
Felvetődik ezzel kapcsolatban az a 
kérdés is, mit értünk szovjet és mit 
európai jellegen. Itt be kell érni jel-
zésszerű utalással, de ide kívánkozik, 
hogy aki csak a beláthatatlan búza-
táblán ringó komlbájn, az új gépgyári 
munkacsarnok, vagy a nagy építke-
zés körüli ideiglenes barak-lakások 
felvételeit fogadja el fémjelzetten 
szovjet jellegűnek, nem vesz tudo-
mást a fejlődésről, a szovjet társada-
lom új vonásairól. Ezek a vonások 
felismerhetők — mintegy visszavetít-
ve — a „Szállnak a darvak" inte-
rieur-képein és a szereplők — első-
sorban az ifjú szerelmesek — külső 
megjelenítésén (termet, arc, öltözkö-
dés stb.). 

összefügg mindezzel a formai ha-
tások — beállítások, világítási effek-

tusok — átvételének kérdése. Lehet, 
hogy az indító kép emlékeztet egyik-
másik nyugati új-realista produkció 
felvételeire. Általában azonban a 
filmszerű ábrázolás sajátos eszközei: 
látószög, géptávolság, átváltások, át-
tünések, a vágás- és montázstechnika 
költészete, a zene drámai funkciója 
stb. — nagy művészi erővel hatnak. 
S amennyiben példákövetésről szó 
lehet, itt is csak a klasszikus szovjet 
film hatására gondolhatunk. (Zavat-
tini, De Sica, Dassin és a többiek el-
ismerten a nagy szovjet mesterek 
nyomában járnak.) 

A felmerült kérdés bonyolult, sok-
rétű. Megközelítése nem zárja ki a 
tévedéseket. Vitázzunk, hogy érveink 
rátaláljanak az igazságra. 

DERSI TAMÁS 
Nemzeti jelleg, stilus, tartalom 

Jyertyán Erviin a filmművészet 
nemzeti jellegét két fő tényezőiben 
keresi: először, mennyire tükrözi az 
adott társadalom, az adott nép éle-
tét, problémáit; másodszor, milyen 
mértékben használja fel az adott 
kultúra hagyományos formakincsét, 
kifejezési eszközeit azokban a mű-
vészeti ágakban, amelyek a film 
összhatásának alkotóelemei. 

Az első tényezőben foglaltakat ér-
zem' döntő jelentőségűnek a meg-
ítélés szempontjából. Kiegészítem 
azonban; a nép életét és problémáit 
(múltban és jövőben) úgy kell áb-
rázolni, hogy az más népek számá-
ra is érthető, tanulságos és előremu-
tató legyen. Ez a "híradás- viszont 
csak akkor élheti el célját, ha a 
társadalom, a nép életét és problé-
máit az egész világ szálmára érthető 
nyelven fogalmazza meg. 

A második tényező fontosságával 
csak kis mértékiben érthetek egyet. 
Vegyük sorra a művészeti ágakat, 
amiket a cikk film-alkotóelemként 
sorol fel: irodalom., képzőművészet, 
színjátszás, zene. 

Az irodalom szerepe á film nem-
zeti jellegében nem a második, ha-
nem az első tényezőhöz tartozik, 
olyannyira, hogy nem is lehet attól 
elválasztani. Ha a megfilmesített 

irodalmi mű (vagy a közvetlenül 
filmre írt téma forgatókönyve) nem 
tükörképe a valóságos életnek, a 
film művészi hitele alapjaiban ren-
dül meg, ha a többi alkotóelem 
mégannyira "nemzeti- ie. 

A képzőművészeti — és főleg fes-
tészeti — hatások keresése filmjeink 
fotografálásánál szerintem erősza-
kolt és veszélyes. Erőszakolt azért, 
mert a fotóművészet mégis csak más 
mint a festészet és filmbéli szerepe 
kizárólag az, hogy szolgálja a mon-
danivalót; veszélyes azért, mert 
»a magyar képzőművészet hagyomá-
nyainak továbbélése" az operatőri 
munkáiban valószínűleg! az öncé-
lúan pikturális hatásokat kereső, 
"beállított-, tehát formalista képek 
egész sorát eredményezné. A film-
ben a cselekmény és a rendezés di-
namikáját a képek ritmusa támo-
gatja, merőben felesleges, sőt káros 
lenne tehát festészeti hatáskeresés-
sel ezt az amúgy sem könnyű 
együttműködést megbontani. Az 
operatőri munka "nemzeti- jelle-
gét kizárólag abban látom, hogy a 
fényképező, minél eredetibb látás-
móddal, minél jobban ragadja meg 
az adott jelenet lényegét. (A piktu-
rális hatások alkalmazása terén ter-
mészetesen van kivétel: ha például 



egy festő életét visszük vászonra, 
vagy csatajelenetet ábrázolunk 
-freskószerűen-. De itt éppen a té-
ma indokolja a kivételesen alkal-
mazható módszent.) 

És hogyan állunk a színjátszás 
nemzeti hagyományaival — a film-
re vonatkoztatva? Színjátszásunk 
hagyományai csak a színpadi játék-
ból fakadhatnak. A filmszínész já-
téka ettől jelentősen eltér. Régóta 
észlelt jelenség filmjeinken (ma már 
kevésbé), hogy színészeink teátráli-
san mozognak s beszélnek, vagyis 
filmszerűtlenül. Ez csak kismérték-
ben az ő hibájuk, többségben a (bő-
beszédű, túlméretezett dialógus és a 
rendező erélytelensége hibáztatható. 
Filmrendezőink között ugyanis kevés 
az olyan, aki színész-irányító felada-
tát el tudja látni. Filmszerű módon 
játszani különleges feladat, a színészi 
kultúrának nincs döntő szerepe ben-
ne, hiszen nem véletlen, hogy a vi-
lágon számos olyan nagyszerű film 
készült, melynek főszereplője vagy 
szereplői nem voltak hivatásos szí-
nészek (ugyanez színpadon elképzel-
hetetlen). Milyen hagyományokra 
apellálhatunk ezek után filmszíné-
szi játék terén? Hazaiakra semmi-
esetre. 

A zene kérdésében már sokkal 
közelebb állok a cikkíró álláspontiá-
hoz, különösen azoknál a példák-
nál, melyeket megemlít, vagyis a 
történelmi filmeknél (a kifejezés tá-
gabb értelmezésében). Ezeknél le-
het a zenében a legjobban felhasz-
nálni a népi-nemzeti motívumokat, 
már a kohhűség miatt is és egy-
úttal a téma megfelelő alátámasz-
tására. A mai témájú filmeknél 
azonban — a fényképezéshez ha-
sonlóan — a sajátos -nemzeti- jel-
leget elsősorban az eredetiség dom-
boríthatja ki. 

Gyertyán cikkének második felé-
ben a filmstílusokkal foglalkozik és 
jogosan tiltakozik az ellen, hogy 
eeyes stílusok átvételével együtt az 
ábrázolt külföldi környezet jelleg-
zetességeit is átvegyük. 

Igen, ez körülbelül így igaz, de 
nem árt a még pontosabb fogalma-
zás. A neorealizmus voltaképpen 
nem stílus (a stílusnak más, felszí-
nesebb ismérvei vannak), hanem áb-

rázolási módszer. Lényegét úgy ha-
tározhatnánk meg, hogy a minden-
napi élet apró eseményein keresztül 
sajátos látási móddal villantja elénk 
a 'kisemberek életét, örömét, bánatát, 
hősiességét. Ez eddig nem „olasz". 
Az viszont, amit látnak, amiről be-
számolnak, az már olasz és ezt nem 
vehetjük át, annál kevésbé, mert túl 
az elütő népi jellegzetességeken, más 
társadalmi viszonyokat kell ábrázol-
nunk. Az ábrázolási módszer (aho-
gyan nézünk) tehát lehet neo-realis-
ta, de a tartalom nálunk és a többi 
szocialista országban szocialista rea-
lista kell. hogy legyen. 

A neo-realista ábrázolási módsze-
ren kívül más irányzatok is vannak 
és semmi akadálya sincs annak, hogy 
az idők folyamán kialakuljon egy 
sajátosan magyar „iskola", amit egy 
kimagasló rendezői tehetség, vagy 
akár egy fiatal filmrendezői kollektí-
va teremt meg. Ehhez azonban tü-
relem kell, a fejlődést nem lehet sür-
getni. Jelenleg, a múltbeli sematikus 
módszerektől való szabadulás igénye 
érthető módon ahhoz vezet, hogy 
filmalkotóink „utánérzésekkel" küsz-
ködnek a helyes út keresése közben. 
Gyertyánnal ellentétben úgy vélem 
ezzel kapcsolatban, hogy csak tiszte-
lettel lehet fogadni az olyan idősebb 
filmrendező (Gertfler Viktor) törek-
vését, aki régetobi alkotói koncepció-
ját túlhaladottnák ítélve, a mai élet-
nek jobban megfelelő ábrázolási mó-
dot keres. 

A valóban új művészi utakat kere-
ső alkotótoknál sem fogadhatjuk el 
természetesen az egyszerű utánzást 
vagy másolást, sem az olyan eljárást, 
amikor a gombhoz keresik a kabá-
tot. Az ilyen jelenségekre azonnal rá 
kell mutatnunk filmkritikátokban. 
De soha ne gáncsoljuk az egyébként 
eszmeileg helyes, tartalmában a mi 
valóságunkat tükröző és közlési mód-
jában művészi fűmet csak azért, 
mert ábrázolási módszerét máshon-
nan vette. Mert ha ez nálunk hiba, 
akikor másutt is az. És akkor áz „Aki-
nek meg 'kell halnia" és a „Szállnak 
a darvak" ilyen hiba következménye. 
Márpedig 'kívánom magunknak, a 
magyar filmművészetnek, hogy mi-
hamarabb ezekhez hasonló értékű al-
kotásokat hozzon létre. 
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