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Mekkora utat tett meg a filmzene 
a mozizongorista önkényes, kon-

vencionális és rögtöinzésszerű egyve-
legeitől a legjobb mai alkotásokig! 
Ahogy a kezdetleges némafilmből, 
majd az első hangosfilmekből a mai 
filmművészet gazdagsága kifejlődött, 
úgy vált a filmzene a fület foglal-
koztató, elszórakoztató, de magával 
a filmmel csak egész laza kapcsolat-
ban levő "-kísérőzenéből^ az egész 
filmalkotás fontos és nélkülözhetet-
len részévé, a filmszerű kifejezés 
egyik eszközévé. 

A filmzene új zenei "műfaj", s 
még nagyrészt járatlan területe az 
esztétikának, a kritikának. 

Miben mutatkozik meg a filmzene 
külön műfaji jellege? 

A mikrofon-adta lehetőségek (a 
speciálisan rádió-zenéhez hasonlóan) 
egész újszerű hangzási és hangszere-
lési megoldásokat nyújthatnak. Akár 
a filmképnél, a filmzenében is hasz-
nálhatjuk a nagy totalplanokkal (pl. 
teljes zenekari hangzás) szemben a 
premierplant, egy-egy jellegzetes 
színezetű hangszer vagy hangszer-
csoport kiemelését különleges mikro-
fonbeállítás útján, úgy, ahogy azt az 
ún. élő-zenében soha nem alkalmaz-
hatjuk. Például egyetlen énekhangot, 
vagy kisintenzitású hangszert, a leg-
nagyobb zenekari fortisszimó fölé 
emelhetjük. Lehetőség nyílik arra 
is,- hogy a hagyományos hangszerek 
mellett új hangforrásokat alkalmaz-
zunk, vagy hogy filmszerű hatások 
érdekében keverjük a történésből 
következő »konkrét«-hangokat (pél-
dául gépek zaja, utcai lárma, hajó-
kürt hangja stb) a zenei hangokkal. 

A filmzenének rendkívül karakte-
risztikusnak kell lennie, hiszen a 
hallgató figyelme elsősorban a képre 
irányul és a közönség sokszor nem is 
veszi észre, hogy hallóidegei is igény-
be vannak véve, mégis hatnia kell — 
mégpedig úgy, hogy közben ne te-
relje el a figyelmet a képi cselek-
ményről. E tekintetben van bizo-
nyos rokonság filmzene és balettzene 
között. 

A régi nagy hangosfilmek számos 
szén zenei élménye maradt meg 

bennünk. Ki ne emlékeznék A1 Jolson 

dalára, vagy Marlene Dietrich altató-
dalára a "Kék Angyaliban, s a 
-Cirkusz" remek indulódalára. Mind-
ez azonban még nem volt . filmzene 
a szó mai értelmében. Ezek kitűnő 
"betét-számok* voltak, önálló életet 
éltek és ha mégoly jellemzőerővel 
bírtak is, leállították, vagy percekre 
másodrangúvá szorították magát a 
filmet, amely az ilyen pillanatokban 
műfajában visszakanyarodott a zenés 
színpadi művekhez. 

A következő lépés az illusztratív 
aláfestőzene, a zenekíséret. Itt a zene 
már szorosan követi a cselekményt, 
de a drámai történés felületén ma-
rad: a láthatót hallhatóan is elmond-
ja. Az ilyen illusztratív filmzene lét-
jogosult még ma is bizonyos esetek-
ben, például filmszatírákban, trükk-
filmekben. A drámai riagyfilmek leg-
igényesebb francia, szovjet, angol 
rendezői azonban már régen sokkal 
nagyobb követleményekkel léptek fel 
a zenével szemben. 

Arra törekedtek, hogy a zene az 

. egész műben meghatározott sze-
repet töltsön be. Jellemezze a szerep-
lőket ott, ahol erre szükség van. Ki-
tűnő megoldás volt erre — hogy pél-
dáinkat a közelmúlt filmjeiből me-
rítsük — a Boszorkány c. filmben az 
erdei leányt jellemző, fuvolákra 
komponált dallam, vagy a La Strada 
hegedűszólója a Bolond jellemének, 
s a tiszta szerelemnek zenei megfo-
galmazására. 

Másik követelmény a film egyes 
alapvető hangulatainak zenei ábrá-
zolása, és evvel a hangulat elmélyí-
tése. A számos kínálkozó példa közül 
hadd említsem a Szállnak a darvak 
légitámadás-jelenetét, ahol a zongo-
ra buja akkordjai, tömött, zsíros 
harmóniái Márk, a csábító érzelmeit 
ábrázolják. Kitűnő hangulatfestést 
írt Vincze Imre a Vasvirág elejéhez, 
s ugyancsak emlékezetes Ránki Kör-
hinta-zenéiének hangulatelmélyítő 
ereje. 

A legművészibb megoldások akkor 
születnek, amikor a rendező a zenét 
önálló feladatokkal bízza meg; ami-
kor a képen a dráma fővonala való-
ban képszerűen valósul meg, és 
ugyanakkor a cselekménynek egy 



másik vonala, valami nem-látható 
oldal szemszögéből megvilágítva, 
hanghatásban, a zenében, kap kifeje-
zést. A La Strada zeneszerzője: Nino 
Rota kitűnően él a lehetőségekkel. 
Az egész filmben oly sokszor fel-
hangzó hegedű-, illetve harsonadal-
lam a legkülönfélébb asszociációkat 
ébreszti. Legmélyebb a hatása a film 
végén, ahol már csak Zampanót lát-
juk, de érezzük a Bolond és a leány 
jelenlétét, a tiszta szerelem szelle-
mét; hallásunkkal fogjuk fel a Zam-
panóban viharzó drámát. A kép mu-
tatja Zampano egyik arculatát: a kö-
tekedő, durva lelkű csavargót; a ze-
nében pedig a puszta idézés hatására 
felismerjük lelkének másik énjét; 
az érző és szeretetre vágyó, gyenge 
embert. 

Végezetül kissé részletesebben kell 
megemlékeznünk Ránki György 

legújabb filmzenéjéről. Ránkinak ed-
dig is élenjáró szerepe volt a magyar 
filmzenében, csak a legsikeresebbe-
ket említve, gondoljunk a Körhinta, 
a Két bors ökröcske zenéjére. Az 
Édes Anna zenéje mindezeket felül-
múlja nyelvének sokoldalúságát, a 
dallam- és harmóniavilág igényessé-
gét és újszerűségét, a hangszerelés 
helyenként megdöbbentő karakteres-
ségét és a drámai ábrázolást tekintve. 
Ebben a filmzenében úgyszólván 
minden kompozíciós módszer helyet 
kap. Van illusztráló zenekíséret (pl. 
a fehérek felvonulási indulója, az au-
gusztus 20-i körmenetet aláfestő egy-
házi ének); vagy atmoszféra-teremtő 
hangulati ábrázolás (maga a nyitány, 
amely az egész film mondanivaló-
jának zenei sűrítése, vagy a zongora-
zene, amely nem csak az unott, ér-
zelgős úrihölgyet, hanem az egész 
miliőt érzékelteti); vannak különle-
ges hangszerelési effektusai (például 
a csábítás motívuma először a vonó-
sok feldtt erőteljesen, zongorán hang-
zik fel, később, az őszi kertben a hin-
tán elrévedő Anna hallucinációjában 
a celesta pianlsszimóján szólal meg). 

A legmélyebb azonban ez a zene 
akkor, amikor a képen láthatókon túl, 
a maga sajátosan hangzási eszközei-
vel önálló szerepet visz. Az államtit-
kárék estélyén a tangózó, vonagló tár-
saságnak és az púrfi« léhaságának 
meglátása érleli Annában a lázadó 
gyilkost. Magára csukja a konyhaaj-
tót, de a tangódalon keresztül az un-

dorító társaság behatol hozzá, nem 
tud tőlük szabadulni. Itt Ránki félel-
metes erővel jeleníti meg azt, amit 
a kép sohasem lett volna képes: 
Anna agyába a tangó a pokol dübör-
gésével hasít. Ugyancsak erőteljes 
asszociációlkat ébreszt az Anna láz-
álmát kísérő zene — nagy kár, hogy 
itt és még egy-két helyen zajok, kiál-
tások, vagy a beszédérthetőség ked-
véért (lényegében egy helytelenül ér-
telmezett realitás nevében) túlságo-
san háttérben tartja a rendezés a ze-
nét. 

Mindenesetre e három fontos zenei 
rész: a lázálom, a tangódalból kinövő 
rémlátomás és Ihintajelenlet muzsi-
kája a legjobb, legmodernebb és leg-
választékosabb, lamit magyar film-
zenében hallottunk és világviszony-
latban is a legértékesebbek közé 
emeli Ránki filmzenéjét. 

Ezekkel a kiemelkedő eredmé-
nyekkel sehogy sem fér össze egy-
két kevésbé mélyreható részlet, ame-
lyeknél Ránki nem jár következete-
sen és elég bátran az önmaga szabta 
új úton. Mennyivel egységesebb lett 
volna az egész film zenéje, ha a ka-
tonai felvonuláson a Horthy-induló, 
a körmeneten a vallásos ének, a zon-
gora mellől a korabeli sanzon nem 
elégedne meg a korhű zene imitálá-
sával, hanem a szerző saját zenei 
nyelvén ábrázolná a kort és a szituá-
ciót. 

A filmzene színvonala a zeneszerző 
tehetségén, tudásán, bátorságán 

túl a rendezőn is múlik, azon, hogy 
él-e a zeneadta korszerű lehetőségek-
kel, elég igényes-e a filmzenével 
szemben. Fábry Zoltán már régebbi 
filmjeivel is bizonyította, hogy ebben 
a tekintetben ő a legigényesebb ren-
dezőink egyike. Ránki filmzenei si-
keréből ő is részes. Az a bátortalan-
ság, néha a naturalizmus felé hajló 
hatáskeresés, ami Ránki egészében 
kitűnő zenéjének egyes helyein még 
felbukkan, talán magára az egész 
filmre is vonatkoztatható és így jo-
gos lehet az a feltevés, hogy a zene 
megtorpanásaiban is részes a rende-
zői elgondolás. Mindezek a kritikai 
észrevételek csak egyes, nem is a leg-
fontosabb részletekre vonatkoznak, 
céljuk a további bátorítás. Az Édes 
Anna zenéjének értékét ezek nem fe-
ledtethetik. 
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