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A Filmvilág 9. számában megje-
lent Gyertyán Ervinnek Film és 

irodalom című cikke. Szellemes, 
meggyőző írás — mégis alpvetően 
helytelen szemléletet tükröz. Jólle-
het szó szerint egyetlen helyen sem 
mondja ki, az egész cikkből az de-
rül ki, hogy Gyertyán Ervin a fil-
met nem tart ja önálló, öntörvényű 
művészetnek. 

Valaminek a sajátszerűségét nyil-
vánvalóan nem az határozza meg, 
ami másokkal közös benne, hanem 
az, amiben különbözik másoktól. Ez 
áll a művészetekre is. A film szin-
tetikus művészet és az irodalom 
egyike a benne szintetizált művésze-
teknek. Világos tehát, hogy az iro-
dalom és a film útja nem válhat 
szét véglegesen, hiszen a filmnek 
bizonyos mértékig szüksége van az 
irodalomra. Nem az irodalomra ál-
talában, hanem egy egészen sajátos 
irodalmi műfajra, az irodalmi forga-
tókönyvre. 

Csakhogy nem a film szolgálja az 
irodalmat, hanem az irodalom egyik 
műfaja (epikus formájú drámai 
mű) a filmet. Ez pedig döntő kü-
lönbség. Ezért nem indokolt -az a 
kívánság a filmgyártással szemben, 
hogy a maga eszközeivel is meg-
örökítse, a maga művészi világába 
is átmentse mindazt az értéket, 
mindazt a mondanivalót, ami ma-
radandó az irodalomban és a film 
eszközeivel is kifejezhető-. 

A filmnek nem az a feladata, 
hogy az irodalom klasszikusainak 
alkotásait illusztrálja vagy akár 
konzerválja, megörökítsei Vannak;, 
persze ilyen filmek is, mint ahogy 
vannak színpadi előadásokról, ope-
rákról készült filmek (és képzőmű-
vészeti alkotósokról, műemlékekről 
készült filmek is, ezek azonban lé-
nyegüket tekintve nem játékfilmek, 
hanem élvezetes ismeretterjesztő 
filmek. De egészen más a nézőszö-
ge, mondjuk ki kereken: más a vi-
lága a két művészetnek, mint ahogy 
minden önálló művészetnek megvan 
a maga sajátos világa. Minden mű-
vészet létjogosultságát az adja meg, 
hogy olyasmit tud elmondani, amire 

más művészetek nem képesek. 
Ugyanannak a jelenségnek ugyanazt 
az oldalát két művészet nem tükröz-
heti vissza ugyanolyan tökéllyel. A 
klasszikus alkotást éppen az teszi 
klasszikussá, hogy az adott művészet 
lehetőségei és korlátai között tökéle-
tesebben már nem lehet megoldású a 
vállalt feladatotí — és a feladat meg-
oldására éppen az adott művészet 
adott műfaja volt a legalkalmasabb. 

Logikusan következik ebből, hogy 
egyszerűen a dolgok természeténél 
fogva megvalósíthatatlan az iroda-
lom klasszikus alkotásainak egye-
nesértékü filmrevitele. Voltak mű-
vészi színvonalú kísérletek, de tel-
jes értékű, klasszikus filmalkotás 
így nem született és nem Is szü-
lethetett. 

Korántsem azt akarom ezzel mon-
dani, hogy két vagy több művé-

szet nem közeledhet ugyanahhoz a 
jelenséghez a maga sajátos nézőszö-
géből, a maga sajátos eszközeivel — 
de a kísérlet sikerének alapvető fel-
tétele és mértéke a jelenség tükrözé-
sének, művészi felfogásának eltérése, 
különbözősége desz. Ha tehát az iro-
dalom klasszikus fokon feldolgozott 
egy témát, elvben a film is klasszikus 
műve-fc alkothat a témából — de nem 
a klasszikus irodalmi műből. Nincs 
igaza tehát Gyertyán Ervin megálla-
pításának: „Az irodalom valahogy 
úgy viszonylik a filmhez, mint az élet 
az i rodalomhoz. . ." Már akkor in-
kább Leonardo da Vincivel értek 
egyet, aki ezt mondta; „Miért igyam 
az edényből, amikor előttem a for-
rás?" 

A film önálló művészet, nincs 
szüksége közvetítőre önmaga és az 
élet között,! tárgya nem lehet az 
irodalom, csak az élet. Követke-
zésképpen a hivatásos forgatókönyv-
írók -hasznosságáról- (Gy. E. kifeje-
zése) még csak vitatkozni is feles-
leges. 

A filmalkotás alapja nagyjából 
ugyanolyan mértékben az Irodalmi 
forgatókönyv, mint a építőművé-
szeti alkotásé a tervrajz. A forgató-
könyv-író azonban nem regényben 
lót és gondolkodik, hanem filmben. 



az alkotó közösségben a rendezőé 
az irányító szerep. 

Ez az irányítás azonban alapve-
tően különbözik a karmesterétől. A 
karmester kész, adott aehei anyag-
gal dolgozik, művészi önállósága 
pusztán az értelmezésre terjed ki. 
Ki látott már karmestert, aki egy 
szimfóniának először a harmadik té-
teléből ad elő néhány taktust, aztán 
mondjuk a második tétel végét ját-
szatja le a zenekarral, majd a tel-
jes első tételt és úgy aztán a zene-
mű többi részét? Márpedig a film-
rendező lényegében ezzel a mód-
szerrel dolgozik. Ha nem ezt tenné, 
nem lenne filmrendező. 

Nem hiszem, hogy a filmrende-
zők valami nagy újjongással fogad-
nák, ha tiszteletbeli törzsfőnökké 
választják ki őket az irodalomban. 
A ő rangjukat a maguk művészeté-
ben elfoglalt helyük adja meg. Ez a 
művészet pedig nem reprodukáló 
művészet, alkotó művészei nem in-
terpretátorok. Ne is kérjük hát tő-
lük számon mások alkotásainak si-
keres vagy sikertelen interpretálá-
sát! 

SZEKERES JÓZSEF 

mint ahogy az építőművész is épü-
letben lát és gondolkodik, nem gra-
fikában. A forgatókönyv és a terv-
rajz — akármilyen művészi, is a ki-
vitele — nem önálló művészi alko-
tás, hanem tervezet: Azt, persze 
még senki sem állította, hogy az 
építőművészet nem szabadította fel 
a grafikai "mondanivaló fontosságba 
alól, amely meghatározza eszközeit, 
amelynek szolgálatában nyeri el 
minden más a maga esztétikai ér-
tékét". 

Lényeges különbség, persze, hogy 
az építőművészeti tervrajz és az 
építőművészeti mű alkotója rendsze-
rint azonos, az irodalmi forgató-
könyvet viszont az esetek túl-
nyomó többségében nem a film 
rendezője vagy nem egyedül a 
film rendezője írja. Hozzá kell 
tenni, hogy a filmművészet, klasz-
szikus alkotásainak irodalmi forgató-
könyve minden esetben a rendező 
tevékeny közreműködésével szüle-
tett meg. Ez nem azért volt így, 
mintha a rendező is "valami íróféle" 
lett volna, hanem azért, mert a 
filmművészet természeténél fogva 
kollektív művészi munka és ebben 

Homy Schneider, a hires nyugatnémet fllmszinésznő játszik a "Christine" 
című molt készüld film főszerepében. 1933-ban anyja, Magda Schneider 

ugyanennek a filmnek volt a főszereplője 


