
A FOGALOM HIBÁS — 
Még egyszer a 

A Filmvilág legutóbbi számálban 
megjelent Vadász Imrének alap. 

mondanivalójában feltétlenül helyes 
cikke — Filmszerűség és mondani-
való címen. Való igaz: itt az ideje 
szemibenéznli azzal az olcsó vulga-
rizálással, amely a filmszerű fogal-
mát elsekélyesítli, vagy leszürkíti, 
egyoldalúan kisajátítja — de a ja-
vasolt megoldásban nem tudom kö-
vetni a cikk szerzőjét. "Mennyivel 
többet mond — írja a ,jó film — 
rossz film' alapvető meghatározás.* 
Vadász Imre — bár távol áll tőle a 
tudatos szándék — azzal, hogy a film-
szerűség helytelen értelmezésével 
hadakozva, magát a fogalmat is 
"indexre* teszi, akarva-akaratlan a 
film sajátossága, művészi önállósága 
elmosásának nyit kaput. Ha valami 
kifogásunk lehet a filmszerűség — a 
helyesen értelmezett filmszerűség — 
ellen, legfeljebb az, hogy túl álta-
lános, túlságosan tág fogalom. Ettől 
rem a még általánosabb felé kell 
visszavonulnunk, hanem a konkré-
tabb felé előretörnünk a filmszerű-
ség kategóriáját alfajaira bontva, 
valamifájta typológiáját dolgozva 
ki. 

Vadász Imrének igaza van abban, 
hogy a filmszerűséget nem lehet 
egy stílusra, kifejezésmódra — még 
a valóban olyan filmszerű, Eisen-
stein zseniális invenciójából fakadó 
expresszionista jellégű montázsha-
tásokra — sem korlátozni. Hiszen az 
irodalmiságot nem sajátíthatjuk ki, 
mondjuk a hexameter, vagy a bal-
zaci epika számára, a festőiséget 
sem a rem brand ti clair-obscur-nek, 
vagy a Cezanne-i kompozíciónak stb. 
Mint minden hasonló kategóriában, 
a filmszerűségben is bonyolult vi- . 
szonylatok valósulnak meg, amelyek 
töhb tényezőt feltételeznek, s egyi-
ket sem lehet kiemelni. Nincs film-
szerű forma és filmszerű tartalom 
Filmszerű mindig csak a foarma és a 
tartalom viszonya, egybeolvadása le-
het, egy sajátos művészi szemlélet-
ben. Ennek a viszonynak szem elől 
tévesztése vezeit aztán a "magán-
való* filmszerűség, "a priori* felfo-
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gásához, amely egy megoldás, egy 
kifejezési mód számára szűkítené le 
a film művészetének gazdag tár-
házát. 

A közhelyes felfogás — amelyet 
még a némafilm emléke inspirál — 
előszeretettel korlátozza a filmszerű-
ség fogalmát a vizuális hatásokra. S 
bár a vizualitás jelentőségét nem 
szabad lekicsinyelnünk — nézetem 
szerint ez két szempontból is hely-
telen. Egyrészt, mart nem minden-
fajta vizualitás filmszerű (más pél-
dául a festészet, a szobrászat, vagy 
a fotóművészet vizualitása), más-
részt nemcsak . a vizualitás lehet 
filmszerű, A hangosfilm sajátosan 
filmszerűvé tette — vagy filmszerű-
vé kell, hogy tegye — nemcsak a 
zörejek, a hang, zenei effektusok 
felhasználását, de az emberi beszé-
det, dialógusokat is. Az az álláspont, 
ameiy a szóban eleve valami film-
ellenes tényezőt, .szükséges rosszat 
lát — függetlenül művészi funkció-
jától, felhasználásának módjától — 
szembekerült a film fejlődésével. 
Mint ahogy szembekerült vele az a 
gyakorlat, amely a szót a művészi 
problémákat, az ábrázolás nehézsé-
geit áthidaló csodaszerként hasz-
nálja. 

Réppel és hanggal, mimikával és 
beszéddel kapcsolatban egy-

aránt felmerül az a kérdés, mitől 
válnak filmszerűvé a művészetnek 
ezek az ősi, s a film előtt már évez-
redekkel létező elemei. Nyilvánva-
lóan ennek a titoknak a nyitját ab-
ban az új Viszonyiban kell keres-
nünk, amelybe a film — és csak a 
film — állítja őket egymással, visz-
szahatva eredeti kifejező eszközeikre 
és módosítva azt. A filmművészet 
sajátosságának kutatói a film és a 
többi művészet, mindenekelőtt a 
színház közötti különbséget gyakran 
a film gépi-reprodukciós jellegéből 
igyekeznek levezetni. Abból, hogy 
míg a színpadon embereket látunk, 
a filmvásznon árnyalakok mozog-
nak. Ez kétségtelenül igaz, de érzé-
sem szerint a két művészet (film ós 
színház) összevetésében nem ez a 



döntő mozzanat. Erősen vitatható az 
az esztétikai konstrukció, amelyet 
ezen az alapon alkottak meg mind a 
kétfajta műélvezetre, mind — rend. 
szerint a technikai adottságokból ki-
indulva — az alkotás különböző rész-
elemeire (színjátszás, rendezés stb.) 
vonatkozóan. Hiszen a lefényképe-
zett színház — bár az élő alakokból 
árnyalakok váltak —, mint művé-
szet, mégiscsak színház maradt. A 
döntő különbség nem magából a gé-
pi reprodukcióból, hanem abból a 
gépi-reprodukció nyújtotta lehető-
ségből fakad, amely a tér és idő kö-
tetlen kihasználását tette lehetővé. 
Ezzel a művészi gondolattársítás és 
irányítás egy új világát hívta élet-
re, az emberábrázolás teljesen új 
eszközeinek adott lehetőséget. Min-
den más vagy fiktív, vagy másod-
lagos, alárendelt jelentőségű. 

Ahá, mégiscsak a montázsokhoz ér-
keztünk meg — véli az olvasó. És 

részben igaza is van. Az expresszio-
nista montázs valóban azért filmsze-
rű, mert a tér és idő nyújtotta lehe-
tőségek kihasználásának ú j módját 
jelenti. De csak az egyik módját. Aki 
csak az idő gyorsításában, a képeket 
viharosan halmozó -nagytér gazdál-
kodásban* — amelynek önmagában 
is számtalan eszköze lehet — látja a 
filmszerűséget, az úgy tesz, mint aki 
csak crescendoban, vagy a fortéban 
ismeri fel a zeneiséget. A filmművész 
azonban nem csak arra képes, hogy 
valami isteni rohammunkával hat 
nap alatt világot teremtsen. Ha szük-
ség van rá, Józsuaként a napot is 
megállítja az égen. A lassítás és 
gyoreítás, az idő kiemelése és el-
mosása éppúgy a film sajátos eszkö-
ze, mint a tér jelenségeinek mikrosz-
kópikus felnagyítása, vagy messze-
látószerű közeihozása. A Filmvilág 
legutóbbi számában megjelent ismer-
tetés -Tizenkét könyörtelen ember* 
címmel a -Twelve agreemen* című 
amerikai filmről, amely csaknem tel-
jesen lezárt szobában játszódik le és 
— a cikkíró tanúsága szerint — a 
színtér -filmszerűtlensége* ellenére 
megrendítő filmdráma. Meggyőződé-
sem, hogy — amennyiben valóban 
sikerült filmalkotásról van szó — a 
siker titka éppen az, hogy a lezárt 
szoba életrekel, hogy a film sajátos 
idő- és téreffektusai a szoba mikro-

világába koncentrálódva valósulnak 
meg; hogy valami végtelenül feszült 
ellentmondás keletkezik a szoba vi-
szonylag kicsiny és lezárt volta és a 
benne vergődő, falaihoz verődő kép-
mozgás, tér- és idő megjelenítés kö-
zött, amelynek tizenkét ember szerte-
ágazó, egy egész társadalmat átfogó 
érzés- és gondolatvilágát kell tükröz-
nie. Ehhez hasonlót láthattunk 
egyébként Fábry filmjének, az -Élet-
jelenek oly kitűnően sikerült bánya-
jeleneteiben is, ahol ugyancsak a 
színtér szűk és lezárt volta vált a 
filmszerűség sajátos elemévé. Vagy 
hogy egy nemrég bemutatott filmre 
hivatkozzunk, Bresson -Egy halálra-
ítélt megszökött* című alkotásának a 
lényege ez az elentmondás a börtön 
lezárt világa és a kitörni vágyó szen-
vedély — lázas, kutató, -apró moz-
gással* érzékeltetett ostroma között. 
Feltétlen hiszem, hogy a filmművé-
szet a hatalmas és lenyűgöző dinami-
ka mellett mindinkább meghódítja a 
kifejezés intimebb formáit is. Eljön 
a film Goncsarovjainak is az ideje, 
akik akár a lustaságról, a semmit-
tevésről its végtelenül Izgalmas — és 
mozgalmas — filmeket fognak készí-
teni. Ezen az úton halad egyébként 
Fellini is, akinek stílusa, valami ri-
deg keménységet, tárgyilagos szigort 
tükröződő képvezetése éppoly film-
szerű megfelelője mondanivalójának, 
mint mondjuk Kalatozov líraibb, 
csapongóbb, -montázsosabb* előadás-
módja az ő egészen másjellegű érzel-
mektől fűtött témájának. 

Nincs tehát filmtől független film-
szerűség, mint ahogy nincs drá-

mától független drámaiság, vagy 
verstől független líraiság sem. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a ki-
fejező eszközök formáihatósága, sok-
színűsége, alkalmazhatósága a legkü-
lönbözőbb tematikához — nem a 
filmszerűség szférájában valósul meg, 
nem a kép és hang kötetlen mozgásá-
nak új filmadta lehetőségeiből táplál-
kozik. A filmszerűség fogalmára, en-
nek a fogalomnak állandó napiren-
den tartására, tisztázására és finomí-
tására még hosszú ideig szüksége lesz 
mind a gyakorlati, mind az elméleti 
filmtevékenységnék. 
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