
Megfilmesíteni — de milyen céllal? 
Újabban mind több olyan cikk je-

lenik meg folyóiratokban, melyek 
irodalmi művek megfilmesítését 
„korunk mániájának", járványnak 
nevezik. De lényege talán mégsem 
az, hogy hány irodalmi művet fil-
mesítettek: meg egy időben, hanem 
az, milyen célokat követnek munka 
közben. 

Ügy vélem, a probléma abból adó-
dik, hogy a megfilmesítésnek még 
nincs kidolgozott elmélete. Egy iro-
dalmi mű filmre vitelénél általában 
arra hivatkoznak, hogy a -közönség 
szeretné a vásznon látni kedvenc 
hőseit, meg hogy az adott mű nap-
jainkban is aktuális. Mindez igaz, 
de az ilyenfajta motívumoknak köz-
vetlenül semmi közük sincs a meg-
filmesítés elméletéhez. Hogy ezt az 
elméletet megteremthessük, bármi-
lyen paradoxonnak hangozzék is, ki 
kell lépnünk a filmművészet keretei 
közül, és fel kell vetnünk egy általá-
nosabb problémát: mivel indokol-
ható egy mű transzponálása (átté-
tele) egyik műfajról a másikra? 

Sokan, úgy vélik, hogy a megfil-
mesítés valamiféle hibrid műfaj. 
Elegendő azonban, ha más műfajok 
transzponálási példáira hivatkozunk," 
és kitűnik e nézet abszurd volta. 
Nagy művészek testesítették meg 
képeiken az antik mítoszokat, közép-
kori legendákat, bibliai példázatokat. 
Sok-sok zeneszerző törekedett arra, 
hogy Shakespeare tragédiáinak gon-
dolatait és cselekményét operákban 
és szimfóniákban jelenítse meg. 
Vannak még paradoxabb, bonyolul-
tabb példák is: Muszorgszkij: Egy 
kiállítás képei című műve, Sztra-
vinszkij: A tékozló kalandjai című 
operája. Arról vitatkozhatunk, 
mennyire sikerültek a különböző 
transzponálások, de magát az elvet 
nem tarthatjuk az esztétikai normák 
megsértésének. 

A különböző művészeti műfajok 
kölcsönhatásának sokrétű rendszere 
az emberiség fejlődésének hosszú 
története során alakult ki. Ez a 
rendszer a megismerés általános tör-
vényszerűségeivel függ össze, és az-
zal a fáradhatatlan igyekezettel, 

hogy minél mélyebben megismerjük 
az ember életét, gondolatainak, érzé-
seinek és élményeinek bonyolult 
mozaikját. A művészet megteremti 
a világ modelljét, de ez a modell 
annyira sajátos, hogy interpretációja 
olykor nem kevésbé bonyolult, mint 
magának a valóságnak a megisme-
rése. A művészi remekműveket 
gyakran nemcsak megoldásaik eme-
lik ki, hanem a meg nem oldott 
kérdések felvetése is. Ezéken a kér-
déseken elgondolkodnak az eljöven-
dő nemzedékek, újabb és újabb vá-
laszt adnak rájuk. A művek szám-
talan asszociációt váltanak ki az ol-
vasóból (valamint a hallgatóból és 
a nézőből), újszerű választ adnak a 
felvetett kérdésre. 

Ez az egyik fő oka annak, hogy 
állandóan kísérletet tesznek a mű-
vészeti műfajok transzponálására, 
hogy az irodalom, festészet, zene, 
film stb. között kölcsönhatások ke-
letkeznek. Az is érthető, hogy eköz-
ben az irodalom kerül a figyelem 
középpontjába. Az élet bonyolult 
folyamatai mindenekelőtt a művészi 
szóalkotásban kapják meg általános 
jelentésű megtestesülésüket. Ha a 
festő, zeneszerző vagy filmrendező 
az irodalmi művet saját művészete 
nyelvén kívánja újraalkotni, tehet-
séges olyasónak, eredeti interpretá-
tornak kell lennie, és az alapgondo-
lat megőrzése mellett fel kell fedez-
nie a műben rejlő lehetőségeket, az 
író által felvetett kérdésre saját vá-
laszat kell megadnia. A siker azon-
ban nem csak az interpretáció tar-
talmától, hanem annak esztétikai 
formájától is függ. Pudovkin és Va-
sziljev testvérek az Anya és a Csa-
pajev újszerű elolvasásával gazdagí-
tották a művészetet. 

Mindebből következik, hogy az 
irodalmi mű interpretálásánál nem 
szabad feltétlen teljességet, „befeje-
zettséget" követelnünk sem a fes-
tőtől, sem a zeneszerzőtől, sem a 
filmrendezőtől, csupán az eredeti el-
képzelés megközelítési fokáról be-
szélhetünk, s az sohasem lehet ab-
szolút Csak túl pedáns emberek vá-
dolhatnák Pudovkint azzal, hogy 



Gorkij művének filmrevitelekor a 
témát sok mindenben megváltoztatta 
és új motivációkat alkalmazott. Az 
interpretálás — nem másolás. Még 
sok részből álló filmsorozat is ke-
vés ahhoz, hogy nem csak a klasz-
szikus epikus művek, de akár ki-
sebb művek tartalmát is visszaad-
juk. Nyilvánvaló, hogy a legújabban 
bemutatott Anna Karenina is élénk 
vitát fog kiváltani. 

A közelmúlt sok megfilmesítése 
arra mutat, hogy a forgatókönyv 
írója és a filmrendező nem tudja 
megfelelően megoldani feladatát. 
Ilyen volt nemrég a Korunk hőse, a 
Hóvihar, A lövés. Csehov Ellensé-
gek című elbeszélésének interpretá-
lása pedig teljesen elszíntelenítette 
az alapgondolatot Csehov mély 
gondolata az emberek kölcsönös 
megnemértéséről és ésszerűtlen, 
méltatlan emberi kapcsolatok eluta-
sításáról végképpen elveszett a fil-
men és vele együtt az elbeszélés ak-
tuális etikai tartalma is. 

Néha ama gondolok, hogy előbb-
utóbb megfilmesítik majd Csehov 
egy másik remekművét, az Unalmas 
történetet, és talán ezt is bágyasztó 
szociológiai sematizmussal dolgozzák 
ki. Hiszen a filmrendező alighanem 
figyelembe veszi majd Jermilov cik-
két, az Unalmas történetről, és talán 

még el is hiszi a kritikusnak, hogy 
az elbeszélés lényege egyedül abban 
áll, hogy leleplezi a burzsoá társa-
dalmat, ahol „még a legjobb, leg-
becsületesebb értelmiség is eszmei, 
intellektuális és lélektani elsekélye-
sedésre, degenerálódásra van ítélve 
(mellesleg: azért mégsem a „leg-
jobb, legbecsületesebb" értelmiség 
degenerálódott, egyáltalán hogyan 
lehet így beszélni az értelmiségről?!). 
„Az eszmei degenerálódással" egyál-

. talán nem merül ki az elbeszélés 
tartalma. Van benne egy másik 
probléma is: hogyan történhet, hogy 
egymáshoz közelálló emberek — 
akiket szeretet, családi kapcsolatok 
fűznek össze —, fokozatosan elva-
kulnak, nem veszik észre a hozzájuk 
közelálló ember átalakulását, és ma-
ga a szeretet is a hogylét iránti ér-
deklődés szokványos automatizmu-
sává változik. Csak aki mindezt 
megérti, az teheti Csehovot kortár-
sunkká az életben is, a vásznon is . . . 

Megfilmesítés mindig volt, és lesz 
— törvényszerű folyamat, amelyre 
szükség van, ami nem függ az egyes 
emberek ízlésétől, és attól, hogy po-
zitív vagy negatív véleményük van-e 
a filmesítésről. Nem a „megfilme-
sítés járványa" okozza a bajokat, ha-
nem a rossz megfilmesítés. 

B. MEJLAH 

A T A S K E N T I T A L Á L K O Z Ó 

Szovjet Üzbegisztán fővárosában, 
Taskentben, október 21-én kezdődik 
az ázsiai és afrikai országok nem-
zetközi fesztiválja. A taskenti film-
fesztiválon bemutatják Üzbegisztán, 
Türkménia, Kazahsztán, Kirgízia, 
Tádzsikisztán, Armenia, Azerbajd-
zsán és Grúzia filmművészetét, vala-
mint az Orosz Föderáció olyan film-
stúdióinak alkotásait, amelyek Szi-
béria és a Távol-Kelet területén fek-
szenek. 

A taskenti filmfesztiválra meghív-
ják más kontinensek képviselőit is, 
olyan alkotásokkal, amelyek az 
ázsiai és afrikai népeknek a nemzeti 
függetlenségért vívott harcát s e né-
pek életét ábrázolják. 

A filmfesztivál Szervező Bizottsá-
gának elnöke, Szárvár Azimov, az 
Üzbég SZSZK Minisztertanácsának 
elnökhelyettese hangsúlyozta: A tas-
kenti filmfesztiválon nem lesz ver-
seny és díjkiosztás. A filmfesztivál 
fő célja bemutalni Ázsia és Afrika 
filmművészetét. 

A vendégek találkoznak majd 
Taskent lakóival, szovjet filmművé-
szekkel és tudósokkal, írókkal, meg-
ismerkedhetnek Üzbegisztán törté-
nelmi műemlékeivel, az ősi Szamar-
kanddal. A fesztivál után pedig meg-
látogathatják Közép-Ázsia és a 
Kaukázuson túli vidék más köztár-
saságait. 


