
JEVGENYIJ GABRILOVICS: 

A FORGATÓKÖNYVÍRÁS 
MŰHELYTITKAI 

Jevgenyij Gabrüovics a szovjet filmforgatókönyv -
írás kimagasló egyénisége. A többi között Pudovkin, 
Romm, Rajzman, Jutkevics, Panfilov szerzőtársa, az 
Eletem árán, Ábránd, Masenyka, Az élet nevében, Két 
kapitány, A kommunista, Történetek Leninről, Feltá-
madás, A tűzön nincs átkelés, Kezdet, Kortársaink és 
még számos film forgatókönyvének szerzője. Az Isz-
kussztvo Kino 1973 áprilisi számában Andrej Zorkij 
interjút készített az idős művésszel, aki ennek során 
kifejtette alkotói elképzeléseit. Az alábbiakban ezek-
ből közlünk részleteket. 

Meglehetősen nehéz lenne meg-
mondani, hogyan kell jó filmfor-
gatókönyvet írni, talán könnyebb 
lenne óvni attól, hogy ne írjanak 
rosszat. A magam részéről nem tu-
dok elképzelni nagyszabású filmet a 
szereplők személyes életének esemé-
nyei nélkül. A modern film — a fe-
szült társadalmi és egyéni szenve-
délyek ötvözete. Megfigyeltem, ho-
gyan csap össze a „kamara" (szemé-
lyesebb) és a „monumentális" epiku-
sabb) film, részt vettem a két irány-
zat egyesítésében. Ama engem illet, 
„monumentális" munkáimat csak a 
„kamara"-darabok tapasztalata alap-
ján tudtam írni... Minden, általam 
ábrázolt személyről elmondhatom, 
hogy a hős személye és saját énem 
elválaszthatatlanul összefonódik ben-
ne. És úgy vélem, sok film sikertelen-
sége nem azzal kapcsolatos, hogy 
túlzott figyelmet fordít az egyénire, 
hanem azzal, hogy hideg kézzel író-
dott. Előfordul, hogy a hősök szen-
vednek a vásznon, látszólag súlyos 
megpróbáltatások jutnak osztályré-
szükül, szemünk láttára még meg is 
őszülnek; a vásznon a szenvedélyek 
atommáglyája — a teremben pedig 
jéghideg van. Emellett az sem vezet 
célra, ha ismételjük a mégoly sike-
reset, a nézőnek új kell, új jellem, 
konfliktus, új lélek. A filmművé-
szetben két erő tevékenykedik. Az 
egyik „elmélyíti" a sablont, ismertet 
utánoz, névleg fontosat mond, hide-
gen összeférceli a már ismert kom-
ponenseket. Ezen az úton nem kép-

zelhető el siker és találat. A másik 
úton az ismeretlen felé haladunk, a 
sablon haragos elvetésével, az új el-
gondolására való összpontosítással. 
Ezen az úton nincs kész recept, sem 
biztos nyerő szám — de mégis in-
nen kapjuk azt, ami a filmben a leg-
értékesebb. 

Létezik valamilyen általános né-
zet kortársunk személyét illetően. 
Ismerjük azoknak a vonásoknak ösz-
szességét, amelyek meghatározzák 
ezt a hőstípust. Ám, furcsa módon, 
ha gondosan és látszólag hűségesen 
megkezdjük ezeknek a vonásoknak 
a filmrevitelét, mindig egy és ugyan-
azon portrékat kapjuk, tizedszer, 
századszor, egy sápadó, elmosódó 
lenyomatot. 

Néhány évvel ezelőtt Arról, ami 
elmúlt című könyvemben megpró-
báltam összegezni alkotói nézetei-
met. Közben eltelt egy évtized, el-
készítettem A tűzön nincs átkelés, a 
Kezdet, Monológ forgatókönyvét. 
Azok a törekvések, amelyeket mint 
forgatókönyvíró követtem, a maguk 
idejében újak voltak, gazdagították 
a film költészetét Ám egyetlen al-
kotói irányzat sem képes univerzá-
lissá, egyetlenné válni, a film nyelve 
nem kanonizálódik, hanem állandó-
an fejlődik. Az évek során eljutot-
tam a gondolathoz: azt, ami rám, 
művészre jellemző, nem szabad a 
művészet áthághatatlan törvénye-
ként felfogni. Emellett a fő felfede-
zés mindig az új hősökkel kapcsola-
tos, ez viszont azt jelenti, hogy a 



jövendő újítások magában az élet-
ben rejlenek, és nem mesterségünk 
fogásaiban. 

Ezért történt, hogy miután Rajz-
mannal befejeztük a Kortársaink cí-
mű filmet, hosszú évekig fiatal ren-
dezőkkel dolgoztam együtt. Vonzott 
a művészi befogadás új rendje, a 
fiatal nemzedék érdeklődési köre, a 
film-elbeszélés új eszközei, amelye-
ket korábbi munkáim során nem is-
mertem. Így pl. a Monológban, ame-
lyet Ilja Averbah fiatal leningrádi 
rendezőnek adtam oda, azt akartam 
megmutatni, hogy egy ember, aki 
hosszú és bonyolult életet élt le, el-
ért egy meghatározott tekintélyt — 
egy adott pillanatban képes rá, 
hogy élesen fordítson életén, és fel-
áldozva magas állását, „másodszor 
lépjen ugyanabban a folyóba", ifjú-
kora álmához, régi tudományos el-
képzeléséhez térjen vissza... A for-
gatókönyv mintegy három rétegből 
tevődik össze: a hős élete; emléke-
zése ifjúkorára; és a szimbolikusan 
visszatérő kiskatonák. 

Nem kevés problémát okozott 
Tyotkina alakja A tűzön nincs át-
kelésben és Pasa Sztroganova a 
Kezdetben. Mindketten valamikép-
pen furcsák. Nálunk pedig gyakran 
feleslegesen félnek az új fogásoktól, 
az ember lelkivilágában való elmé-
lyüléstől. Olykor konzervatívak va-
gyunk, és csak azt tartjuk jónak, 
amit elfogadtak és elismertek. Ne-
kem pedig az a véleményein, hogy 
ha Lev Tolsztoj ma írná meg ugyan-
azt a Háború és békét, zseniálisan 
írná, de másképp. Ezt nagyon fon-
tos megérteni és átérezni. 

Nagyon érdekesnek tartom a leg-
utóbbi időben készült grúz filmek 
egyikét-másikát. Ezekben az embe-
reket váratlanul, nem triviális szem-
szögből figyelték meg, sok minden 
friss az emberek gondolataiban, tet-
teiben, érzelmeiben. 

Meg kell maradni a valóság tala-
ján, de fáradhatatlanul keresni kell 
valami újat. Számomra ennek az új-
nak a kutatásával kezdődött a Kom-
munista is, a Kortársaink is. És 
most, mintegy befejezve ezt a tri-
lógiát, újabb történetet szeretnék 
megírni. A forgatókönyv középpont-
jában előreláthatólag egy asszony áll 
majd. a párt területi bizottságának 
instruktora. Utazik, millió ügyet in-
téz. Gyakran keletkeznek éles hely-

zetek, és nem válik nyomban vilá-
gossá, helyesen, vagy helytelenül 
cselekszik-e a hősnő. Szokásomhoz 
híven, a hősnőt nem csupán feszült 
társadalmi konfliktusokba állítanám, 
hanem személyesekbe is. 

Azt mondják, egyik-másik szce-
náriumom kitűnő színészi alakítások-
ra adott alkalmat Ennek örülök, er-
re törekszem, mert úgy vélem, hogy 
gyakran megfeledkeznek a színész-
ről: megteremtik a hőst, még elég 
jó is, de mint szerep, sikertelen, 
mert nincsenek kellőképpen átgon-
dolva a szavak, nincsenek meg azok 
a részletek, amelyek segítenék a sze-
replőt, hogy figuráját kifejezze. Min-
dig azt szoktam tanácsolni a fiatal 
forgatókönyvíróknak — és magam is 
így teszek —, hogy állítsák össze 
külön-külön az egyes szerepeket, és 
ellenőrizzék azokat, csiszolják le 
őket. Ugyanakkor azonban a szí-
nészeknek is meg 'kell magyarázni 
— gyakran figyelmetlenül olvassák 
a szerepet, sietnek, kapkodnak, fe-
lületesek —, hogy teljesítsék ők is a 
kötelességüket. Persze, a leírt sze-
repekről beszélek, nem azokról, ami-
kor, sajnos, a színésznek egyszerűen 
nincs mit eljátszania. Jól megértem 
azoknak a színészeknek a panaszait, 
akik értelmetlen módon ugyanazt a 
szerepet ismételgetik. Nagyon óva-
tosnak kell lennünk, ha egy szerepet 
egy meghatározott színész alkatára 
készítünk — hiszen a forgatókönyv-
írásban másból kell kiindulni: a jel-
lemből, az emberi egyéniségből, és 
csak aztán kell vele összeolvasztani 
a színészi egyéniséget Ügy vélem, 
hogy az a forgatókönyvíró, aki ál-
landóan meghatározott színészektől 
rugaszkodik el (és nem jellemektől), 
leszűkíti művészetét a színész által 
elképzelt felfogásának sablonjára. 

A forgatókönyv írása közben az a 
legveszélyesebb; ha túl sokáig va-
gyunk manyiiovi, álmodozgató álla-
potban. Még veszélyesebb, ha foly-
ton, szépen és tisztán ismételgetjük, 
mit is akarunk írni. Az íróasztalnál, 
szerencsére, minden gyorsan válto-
zik. Ott hirtelen szükségessé válnak 
olyan cselekményszólak, amelyekről 
nem is álmodtunk. 

Rengeteg fogalmazvánnyal dolgo-
zom, de persze mindig megvan az 
alapelképzelés. Ám a kezem gyak-
ran jobban ismeri írásaim sajátossá-
gait, mint magam — és ilyenkor elő-



zetes elképzelések, jegyzetek nélkül 
születik az, aminek születnie kell. 
Amikor befejezem a forgatóköny-
vet, az az érzésem, hogy úgy írtam 
meg, ahogy akartam. Aztán jönnek 
a dramaturgok... 

Nagyon sok feljegyzésem van a 
legkülönfélébb helyzetekről, jelle-
mekről, megfigyelésekről. Ezeket a 
jegyzetfüzeteket még azokban az 
időkben kezdtem vezetni, amikor a 
kollektivizálás idején a Pravda és 
az Izvesztyija tudósítója voltam. 
Nem cselekményeket jegyzek fel, 
hanem összeütközéseket, konfliktu-
sokat, érdekes élethelyzeteket, ame-
lyek később részét alkothatják egy 
szcenáriumnak. És mégis — amikor 
a konkrét forgatókönyvet írom, egy 
egészen új élményből indulok ki. 

Így például a Kortársainknál ezt 
jegyeztem fel: „fiatal mérnök konf-
liktusba kerül egy új építkezés mi-
att" Aztán jött a következő: „épít-
kezés vezetője fellép az általa meg-
valósított terv ellen". Ez már izgal-
masabb, nem igaz? Aztán tovább 
bonyolódott: „építkezés vezetője fel-
lép a saját tulajdon terve ellen, 
amelyet ő maga valósít meg". És 
csak akkor kezdtem anyagot gyűj-
teni, amikor már ilyennek láttam a 
jövendő szcenárium hősét. Követ-
kezésképp az ötlet a fejemben szü-
letett — de sok látott, hallott, olva-
sott és átgondolt dolog alapján. És 
amikor az Állami Tervhivatalban 
elmondtuk jövendő filmünk tartal-
mát, az illető felkiáltott: ez meg-
történt! Bár az ipar egészen más te-
rületén zajlott le a valóságos ese-
mény, mégis hasonlított a mi elkép-
zelésünkhöz, és a főhős jelleme is 
a mi hősünkéhez. 

Sokszor hallom, hogy kevés a jó 
filmforgatókönyv. A baj ott kezdő-
dik, hogy ha egy fiatalember meg-
írt egy jó szcenáriumot, azt képze-
lik, most már mindenre képes — az 
élet bármely területéről írhat, bár-
milyen hősöket ábrázolhat, bármely 
műfajban dolgozhat. (Ez a tévhit 
egyébként a rendezőkre is vonatko-
zik.) Elküldik anyaggyűjtésre — és 
rossz forgatókönyv születik. Igaz, 
gyakran előfordul az is, hogy ha egy 
rendező vagy forgatókönyvíró telje-
sen új anyaghoz fordul, sikeres mű 
születik, de ehhez az kell, hogy ben-
ne magában is megnyíljék az ihlet 
forrása, lelkesedjék az újért. 

Emellett arra is figyelemmel kell 
lenni, hogy a forgatókönyvíró — ha 
csak nem kontár, mesterember — 
egy bizonyos mennyiségű élményt 
fogad be, meghatározott figurák, 
személyek, élethelyzetek élnek ben-
ne, melyeket a maga módján látott 
meg és használt fel. Bizonyos terü-
leteken lehetőségei korlátlanok, má-
sutt nagyon szűkek. És amikor va-
laki olyan munkába kezd, ami nem 
az ő dolga, a látszólagos előnyök 
(a téma aktualitása, az elgondolás 
külső méretei) kudarcokba torkoll-
nak. Ügy vélem, a forgatókönyvírást 
akkor irányítjuk helyesen, ha átgon-
doljuk azokat a témákat, figurákat, 
amelyek egy adott szerzőhöz közel 
állnak. Utána pedig nem véletlensze-
rűen kapcsoljuk össze a forgató-
könyvírót és a rendezőt, hanem 
megkeressük azt az alkotói együtt-
működést, amely meggyorsítja az 
ügyet És ezt nem csak általában 
mondom: ha megkíséreltem, hogy 
rokonszenvemtől függetlenül, saját 
figuráimon, gondolataimon kívül 
dolgoztam, nekem sem sikerült. 

Amikor azt mondjuk: a művész-
nek a forgatókönyv írása közben 
ismernie kell az életet, értenie kell 
a konfliktus felépítéséhez, a párbe-
széd konstruálásához — mindig te-
gyük hozzá: ahhoz is értenie kell, 
hogy a szcenáriumban megtalálja 
önmagát és saját témáját — csak 
így sikerülhet a munka. Az életet 
természetesen tanulmányozni kell. 
Ám éppen a forgatókönyv alapgon-
dolatának elkészítése közben mit 
sem segít az anyag után loholás — 
legalábbis nálam. Én előbb mindig 
eldöntöm, ki a hősöm, miért van 
hozzám közel, és csak ezután, ilyen 
hőssel a szívemben megyek anyagot 
gyűjteni. 

Meggyőződésem, hogy a tények bi-
zonyos mennyisége még nem azonos 
a művészi igazsággal. Az anyaggyűj-
tés során gyakran volt alkalmam 
meggyőződni arról, hogy a szemtanú 
emlékezete — látszólag hiteles tény 
— relatív fogalom. Tehát úgy vé-
lem: a művészi alkotás csak akkor 
emelkedik az élet igazságának szint-
jére, ha a tények tökéletes isme-
retéhez igazi fantázia kapcsolódik. 

lord. Bakcsi György 


