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Újabban gyakran vetődik fel a. 
film és irodalom, illetve for-

gatókönyv és irodalmi szöveg vi-
szonyának kérdése. A feleletek a 
legeilentétesebb véleményeket tük-
rözik. Már a filmművészet első esz-
tétikusánál, Balázs Bélánál is meg-
jelent ez a probléma, s ő maga két 
könyvében, » A látható emberiben 
és a -Filrrikultúrá*-ban két teljesen 
eltérő választ fogalmazott meg. «-A 
képi hatás, a mozdulatok ereje és 
választékossága emeli művészétté a 
filmet. Éppen, ezért a filmnek az 
irodalomhoz semmi köze sincs« — 
mondja 1924-ben, Huszonnégy évvel 
később pedig így ír: - A forgató-
könyv nemcsak technikai segéd-
eszköz, nem olyan, mint az építő-
állvány, melyet leszednek, ha kész a 
ház, hanem költők tollára méltó és 
ihlető irodalmi forma, mely könyv-
ben megjelenő olvasmány lehet« 
Vagy ugyanott: -A forgatókönyv im-
már önálló irodalmi műfajjá lett, 
mely úgy született a filmből, mint 
a dráma a színjátékból.* Még to-
vább: -Eddig a forgatókönyv törtét 
neje a film történetének egyik belső 
fejezete volt. De talán nemsokára a 
forgatókönyv fogja ímeghatározni a 
film történetét. E z a fejlődés útja.* 

Balázsnak ezt az utóbbbi állás-
pontját teszi magáévá Bán Róbert 
az Élet és Irodalomban és Gyertyán 
Ervin a Filmvilágban. Szekeres Jó-
zsef szembeszáll ezzel az egyoldalú 
véleménnyel, de vitacikkében mégis 
-irodalmi forgatókönyvéről beszél, 
bár helyesen állapítja meg, hogy a 
forgatókönyv nem önálló művészi 
alkotás, hanem tervezet 

Valószínű, hogy a feQfogásbeli 
árnyalatok az Irodalom szűkebb és 
tágabb értelmezéséből származnak. 
Irodalmon értenek okozati mozza-
natokból felépített cselekményt, lé-
lektanilag és társadalmilag igazolt 
jellemeket, bizonyos erkölcsi és esz-
mei mondanivalót, továbbá formai 
és nyelvi csiszoltságot. Bán Róbert 
említett cikkében még a dramatur-
giai szerkesztés követelményeit is az 
irodalmi kritériumok közé emeli 
bizonyítani akarván, hogy Balázs 

Béla az irodalmi kapcsolatokat ta-
gadó periódusában is ezekkel az iro-
dalmi kritériumokkal közeledik a 
filmhez, amint annak meseszövésé-
ről, szerkesztéséről esik szó 

De hát valóban ez az irodalom? 
Ezek azok a határozmányok, ame-
lyek csakis az irodalmi alkotásban 
lelhetők fel? S ha más művészi je-
lenségben bukkannak fel, akkor 
mindjárt irodalmi vonatkozásokról 
kell beszélnünk? Vajon a táncjáték 
és a pantomim nem kauzális ese-
ménysorral dolgozik-e? Egy jó szí-
nész pusztán színészi játétóval nem 
tudja lélektanilag tökéletesen indo-
kolttá tenni egy gyenge dqfabnak 
lélektanilag hiányos meséjét és jel-
lemeit? Nem pszichológiai hiteles-
ségre törekszik-e egy jó portré? A 
zenei szerkezetekben nem dramatur-
giai törvények nyilatkoznak meg?. 
Még a gondolat szépsége, a költőiség 
sem feltétlenül elválaszthatatlan az 
irodalmi kifejezésmódtól. 

Ezek tehát olyan- általános művé-
szi kritériumok, amelyek többé-ke-
vésbá minden művészi megnyilatko-
zásban megtalálhatók, s csak az iro-
dalom igen tág értelmezése esetén 
sorolhatók az irodalom jellemző is-
mérvei közé. Ha azonban az iroda-
lom szűkebb értelmezésére, sajátos 
jellegének, minden más művészettől 
eltérő vonásainak meghatározására 
törekszünk, akkor három olyan tu-
lajdonságot fedezhetünk fel ame-
lyek elhatárolják az irodalmat min-
den más művészettől. Ezek: a logi-
kai eszközökkel való kifejezésmód, a 
lerögzített, írott szöveg maradandó-
sága és az olvasás útján előálló 
szemléletesség. Ml a helyzet akkor, 
ha az irodalomnak ilyen szűkebb, 
önelvű értelmezése mellett vizsgál-
juk meg a forgatókönyv irodalmi 
vonatkozásait. 

A forgatókönyvet kéthasábosan 
szokták elkészíteni. A bal-

oldali hasábon kapnak helyet a já-
tékra, képre, beállításra, képmoz-
gásra vonatkozó instrukciók, a jabb-
oldáli hasábon pedig a hangjelzése-
ket és a dialógusok szövegét talál-



juk. A baloldali hasáb részben 
mesevázlat, részben rendezői mun-
katerv, részben instrukció az opera-
tőr számára. Mindenképpen csupán 
vázlat, tervezet. A jobboldali viszont 
csak a hangokra (zene, zörej) vonat-
kozólag tartalmaz jelzéseket és uta-
sításokat, a dialógusok azonban itt 
végső logikai megfogalmazást nyer-
nek. 

Semmiféle irodalmi igényt nem 
támaszthatunk a baloldallal 

szemben, ha az irodalomnak fent vá-
zolt jellegzetességeit tartjuk szem 
előtt. Ez az instrukciósorozat lehet 
bármilyen pongyola, magyartalan, 
nyelvtani és helyesírási hibákkal telt, 
stilárisan rosszul fogalmazott szö-
veg, ha gazdag képanyagot rejt ma-
gában, a rendező és az operatőr ki-
tűnő filmet készíthet belőle. Csak a 
rendező ós kisegítő személyzete ol-
vassa, s ezek sem műélvezetet, ha-
nem munkájukhoz szükséges mű-
szaki utasításokat keresnek benne. 
Akármilyen választékosan, művészi 
stílusban, eüimélyedő részletességgel 
írná meg valaki a forgatókönyvnek 
ezt a részét — lehet, hogy egy kü-
lönös, olvasmányos "irodalmi" mű-
fa j jönne létre —, az elkészítendő 
film azonban mit sem nyerne vele. 
Továbbra is csak a benne rejlő, kép-
szerűén megfogalmazható anyag 
döntené el a film sorsát 

Más a helyzet a jobboldallal. A 
dialógusok szövege már nem a ren-
dezőnek vagy az operatőrnek szóló 
utasítás, hanem véglegesen rögzített 
színészi elmondásra szánt drámai 
mondanivaló, amelynek tartalmát, 
terjedelmét, stílusát a helyzet és a 
jellem szabják meg. Itt valóban 
érvényesülhetnek irodalmi szempon-
tok, bár meg kell jegyeznünk, hogy 
a filmen még a szöveg is elsősorban 
képszerűségével (arcjáték) és indu-
lati tartalmával (hangzás) hat, s csak 
másodsorban értelmi kifejező eszköz. 

Mi a helyzet a megfilmesített iro-
dalmi művek — regény, novella, 
dráma — esetében? A jó film nem 
illusztrál, hanem transzponál. Fel-
használja az irodalmi mű anyagát, 
de a tartalmat a filmszemléiét sík-
jára értelmezi ót. Egy regény for-
gatókönyvvé való átdolgozásakor 
rengeteg irodalmi mozzanat hullik 

el, így elsősorban a szóbeli kifeje-
zés jellegzetességei — hasonlat, szó-
képek, feltételes mód, múlt idő —, 
amelyeknek átvételére a film képte-
len — de megváltozik a mese szer-
kezete, az események sorrendje, s a 
dialógusok szövege is. Ugyanakkor 
azonban az irodalmi műben jelen-
tékteleneknek látszó mozzanatok 
fontos képelemekkó növekedhetnek, 
fejezetek zugaiban meghúzódó sze-
rény mondatok döntő képbeállításo-
kat sugalmazhatnak. Viszonylag leg-
kevésbé változnak meg a jellemek, 
csak a jellemzés eszközei módosul-
nak. Az írói mű gondolati gazdag-
sága, filozófiai mélysége sohasem 
menthető át a filmre. Hiú próbálko-
zás volna Goethe Faustjának böl-
cselő értékeit egy forgatókönyv lap-
jaira erőszakolni, viszont annál gaz-
dagabb lehetőséget talál a forgató-
könyvíró a nagy dráma képanyagá-
ban, amelyet csak ki kell szabadí-
tani a szavak kalodájóból s ragyogó 
költői értékek birtokába juthat. Egy 
költői mű eszmei tartalmának át-
mentése nem akkor látszik biztosí-
tottnak, ha a forgatókönyvíró bele-
ragad az eredeti irodalmi kifeje-
zésmód szövevényébe, hanem ha 
adekvát, filmszerű eszközöket keres, 
vagyis irodalmlatlanná válik. 

Miért jobb egy "irodalmi" for-
gatókönyv, mint egy filmszerű for-
gatókönyv? Miért éppen az irodalmi 
szemlélet nemesíti meg a filmet? 
Hát nem az önelvűség valamely mű-
vészet fejlődésének legmagasabb 
foka? Nem az a helyes, ha a film sa-
játos témákkal, sajátos szerkezetek-
kel, sajátos kifejezési eszközökkel 
és technikával dolgozik? Vagy a 
programzene az ideál? 

A művészetek között vannak ro-
konvonások és érintkezési pon-

tok, de nem ezek adják meg a mű-
vészet egyedi jellegét. Más művészi 
terület szemléletmódjának átvétele 
sohasem szolgólt egy művészet ja-
vára, s a történeti fejlődés is a dif-
ferenciálódást Igazolja. Minden mű-
vészet más oldalról és más eszkö-
zökkel közelíti meg a valóságot 
újabb és újabb titkait tárva föl: ez 
adja meg létjogosultságát, mert ez-
zel szolgálja az embert. 
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