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Napjainkban egyre nagyobb érdek-
lődést kelt a film és az irodalom 
kapcsolatának kérdése. Ezért érde-
mes ezt a problémát megvizsgálni. 

A valóság művészeti tükröződése 
nem annak mechanikus másolását 
jelenti. A tudományos megismerés 
is több fázisú, nem marad meg a Je-
lenségek közvetlen vizsgálatánál, 
hanem kísérletezik, űj és új mester-
ségesen létrehozott körülményeket és 
szituációkat teremt. A művészetek 
nem a jelenség egyszerű kópiájában 
tárják fel annak esztétikai tulajdon-
ságait. Még a fotóművészet sem, 
amely pedig nagymértékben a pilla-
nat dokumentáris megragadására hi-
vatott. Annál kevésbé az összetettebb 
és bonyolultabb művészetek. 

A film, amely mint a mozgó való-
ság másolatának dokumentáris 
technikai eszköze keletkezett, az 
adott szórakozási keretektói és igé-
nyektől Indíttatva más művészi pro-
duktumok kópiájává vált. A moz-
gásrögzítés szenzációja (hullámzó 
tenger, érkező vonat stb.) előbb a 
valóság lemásolt szenzációival (poli-
tikai események, etnográfiai érde-
kességek stb.) igyekeztek pótolni, 
majd áttértek a szenzációs szórako-
zási ágak (cirkusz, varieté, stb.) má-
solására, végül nagy színészek és 
nagy irodalmi művek megjeleníté-
sének szenzációjára. 

Ez a fejlődési vonal, amely bizo-
nyos ponton elvitt a film művészetté 
válásához, mutatja, hogy milyen je-
lentősége volt minden olyan kísér-
letnek, amely részben a íényképsze-
rűség korlátját igyekezett leküz-
deni, részben a megismerést mélyí-
teni és általánosabb érvényűvé tenni. 
Még emlékezetesek azok a hangok, 
amelyek a film ellen, mint művészet 
ellen tiltakoztak, hivatkozva annak 
technikai voltára. Ezeknek a néze-
teknek alapja azt a félelem volt, 
hogy a valóságot fényképszerűén 
másoló kinematográfia nem tud 
eleget tenni a valóság érzelmi íté-
lettel való tükröződése követelmé-
nyének, amely a művészet krité-
riuma. 

(Ez a jelenség a művészettörténet-
ben nem új ; hasonló okokból tá-

madt Heinrich Heine a zongora el-
len 1843-ban: 

-Éles, súrlódó, természetes elhal-
kulástól megfosztott csörömpölő han-
gok és közönséges dörömbölés — 
— mindez megöli bennünk a gondol-
kodás és érzés képességét, megsüke-
tít és megbutít. A zongorajáték el-
terjedése és a zongorista-virtuózok 
győzelmes utazásai igen jellemzőek a 
mi időnkre és világosan tanúskod-
nak a gép győzelméről a lelken. A 
technikai sietség, az automata pon-
tossága, azonosulás a felhúrozott 
fával, az ember helyettesítése a 
hangszerrel — magasztaltatnak és 
dicsértetnek mindenek előtt.-) 

A fényképszerű másolással éppen 
a valóság alkotó tükrözésének lehe-
tősége látszott kizártnak. Ebből a 
helyzetből az irodalom és dráma-
irodalom felhasználása kínálkozott 
kivezető útnak. Ha nem lehet a va-
lóságról alkotott esztétikai véle-
ményt a fényképszerű kópiába sűrí-
teni — s a közvetlen művészeti esz-
közök hiánya miatt ez nem volt le-
hetséges — akkor meg kell változ-
tatni magát a fényképezendő tár-
gyat. S itt találkozott a két momen-
tum: A valóság tükrözésében meg-
szabadulni a fényképszerű másolás 
korlátaitól, és nagyobb jelentőségű, 
mélyebb megismerést produkálni, 
valamilyen előzetes szervezéssel. A 
kialakult helyzetben felhasználni az 
irodalmat, mint az előzetes szervezés 
eszközét. 

Természetesen nem minden előze-
tes szervezés jelent irodalmat is. A 
szó nemcsak az irodalom anyaga, 
hanem az emberi érintkezés eszköze 
is, így annak rögzítése még nem az 
irodalom felhasználása. 

Maga a szintézis nem az iroda-
lom felhasználásának pillanatában 
Jött létre. Eleinte csupán mechanikus 
összetevödés volt. A szintézis kiala-
kulása új irodalmi műfaj keletkezé-
sét követelte meg — a film irodalmi 
forgatókönyvét. S ha nincs is mód 
itt az irodalom eszközeinek elemzé-
sére, legalább anyagának tulajdonsá-
gait szemügyre kell vennünk, hogy a 
szintézis lényegét megérthessük. 



Egy szó hallatára négyféle követ-
kezményről adhatunk számot: auditív 
benyomást kapunk, azaz érzéki ha-
tást, az érzéki hatásra megjelenik 
tudtunkban a szó jelentése — egy 
fogalom; a szó hallatára viszont 
valami képféle is támad bennünk, a 
fogalommal jelölt jelenség halvá-
nyabb, vagy konkrétebb képe — cz 
képzet! hatás; végül a szó hang-
alakja (hangutánzó értéke, vagy a je-
lenséghez fűződő emlékek és asszo-
ciációk érzelmi színezete). Az audi-
tív és a képzethatás a megismerés 
érzéki — képzett fokán jön létre, a 
fogalmi és asszociációs viszont az ér-
telmi és érzelmi fokon. 

Mindez azt teszi lehetővé, hogy a 
nyelv eszközével úgy mondható el, 
jeleníthető meg valami, hogy vele 
esztétikai hatást érhetünk el. 

Az irodalom filmművészetben 
való szintézisének lényege, hogy an-
nak tulajdonságai a filmművészet 
anyaga tulajdonságaival szervesen 
összeforrva jelentkeznek: Az auditív 
benyomás csak mint dialóg vagy mo-
nológ a film komplexumában jelent-
kezik, a vizuális benyomással pár-
huzamosan, vagy kontrapunktikus 
kapcsolatban. A szó jelentése, illetve 
az, amit ennek ki kell fejezni, szű-
kebb területre szorul, nincs hivatva 
a valóság teljes képét adni, hanem 
csak annak auditív-fogalmi részét 
tükrözni, szintén párhuzamosan, 
vagy kontrasztban a képek vizuális-
fogalmi tükrözésével. Ennek megfe-
lelően módosul a szó-keltette képi 
benyomás és az asszociációk által 
támasztott érzelmi hatás. Mindkettő 
-szabadsága" csökken és nagymér-
tékben determinálódik a vizuális, 
és egyéb auditív benyomásokkal, 
amelyek szorosabb korlátok közé 
fogják, irányt adnak neki és intenzi-
vebbé teszik. Természetesen ezzel 
megváltozik az irodalom művészi 
eszközeinek terve és szerepe is. A le-
írás, a szókép stb. más módon je-
lentkezik, még a dialógusban vagy 
monológban is. 

Az Irodalom és film szintézisének 
problémáihoz szorosan kapcsolódik, 
bér nem azonosul azzal — az iro-
dalmi alkotások fllmnevitelének 
kérdése. 

Az irodalmi alkotások filmrevi-
telénél többnyire három variáns 
van: a filmművész az irodalmi mű-
vet egyszerű nyersanyagnak tekinti, 
s az író szemléletével nem feltétlenül 
azonosul; vagy csupán vizuális ké-
pét adja az irodalmi műnek, amely 
voltaképpen illusztrálást jelent: vé-
gül az irodalmi műben tükrözött 
valóságot akarja újrateremteni a 
filmművészet eszközeivel, úgy hogy 
megőrizze az író esztétikai értékelé-
sét. Ez az amit leggyakrabban tűz-
nek ki célul és legritkábban sikerűi, 

A sikertelen megvalósítás módja 
általában a következő szokott lenni: 
Az adott drámai alkotásból, vagy 
dramatizált epikai műből kiválaszt-
ják a -legfilmszerűbb" részeket, te-
hát, ahol a külső mozgás a legélén-
kebb és legtöbb (csatajelenet, stb. de 
pálbeszéd is). Ezt lefényképezve, a 
vizuális ábrázolásból éppen a leg-
fontosabb — érzések, gondolatok, 
stb. — tükrözése marad ki, ezt a 
feladatot a párbeszédnek, esetleg a 
nerratornak kell elvégezni. A folya-
mat tehát: — az irodalmi mű for-
mai megközelítése, az eredmény pe-
dig — illusztráció. 

Az irodalmi művek sikeres íilmre-
vitele más módszerről tanúskodik: 
A filmművész nem az irodalmi 
műből indul el, hanem abból a je-
lenségből, amelyet az tükröz, bele-
élve magát az író esztétikai értéke-
lésébe. Így tükrözi a jelenséget a sa-
ját művészete eszközeivel, a saját — 
de az íróéval egybeeső — esztétikai 
értékelésben. Természetesen Itt nem 
az elvonatkoztatott tartalom játszik 
szerepet, hanem a filmművészeti 
élményként felfogott jelenség. 
Ugyanakkor a filmművész felhasz-
nálja az irodalmi alkotás formai 
elemelt is: meseszövését, típusait, 
párbeszédeit. Így ugyanarról a je-
lenségről, hasonló szemlélettel új 
művészi alkotás születik, amely-
nek önállósága kétségtelen, ugyan-
akkor az Irodalmi alkotáshoz való 
hűsége Is megvan. Benne a lényeg 
feltárása, a belső mozgások megra-
gadása, a filmművészet eszközeivel 
történik, így sajátos filmművészeti 
tükrözést jelent. 
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