
Kinek a művészete a film? 
Örkény István a Filmvilág 8. szá-

mában megjelent "Babonák a rende-
zés körül* c. cikkében a rendezők 
szerepének túlértékelése ellen lép fel, 
és vitára hívja a rendezőket Én 
ugyan nem vagyok rendező (sem 
író), s ha most a rendezők védelmé-
ben lépek fel, ezzel nem pártatlan-
ságom akarom csillogtatni, hanem a 
filmművészetet akarom védeni, 
amely Örkény István cikkében 
furcsa értékelést kapott. 

Nem a 'rendezőik csalhatatlanságá-
ról van szó. Abban igaza van Ör-
kény Istvánnak, hogy rendezőink 
művészetükhöz mérten aránytala-
nul nagyratartják magukat. Ez azon-
ban más kérdés. 

Még csak abba a szofista elmélke-
désbe sem akarok belekapcsolódni, 
hogyha a rendező nélkül nincsen film, 
akkor , ő tekinthető-e- gazdájának. 
Ez a probléma sokkal jelentősebb, 
semhogy egy cikk keretében meg 
lehetne oldani. (A Színháztudomá-
nyi és Filmtudományi Intézetben 
külső munkatársakból alakult cso-
port foglalkozik ennek a kérdésnek 
megoldásával a külföldi eredmé-
nyék alapján.) Az én ellenzésein 
elsősorban Örkény István következő 
megállapításainak szól: "A film a 
beszélni tudó mozgófényképek mű-
faja. Az benne a lényeg, hogy a le-
írt szöveg — a forgatókönyv — a szí-
nész játékában megelevenedik... A 
rendező munkája., mint a-karmeste-
rié, interpretáló művészet, mely az 
írói látomást a színészi látomással 
egy teljes éls mindent átfogó vízióba 
összefogja. A mindent átfogásba 
benn értetődik a fényképezés és a 
hang árnyalása, a világítás és a kí-
sérőzene, és még sok más technikai 
tényező.* 

Hogy nem rtiűfaj a film, erről, azt 
hiszem, nem kéli vitatkozni, hiszen 
akkor felvetődne az a kényes kér-

dés: melyik művészeti ágnak a mű-
faja. 

A film mozgó fényképként való 
meghatározása csak a film szó értel-
mének magyarázása. De hogy csak 
a beszélő mozgóképek -tartoznak a 
filmművészethez, abban mái- kétel-
kedni lehet. Chaplin, Eisenstein 
vagy Mu:nau, akiinek "Utolsó em-
beréiben még feliratok sem voltak 
st-b., bizonyára sértőnek találnák ezt 
a szűkítést. Ez a megjegyzés, azon-
ban, esetleg szőrszáThasogatásnák 
minősül, ezért nézzük a lényeget. 

Örkény szerint ez abban áll, 
"hogy a leírt szöveg — a forgató-
könyv — a színész játékában meg-

• elevenedik*. (Ezzel mindenesetre si-
került a dokumentum filmet ki-
zárni a filmművészet köréből.) 

Vajon, ha a filmművészetnek ez a 
lényege, akkor mi különbözteti meg 
a színiműveszettől? Mi tette önálló 
sajátos művészetté? Talán csak nem 
a -fényképezés? Mert a hang árnya-
lása, a világítás, sőt a kísérőzene a 
színháznál is megtalálható. 

A filmművészet meghatározásának 
csak ilyen sommás elintézése adhat 
alapot Örkénynek ahhoz, hogy a 
rendező munkáját interpretálásnak 
minősítse. 

A modern esztétikai iskolák már 
a karmestert is inkább társszerzőinek 
tartják, -pedig ott kétségtelen, hogy 
a kottát a zeneszerző írta. De va-
jon egy opera zeneszerzőjét inter-
pretáló művésznek tartja-e Örkény, 
csak azért, mert a librettó mástól 
származik? 

S miért nevezi a színész játéká-
ban megelevenedő szöveget csak for-
gatókönyvnek? Hiszen az irodalmi 
jelző elhagyása elleplezi azt a tényt, 
hogy a film technikai forgatókönyv-
ből készül. Ez pedig nem az író, ha-
nem a rendező alkotása. Csak nem 
akarja azt mondani, hogy a kottó-



inak nem a technikai, hanem az iro-
dalmi forgatókönyv felél meg? 

Bármekkora jelentősége is van 
(már pedig nagy jelentőségét el kell 
ismerni) az irodalomnak és színmű-
vészetnek a filmben, a film mégsem 
egyenlő fényképezett színházzal. Er-
ről már aligha lehet vitatkozni, bár 
a filmművészet elirodalmiasodása és 
egy sor fényképezett színház-számba 
menő rossz film alapot adnak az ilyen 
feltételezéshez. De igazi filmművész-
nél ilyen tévedésről szó sem lehet. 
Elég a "Szállnak a darvak* színdarab 
és film változatára gondolni. (Pedig 
itt irodalmi mű filmreviteléről van 
szó.) 

A film alkotó-kollektívájának tag-
jai koncepciójuk arányában az átla-
gosnál nagyobb szerepet játszhatnak. 
Egy klasszikus mű filmrevitelénél 
dominál az író egyénisége (gyakran 
a rendező passzív alázattal igyekszik 
ezt, érvényesíteni), nagy'színésznél a 
játéka határozhatja meg a film jel-
legét (nem egyszer az ő számára ír-
ják a filmet), de vezető szerepet 
játszhat az operatőr (gondoljunk 
egyes mexikói filmekre), a zeneszerző 
(pl. a "Végzet«-ben), sőt a díszlet-
tervező is. 

Mégis, ha a nemzetközi gyakorla-
tot-vesszük figyelembe és az egyes 
esetekben az általánost kutatjuk, ak-
kor azt látjuk, hogy a filmek általá-
ban (most figyelmen kívül hagyva a 
klasszikus irodalmi alkotások filmre-
vitelének határesetét) a következő 
módon születnek: a rendezőt közvet-
lenül vagy valamely irodalmi alko-
táson keresztül megihleti a valóság 
egy jelensége. Az utóbbi esetben már 
az irodalom eszközeivel szervezett 
jelenségről van szó. Mindkét esetben 
filmnovella, illetve-irodalmi forgató-
könyv készül a rendező közvetlen 
résztvételével, vagy vele összhang-
ban. A továbbiakban a rendező elké-
szíti a technikai forgatókönyvet, 
maj(i művészileg szervezi és vezeti 
a film alkotását. 

A rendező vezető szerepét nem ez 

a művészeti szervező és vezető funk-
ció adja, hanem az, hogy az ő esz-
tétikai szemléletének eredményét, 
esztétikai ítéletét rögzíti elsősorban a 
film. 

Természetesen a film minden alko-
tója hozzájárul ennek az esztétikai 
ítéletnek kialakításához, de végső 
soron itt a rendező szemlélete a dön-
tő. (Ezért vádolhatjuk pL klasszikus 
alkotások filmrevitelénél annak hely-
telen értelmezésével őket.) S ha a 
rendező "nem elég nagy koncepciójú 
ehhez, iaz nem előny, hanem hát-
rány. Más kérdés, hogy a rendező 
művészi felfogását, esztétikai értéke-
lését milyen eszközökkel akarja vagy 
tudja érvényesíteni. Lehet, hogy iro-
dalmi eszközöknek biztosít elsőbbsé-
get, lehet, hogy a színésznek, de le-
het, hogy éppen a megvilágítás at-
moszféráját teremtő és hangulatot 
keltő erejének. 

A jó film nem egyenlő a jó iro-
dalmi forgatókönyvvel és jó színészi 
játékkal. Ezek alkalmazása a film-
művészet anyagának tulajdonságaiból 
fakad. Ennyiben alapja a filmnek. 
A film művészi eszközei, azonban, 
az esztétikai szemlélet olyan formá-
ját jelentik, amely sajátosan külön-
bözik az irodalmi vagy színművészeti 
szemlélettől — bár a szintézisnél 
fogva tartalmaz rokon vonásokat is 
— tehát itt filmművész esztétikai-
szubjektumra van szükség, s ez a ren-
dező. 

Hogy a mi rendezőink nem tud-
nak stílust teremteni, annak nemcsak 
objektív okai vannak. Eisenstein — 
a valóság szükségleteinek megfele-
lően — igazán sokfajta jelenséghez 
nyúlt (ez vonatkozik Chaplinre is), 
s mégis eredeti alkotásokat hozott 
létre, mert eredeti szemlélettel bírt. 

Egészen a mi rendezőinktől sem le-
het a stílusalkotás eredményeit meg-
tagadni. S hogy még előbbre jussa-
nak ezen az úton, ahhoz talán az el-
méleti viták is segítenek. 
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