé sem, mint a lírai és 
epikai, vagy a lírai és drámai szem-
lélet esetében). A legdrámaibb drá-
ma is éppúgy és szükségképpen tar-
talmaz epikus elemeket, mint ahogy 
a legepikusabb epika is drámai for-
dulatokat. Természetesen a kettő 
aránya, koronként és iskolánként 
változva, meghatározó, jelleget adó 
tényezőként lép fel, tehát csak vi-
szonylagossá teszi, de nem szünteti 
meg a műfaji határokat. 

Így van éz az irodalomban, ahol 
az említett kategóriák kialakultak 
és ahol az elméletnek már az iro-
dalmi tevékenység alapvető rend-
szerezéséhez és megkülönböztetésé-
hez szüksége van a műfaji disztink-

ciókra. Hogy hogy van, — vagy 
méginkább, hogy lesz — a filmmű-
vészetben, azt a jövő dönti majd el 
a véglegesség igényével. Ma még 
csak annyit mondhatunk erről a 
kérdésről — s ez kiindulópontnak 
nem is kevés —, hogy a film, mint 
az elbeszélés audiovizuális formája, 
már genezisében magával hozza és 
szükségszerűen eggyé olvasztja a 
drámai és epikai szemléletet: hiszen 
az embermegformálta hősök jelen-
idejű cselekvése — mint par excel-
lence drámai princípium és örökség 
— szükségképpen fonódik össze — 
mint az Balázs Béla óta közhely a 
filmesztétikában — a művészileg 
emancipálódott, vele egyenrangúvá 
előlépett tárgyi világ a filmben kö-
telező és elkerülhetetlen epikájával. 

É 
rtelemszerűen ez a gondolat ké-

pezi magvát Bíró Yvette új és iz-
galmas tanulmányának is, noha — 
s éppen ez hitelesíti megállapításun-
kat — nem a műfajból kiindulva 
jut el a film művészi jellegének 
meghatározásához, hanem ellenkező-
leg, a filmművészet történelmi pro-
dukciója és fejlődése alapján kísérli 
meg művészi jellegét meghatároz-
ni. Üj könyve úgy viszonylik meg-
előző munkájához „A film forma-
nyelvé"-hez, mint egy grammatika 
alaktana, a mondattanához, vagyis 
nem képletesen szólva, Bíró Yvette 
— ahogy azt első könyve fejezetcí-
meiben megkülönböztette — a film-
nek, mint kifejezőeszköznek tanul-
mányozása után most a filmnek 
mint műalkotásnak sajátosságait 
vizsgálja. Azt kutatja, — nyugodtan 
mondhatjuk — szenvedélyesen: mi-
ben rejlik az a sajátos minőség, ha-
tás, amelyet a film, mint kifejező-
eszköz hozott magával a művésze-
tek világába, s amely meghatározza 
és elkülöníti minden más művészet-
től. 

Érzésünk szerint, helyesen ismeri 
fel ezt a sajátos, újszerű és csak a 
filmnek megadatott művészi minő-
séget, képességet, a filmi ábrázolás 



szinte mindenoldalú konkrétságában, 
— noha ezt az ezermódon körülírt 
terminust nem alkalmazza — s az 
ebből fakadó tárgyi gazdagságának 
hitelességében; a valóság megjele-
nítésének valószerű rendetlenségé-
ben és sokrétűségében; hogy ked-
venc kifejezésével éljünk: az élet 
áramának, sodrásának életszerű 
visszaadásában. S a filmnek e való-
ságot valóságosan áteresztő konkrét-
ságából — mint alaptulajdonságából 
— sokoldalúan bontja ki, térképezi 
fel — a maga gazdag ás a filmtör-
ténet átfogására törekvő példatárá-
val illusztrálva, — a film művészi 
hatáslehetőségeit, módszereit, dra-
maturgiai építkezésének sajátossá-
gait, specifikus viszonyát a tér, az 
idő, a folyamatosság, a véletlen és a 
szükségszerűség, az emberi és a tár-
gyi világ különböző jelenségeihez. 

ICjnyvének kétségkívül éppen a 
film formavilágának ebben az átfo-
gásában rejlik legnagyobb értéke és 
újszerűsége. Bíró Yvette igen vilá-
gosan és szellemesen mutatja ki 
ugyanannak az alapelvnek érvénye-
sülését a látszólag egymástól távol-
eső és különböző jelenségekben, 
másrészt érzékelteti ennek a filmi 
egyneműségnek sokszínűségét, ahogy 
az a mai filmművészet legkülönbö-
zőbb tendenciáiban kibontakozik. 
Különösen értékesek azok az elem-
zései, amelyek azt vizsgálják, kutat-
ják, hogyan válik a film éppen a 
maga vizuális tartalmaival és kife-
jezésmódjával bonyolult intellektuá-
lis mondanivaló tolmácsolójává, ho-
gyan lesz éppen a maga konkrét 
voltában absztrakt gondolatok kife-
jezőjévé, ahogy a modern filmművé-
szet analitikus irányzataiban és 
esszéisztikus kísérleteiben megnyil-
vánul. 

Problémánk csak abból adódik, 
hogy Bíró Yvette — egyéni értelme-
zéssel, mint maga írja „a drámaiság 
fogalmát nem műfaji értelemben" 
alkalmazva — következetesen drá-
mainak nevezi a film művészi fogé-
konyságának, érzékenységének azo-
kat a sajátosságait, amelyeket az el-
fogadott műfaji terminológiával, ép-
-penhogy epikainak kellene monda-
nunk, ha már mindenáron ragasz-

kodunk ezekhez az irodalmi eredetű 
kategóriákhoz. 

így adódik az a furcsa paradoxon, 
hogy „A f i lm drámaisága" cím alatt 
— és dicséretével — az egyik leg-
jobb és legmeggyőzőbb vitairatot 
kapjuk a film epikus jellegének vé-
delmében, és ha valamit hiányolha-
tunk a filmművészei e kitűnő mor-
fológiai leírásából, az éppen a film 
valóban drámai aspektusainak a 
tárgyalása. 

Természetesen ez sem véletlen. 
Bíró Yvette esztétikai alapállását a 
filmművészet mai színvonala, ered-
ményei, tendenciái határozzák meg, 
amelyek valóban új szakaszt nyi-
tottak a filmművészetben, nagyko-
rosították azt. A modern filmművé-
szet — már a neörealizmussal, és 
még fokozottabb mértékben a nou-
velle vague-al, és ami utána követ-
kezett — éppen a film epikus lehe-
tőségeinek kibontakoztatásával érte 
el a maga művészi eredményeit. 
Nyilvánvalóan nem teljesen függet-
lenül attól a koráramlattól — Bíró 
Yvette maga is idézi Brechtet — 
amely a színpadi drámát is epikussá 
tette, de — szemben a színpaddal — 
saját művészi anyagának lehetősé-
geit és törvényszerűségeit is követ-
ve. Vagyis ugyanaz a fordulat, amely 
az irodalomban és a színpadon (nem 
kis mértékben a film hatására is) 
az epikus drámát eredményezte, a 
filmet nem epikussá, hanem foko-
zottan anyagszerűvé — hogy ezt az 
agyoncsépelt és diszkreditált jelzőt 
használjam — filmszerűvé tette. 

A színpadon az epikus dráma min-
den sajátos értéke és eredménye el-
lenére is izgalmas művészettörténe-
ti kitérő s a drámai dráma marad a 
műfaj immanens törvényszerűségei-
ből korról korra megújuló ideálké-
pe. A filmnek viszont a dráma epi-
kus oldottsága — mint Bíró Yvette 
sokoldalúan és meggyőzően kimu-
tatja — természetes közege, morfo-
lógiai alaptörvénye. 

A 
filmnek ez az epico-dramatikus 

jellege, szemben a színház dramati-
co-epikus voltával azonban nem azo-
nosítható a modern film egyes 
irányzatainak totálife epikájával, az 
..antifilm" dedramatizáltságával. 
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eselekménytelenségével, atmoszféra-
centrikus ábrázolásával. Meg kell 
ugyanis különböztetnünk a film-
nyelvnek morfológiai jellegéből ere-
dő epikusságát, és azt a tartalmi ol-
dalról fellépő epikussá válást, ame-
lyet a modern burzsoá élet elidegene-
dettségének, cselekvés, sőt kommu-
nikáció képtelenségének ábrázolása 
vitt, szinte abszolutizálva a filmmű-
vészetbe. S bár ez a tematika két-
ségkívül sok kifejezési eszközzel és 
módszerrel gazdagította-finomította 
a filmművészet eszköztárát — ez az 
irányzat mégis csak egyik jelentős 
végletét jelenti a filmművészetnek, 
amellyel szemben létjogosultsága 
van — és már mutatkoznak reakti-
vizálódásának jelei — egy, ha nem 
is drámai, de kétségkívül drámaibb 
filmművészetnek is. 

Bíró Yvette könyve gazdagon és 
sokoldalúan tárgyalja a modern —a 
mai és a tegnapi — film kifejezés-
világának, eszköztárának különböző 
megnyilvánulásait, mintegy a mai 
filmi gondolkodás, a mai filmi vi-
lágkép bölcseletévé összegezve jel-
lemzésüket, de némiképp hiányol-
juk a horizontális vizsgálódás mellé 
a vertikális elemzést: a történetiség 
mozzanatát, amely a film jellegének, 
fogalmának, módszerének változá-
saival — nemcsak az azonosságok 
kiemelésével —, érzékeltetné, hogy 
a mai filmkoncepció sem tekinthető 
a film örökkévaló és abszolút mo-
delljének, hogy egy dinamikusan fej-
lődő, szüntelenül megújhodó folya-
mattal állunk szemben. 

Éppen ezért meg kell védenünk 
például Balázs Bélát, aki Bíró Yvet-
te szerint túlzottan nagy jelentősé-
get tulajdonít annak a ténynek, 
hogy a filmen a főhős szemével lá-
tunk, hogy a felvevőgép segítségével 
annyira belehelyezkedhetünk sor-
sukba, hogy csak azt és annyit ve-
szünk figyelembe, amennyi szá-
munkra fontos. Balázs Béla itt a 
maga kora filmművészetének egy, 
a maga idejében vitathatatlan, és 
újszerű vonását, sajátos művészi le-

hetőségét fogalmazta meg. Nem té-
vedett, — a film fejlődése haladta 
túl, illetve változtatta egy művészi 
hatáslehetőséggé, a maga idejében 
központi jelentőségű filmábrázolást. 
S többé-kevésbé így vagyunk Bíró 
Yvette más vitáival is, s könnyen 
meglehet, hogy húsz év múlva a mai 
filmteoretikusok — köztük e könyv 
— megállapításai is erre a sorsra 
jutnak. 

^ e Bíró Yvette-nek ebben a har-
cos elkötelezettségében a filmmű-
vészet korszerű eredményei és mód-
szerei mellett, elsősorban nem az el-
fogultságot, hanem a filmművészet 
haladása mellett való kiállást kell 
látnunk. Hiszen valóságos hiány-
cikk szellemi életünkben az a kriti-
kus, aki meggyőződéssel odaáll egy 
irányzat mellé, aki tudatosan vállal-
ja bizonyos törekvések elméleti szol-
gálatát. S azok az ábrázolási tenden-
ciák, amelyeket Bíró Yvette szolgálni 
kíván, ma valóban a filmművészet 
legkorszerűbb és legművészibb ered-
ményeiből nőttek ki. 

Külön kiemelnénk Bíró Yvette stí-
lusának szemléltető erejét, olvasmá-
nyosságát, esztétikai elemzésének 
világosságát, érthetőségét. S nem 
utolsósorban azt az imponáló tájé-
kozottságát, amellyel a mai alapo-
san felduzzadt nemzetközi film-
teoretikai irodalmat reflektálja mű-
vében, bár éppen a hasonló problé-
mákkal is foglalkozó mai hazai iro-
dalommal érzésünk szerint érdem-
telenül mostohán bánt. (Egyedül a 
nem par excellence filmteoretikus 
Somlyó György Nyolc és fél kritiká-
ját találta említésre méltónak, és 
például az egyébként gyakran idé-
zett Lukács György filmelméletét 
nem.) 

összegezve: Bíró Yvette új könyve 
értékes gyarapodása a magyar film-
teoretikai irodalomnak és valóban 
hasznos kalauza mindazoknak, akik 
a mai filmművészetben tájékozódni 
kívánnak. 

GYERTYÁN ERVIN 


