
FILMSZERŰSÉG 
-Filmszerű . ..* -filmszerűség ...« Sokan használják ezt a kifejezést 

és sokféleképpen. Rendszerint korlátozó értelemben — a filmmegjelenités 
egy bizonyos típusára vonatkoztatva. Am minden ilyen korlátozás szegé-
nyiti a film eszközeit, kizárja a másjellegü effektusokat. Alábbi cikkeink 
ezzel a problémával foglalkoznak és a közhelyes babonákkal szembe-
nézve a filmszerűség egy tágabb értelmezését keresik, amely a füm élet-
ábrázoló lehetőségeinek teljességét felöleli. 

Sok mindent megtud az ember azon 
az apró lépegetéssel megtett, rö-

vid úton, az utolsót csillanó mozi-
vászontól az utcáig. 

Azt mondja mögöttem egy maga-
biztos női hang a Fellini filmtől jö -
vet: , i ' ' 

— Szép, szép ez a "Sztráda*, csak 
nem eléggé filmszerű . . . 

Meghökkentem és elcsodálkoztam 
egyszerre. Vajon kik tették ilyen 
népszerűvé ezt a téves ítéletekhez 
vezető közhelyet? Alig [jutott időm 
a töprengésre. Nagy példányszámú 
lap hasábján találtam meg ismét a 
fenti kinyilatkoztatást, alkalmi f i lm-
kritikus tollából. 

Filmszerű... Filmszerűtlen... Vas-
kos jelzőpár ez, annyi bizonyos. 
A feltétlen hozzáértés feketekeretes, 
sokdioptriás szigorú pápaszemét vi-
seli. Nézzük csak meg közelebbről! 
Talán nem is sznobok találták ki. 
A rossz filmtákolmányok, a sema-
tikus tablósorozatok ellen indult 
küzdelem hevében röppent fel egyik 
harci jelmondatként a filmszerűség 
követelése. Aztán sok elvi kérdő-
jelet eltüntettek a jó filmek — vagy 
éppen újakat szültek —, de a gyors 
fogalmazásé, alkalmi jelzők elavulva 
ittmaradtak, és zavarják a tisztán-
látást 

Fellini " A z országúton* cimű fi lm-
je nagy mű. Alapos elemzést tanul-
mányt érdemel, s nem szorul arra, 
hogy itt néhány sorban megvédjem. 
A "filmszerű — filmszérűtlen* jel-
zők mellett azonban épp ez alkalom-
ból nem lehet elmenni szó nélkül. 
Mennyivel többet mond a " j ó film — 
rossz film* alapvető meghatározás. 
Sok filmkritikusunknak nehezére 
esik ebből az egyszeregyből kiindul-
ni. Átgondolt, eredményében egy-
értelmű bírálat helyett ezért találunk 
aztán oly gyakran semmitmondó 
vezérjelzőket ügyes tördeléssel a sze-
münk elé biggyesztve. 

Visszatérek a "filmszerűséghez*. 
A tévedés azt hiszem onnan ered, 
hogy a kifejezés makacs használói 
csupán egy fajta filmstílust tartanak 
igazán filmszerűnek, a mozivásznon 
elfogadhatónak: a felvevőgépet vir-
tuóz módon beállító, a bravúrosan 
szemléletes áttűnéseket és montázs 
megoldásokat kedvelő film-expresz-
szionizmust, valamint annak rokon 
irányzatait Nem hajlandók észre-
venni, hogy a film önálló, felnőtt 
művészetté fejlődve (éppúgy bejárta 
és járja szüntelenül a társadalom-
adta mondanivalóhoz legjobban 
megfelelő kifejezési forma keresésé-
nek útjait, mint például a képző-
művészet, vagy az irodalom. Ne té-
vesszen meg senkit egy modern 
fi lm friss lélegzetű, elevenebb rit-
musa, vagy gyors logikai következ-
tetéseket szuggeráló képsora. Nem, 
ezek nem jelentenek feltétlenül va-
lami visszakanyarodást az expresz-
szionizmushoz. A kitűnő "Szállnak 
a darvak*, a mi Fábry Zoltánunk 
filmjei egyaránt szocialista mondani-
valót fejeznek ki temperamentum-
ban hasonló filmstflusban, amelyet 
bizonyos fokig meghatároz maga 
a témaválasztás is. Az a tény, hogy 
a kitörésszerű drámai fordulópon-
toknak költői, a valóságos időnél to-
vább magas hőfokon tartott ábrázo-
lása — a "meghosszabbított másod-
percek* módszere a Körhintában és 
a Szállnak a darvakban egyaránt 
megtalálható, a két rendező, Fábry 
és Kalatozov egyéni, művészi szen-
vedélyének rokonvonásaira vezet-
hető vissza — és nem kezelhető va-
lamiféle "filmszerűbb* filmstílus 
azonosságaként. 

Az emiitett, és ezekhez hasonló 
filmek esetében nincs is nézeteltérési 
lehetőség a filmszerűséget rosszul 
értelmezetten követelőkkel szemben. 
Ferde szemszögükből nézve azonban 
elmarasztalhatnánk olyan kitűnő 



alkotást, mint például a »Marty« 
cimű amerikai film. 

Ebben a filmben nincsenek bra-
vúros gépmozgások, nincs egyetlen 
meghökkentő beállítás.. . és mégis, 
milyen megindítóan szép, tiszta em-
berségre nevelő történetet látunk a 
vásznon. 

Amikor az unatkozó társaktól 
megszabadult egyszerű henteslegény 
a bisztró asztalánál az önfeledt be-
szélgetés közben élete értelmére lel 
a csúnya, de ugyancsak őszinte kap-
csolatra vágyó lány mellett — a fel-
vevőgép percekig neon moccan, nem 
tálal részleteket. A nagy pillanatok 
alatt szinte csodálkozó emberi szem-
mé, az élmény részesévé válik a hi-
deg objektív. Ez adja a drámailag 
fontos jelenetnek azt a rendkívüli 
erőt, amely képessé tesz bennünket 
Marty, számunkra már ismert ed-
digi életében, i mindent ezeknek az 
örömtől fátyolos másodperceknek 
tisztító fényében látni, és amely 
kényszerít, hogy döntsünk mi is leg-
jobb emberségünk szerint — melyik 
utat kívánjuk a főhősnek. 

A mondanivaló önmaga szabta 
báját, a jelenet emberközelségét mi-
lyen könnyen elrontotta volna itt 
egy rámenős, mindenáron "fi lm-
szerűségre- törekvő, szeles opera-
tőr. 

Törvénynek látszik; ha a filmren-
dező szenvedélyesen azonosulni tud 
mondanivalójával, ha személyes dü-
hét, vagy szeretetét engedheti sza-
badjára, ha a konfliktusban való 
rejtett részvételét sejtetheti velünk 
— akkor az alkotó elemében van, te-
hetsége kivirágzik, és könnyűszer-
rel találja meg a legalkalmasabb 
eszközöket saját, jól felfogott ügye 
védelmében. Oda nyűihat, ahova 
akar! Éppen a készülő mű felismert 
belső törvényszerűségei teszik sza-
baddá a kezét. Ez a felismerésre való 
képesség pedig — maga a tehetség... 
Mennyivel másképp, mennyivel ked-
vezőbben alakulna egynémely ren-
dezőnk művészi egyénisége, film-
stílusa, ha nem a kényelmes "jó, 
akkor ezt csinálom- alapon vágnák 
hónuk alá az éppen elébük tett, 
gyors lebonyolítással kecsegtető for-
gatókönyvet, hanem következete-

sek lennének saját művészi hitval-
lásukhoz a témaválasztás döntő fon-
tosságú pillanatában is. 1 

Emlékezhetünk még a nálunk né-
hány éve vetített "-Menekülés Fran-
ciaországba- című, jó szándékkal al-
kotott, olasz film álfeszültségből 
ponyvaízű durvaságokba botladozó 
jeleneteire. A film egysíkúan ábrá-
zolt pozitív figurái rosszul képvisel-
ték a haladó mondanivaló igazságát 
— mondhatnánk még —, de rögtön 
hozzá kell tennünk, hogy mégis lát-
tunk a filmen égy nagyszerű jelene-
tet. I 

Az elhagyott alpesi őrházban 
együtt falatozik közvetett áldozatai-
val a kötél elől menekülő bukott fa-
siszta alvezér. A hontalanságra ítélt, 
szegény emberek most gyanútlanul 
közös üvegből isznak megnyomorító-
jukkal egymás egészségére . . . Milyen 
szerencsés sűrítés! Itt van a dráma 
magva a szimbolikus jelentőségű 
színhelyre hozva, a keserű múltra, 
a háborúra emlékeztető őrház falai 
között. A harmonikán felhangzik a 
hazulról hozott d a l . . . Teljes a kép! 
A film percek alatt többet mond 
most, mint eddig együttvéve . . . Pat-
tog a tarantella — a harmonikus, a 
jókedvű vagány megpillantja a föld-
rehullott újság fedelén a körözött 
fasiszta fényképét. Feszült pillanato-
kat tölt ki itt a zene. Ez nem han-
gulatfestés, nem dalbetét. A filmren-
dező fontos eszközévé válik a dallam 
és a bárgyúságával is sokat mondó 
szöveg. A jelenet kulcsává tette a 
tarantellát, amelynek ritmusával két 
felgyorsultan gondolkodó emberi 
agyat vetít elénk. A menekülő fa-
siszta már rájött, hogy felismerték, 
s azzal hogy bekapcsolódik az ének-
lésbe, — az ^létéért küzd rá jellem-
ző patkányremülettel. A harmonikás 
fickó a dal extázisában nekivaló él-
vezettel lesz diadalmas leleplező. 
Ebből pedig levonhatjuk a következ-
tetést: Csák az emberről szóló igaz 
mondanivaló teheti filmmé a filmet, 
enélkül csaponghat a felvevőgép, le-
het bármennyire "filmszerű- a ké-
pek zaklatott hajszolása — a lelkün-
kig nem jut el a vetítőgép fény-
sugara . . . 
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