
A JO ÉS ROSSZ H A T Á S 
Hozzászólót Várkonyl Zoltán nyilatkozatához 

Várkonyi Zoltán a Filmvilág előző 
számában egy érdekes nyilatkozat 
keretében felvetette a film és szín-
ház kölcsönhatásának problematiká-
ját. Rendkívül izgalmas téma, író-
kat, színészeket, rendezőket érint, 
nem is szólva a nézők millióiról, 
akik évtizedek óta látják a moziban 
a színház, a színházban pedig a film 
hatását. 

A filmművészet aránylag rövid 
története azt mutatja, hogy a for-
gatókönyvírók és rendezők mind a 
néma, mind a hangos időkben drá-
mai hatásokra törekedtek. Méliés-
től De Santisig nem született olyan 
filmdramaturgiai evangélium, amely 
azt hirdette volna, hogy a filmnek 
meg kell szabadulnia például a jel-
lemábrázolás terhétől. Ellenkezően, 
a film technikai fejlődésével egy-
idejűleg egyre jobban nőtt az igény 
az emberi jellemvilág szenzációi-
nak, az időszerű társadalmi konflik-
tusoknak és az újszerű pszichológiai 
módszereknek alkalmazása iránt. 

Marcel Pagnol, aki a hangosfilmet 
a dráma új elterjedési lehetőségé-
nek látja, három nagysikerű színda-
rabját, a Máriust, a Topázt és a 
Fannyt úgy költötte át filmre, hogy 
hősei jellemét igyekezett . még 
árnyaltabbá tenni. Pagnol a film-
szerűséget a dialógusok tömörítésé-
ben, az alakok több oldalú megmu-
tatásában látta. 

Lawrence Olivier, "Shakespeare 
legnagyobb modern tt lácsolója a 
Shakespeare-drámákat hallatlan ter-
mészetességgel fogja fel forgató-
könyveknek. Alig-alig változtat 
-Hamlet- vagy -III. Richard- cse-
lekménymenetén, kis átcsoportosí-
tásokkal, vágásokkal megtartja 
Shakespeare kiváló -forgatókönyv-
írói- tulajdonságait: a zseniális el-
lenpontozást, a lélek vad ellentmon-
dásainaki dialektikáját, és a csapon-
gó képzelet bravúrjait. 

Néhány nagy szovjet rendező pél-
dája — mindenekelőtt Eisensteiné és 
Pudovkiné — azt mutatja, hogy 
filmjeiken nemcsak úgynevezett képi 
költészetet adtak a világ filmkultú-

rájának, hanem egyúttal dramatur-
giai reformerek is voltak. Eisen-
stein és Pudovkin a modern drámá-
nak, elsősorban a szocialista drámá-
nak is előharcosa. Az -Optimista 
tragédia- emberfelfogása, villaná-
sokból összetevődő jellemábrázolá-
sa, merész ritmusa, s nagyjából egész 
színpadtechnikája a klasszikus szov-
jet film hatását mutatja. Ez a hatás 
rendkívül szerencsésen drámaiságot, 
tragédiai hőfokot sugároz, s nem-
csak formai ötleteket. 

A filmszerűség fogalma egyetlen 
jelentős rendező felfogásában sem 
került még ellentétbe a dráma lé-
nyegével. Néhány hajmeresztő kísér-
lettől eltekintve, nem láttam még 
olyan filmet, amelyben ne az ember 
lett volna a legérdekesebb. Az em-
ber az egyetemessel, a sorsával, a 
valósággal, a társadalommal, önma-
gával való konfliktusában. Az anti-
dramatikus felfogás, érdekes mó-
don, nem a filmművészetben, hanem 
a drámairodalomban jutott jelentős 
szerephez. • 

Sajnos, a moderneskedő drámá-
ban a külsődleges meglepetések ke-
rülnek premier planba, s maga az 
ember háttérbe szorul. Amióta Pi-
randello a húszas években elkezdett 
kételkedni a valóságban és a szín-
padban, amúgy is megrendült az 
írókban a jellemábrázolásba vetett 
hit. Ehhez még csatlakozott a film 
buzgó félreértése. A drámairodalom 
közepes tanulói hevesen -puskázni-
kezdtek a filmből, odaadóan figyel-
tek a súgásra, s mint ahogy köze-
pes tanulóknál ez szokás, félreértet-
ték a súgást. így keletkeztek azután 
azok a színdarabok, amelyekben 
egyedül az a fontos, hogy a színhely 
szakadatlanul változzék, a cselek-
mény meghökkentő módon vissza-
felé peregjen, a szereplők lehetőleg 
ne szerepeljenek egészben, hanem 
egyszer lábukat, egyszer fejüket vi-
lágítsa a reflektor. 

A film képzeletcsiklandozó műfaj. 
A látomásnak sokkal nagyobb sze-
repe van benne, mint a drámában, 
mivel a dráma látomásait is a szó 
hordozza, a filmét pedig a kép. A 



film színhelyeket, alakokat, korokat 
is össze tud montírozni, anélkül, hogy 
elveszítené a jellemábrázolás fona-
lát. A színpad képtelen ilyesmire. 
Érdekesen példázza ezt Wilder 
»Hosszú út- című színdarabja. A ki-
váló író ebben a művében a jelent, 
a múltat és a jövőt egyetlen idővé 
olvasztja össze. Filmes nyelven 
szólva, összevágja a három időfá-
zist. Főhőse ennek következtében 
egy rendkívül érdekes trükkfilm-
figura. Antrobus nem az Ember be-
nyomását kelti a nézőben, hanem 
egy ötletét. Bármit mond. bármit 
cselekszik, nem tud életre kelni, mi-
vel az. író a sok filmszerűség köze-
pette elfelejtett lelket lehelni belá. 
Antrobusnak egyszerűen nincs jel-
leme, csak általános tulajdonságok-
kal rendelkezik. 

A színpadnak nincsen szüksége 
vetíthető, megfordítható, montíroz-
ható csodákra. Ha a Cseresznyés-
kertben előttünk dőlnének ki Arka-
gyina cseresznyefái, vége lenne a 
varázsnak. A szimbólum addig ma-
rad meg a maga távoli finomságá-
ban és törékenységében a színpadon, 
amíg élesen meg nem jelenítem. Kü-
lönben a sirály a szemem előtt li-
bává válik. 

A film képi előnyének behozása a 
legnagyobb tévedés a modern drá-
mairodalomban. Azok a drámaírók, 
akik emberi problémák új értelme-
zése helyett a színpadot értelmezik 
újszerűen és automatizálni akarják, 
mint egy gyárat, magát a színhá-
zat semmisítik meg. Ezekben az 
erőszakoltan filmszerű drámákban 
a hős jelleme alig több, mint 
amennyit az ember egy bejelentő la-
pon árul el magából. Néhány adat 
éppen annyi, mint amennyire a hős-
nek szüksége van ahhoz, hogy a 
szerző szállodájában megszálljon. 

A film valójában nem erre tanítja 
a drámaírókat. A változatos szín-
helymegoldás tizedrangú kérdés. A 
modern film emberábrázolásban, a 
lélek több oldalú megvilágításában, 
valóságkeresésben, társadalmi ösz-
szefüggések megmutatásában, s nem 
utolsósorban műfaji változatosságá-
ban jár a mai drámairodalom előtt. 
Van tehát mit tanulni a filmtől. A 
színháznak újra meg kell tanulnia azt, 
amit a film egyszer már megtanult 
tőle. 

A filmművészet dramaturgiai elő-
nyét világosan mutatják az utóbbi 
évek sikeres kísérletei. Csaknem hi-
hetetlennek hangzik, de mégiscsak 
sikerült filmdrámai formába foglal-
ni olyan hatalmas epikai alkotáso-
kat is, mint a "Háború és béke-
vagy a -Csendes Don- Színpadon 
számtalanszor feldolgozott témák 
merész, új filmmegoldásokban szü-
lettek újjá, így a Trisztán és Izolda-
téma az "Örök visszatérés—ben, a 
Faust-téma az "Ördög szépségé-
ben. Közönséges újsághírből pat-
tant ki a "Róma 11 óra- cimű film-
alkotás, a brechti irónia és színpad 
hatását mutatja a "Csodagyerekek-
új filmstílusa. Kétszemélyes filmet 
mernek csinálni, mint "Az öreg ha-
lász és a tenger-, megszületett az 
egyszínhelyes film is, mint a "Tizen-
két dühös ember- filmváltozata. 
Egyszóval élet, regény, dráma, min-
den ihletője a filmnek. Oj irány-
zatok, új utak törnek előre, csaknem 
naponta érik az embert meglepe-
tések. 

Ehhez az érdekes és mozgalmas 
folyamathoz képest a színpadi drá-
ma csendesen szendereg. S az ok 
nem a film technikai előnyében 
van, hanem abban, hogy a színház-
ban kevesebb látszik az emberből, 
mint a filmen. Hová lett a jellem 
az új drámákból? Hol van a szín-
pad örök szenzációja? A fiatal vi-
lághírűek közül a legértékesebbek 
nem Pirandellóban, s nem a külső-
séges filmkultuszban keresik a meg-
oldást. A harmincéves John Osborne 
mestere Csehov, az ugyancsak har-
mincéves Friedrich Dürrenmatt a 
görög dráma ihletettje. Mind a ket-
ten tanultak a filmtől is, Osborne 
újszerű beállítást, modern szem-
szöget, Dürrenmatt ritmust, éles 
képváltást. És mind a ketten a való-
ság felfedezésének szenvedélyét. Os-
borne Jimmyjének kíméletlen ana-
lízise az angol társadalomról éppen 
olyan jó példa erre, mint Dürren-
matt Claire Zachanassianja. a pénz 
végzetszerűségét megtestesítő mil-
liomosnő. 

A film és a színpad nem ellensé-
gek. Versengésükben azonban min-
dig az van elöl, akinek zászlaján 
tarka és vad jelek helyett csupán az 
ember képmása lobog. 
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