
TÉMA ÉS ANYAG 
Minden írónak megvan a maga 

külön világa; Kolombuszként kell 
felfedeznie, a spanyol hódítók ke-
gyetlenségével meghódítania, s egy 
szelíd tudós türelmével feltárnia; 
egy-egy dzsungel vegetációjával, kár-
tékony, ám értékes vadjaival megküz-
denie. E felfedező-hódító-fel táró 
szenvedély nélkül nincs igazi iro-
dalom. És ez vonatkozik a többi mű-
vészetekre is. Ha művészetnek tekint-
jük — a filmre is. 

„Művészet" — milyen dagályos, 
múltszázadi kifejezés! Kétfélekép-
pen lehet kiejteni: finomkodóan vagy 
pátosszal; egyik se jó. írásban, szo-
borban, képben vagy zenében már 
régen nem használjuk; neveket mon-
dunk. Azt mondjuk: Bartók, azt 
mondjuk: Picasso, azt mondjuk: Ca-
mus — vagy azt, hogy „tánczene", 
„detektívregény", „szobadísz". Pan 
sípját és Apollo lantját ma már nem 
tévesztjük össze. Kivéve, ha film-
ről van szó. 

A tartalom határozza meg a for-
mát; nem csak a művészetekben — 
az iparban, a mezőgazdaságban, sőt 
a magánéletben is. Minden szobrász, 
minden paraszt és munkás, minden 
zenész és politikus és festő, minden 
nő és minden férfi tudja ezt — ha 
nem is érti, vagy nem is vallja be. 
Kivéve, ha filmről van szó. 

Az üzleti életben a tartalom azt 
jelenti: van-e valamid? S a forma: 
hogy tudod eladni? Minden valamire 
való üzletember tudja, hogy más áru 
kell a Teleki térre és megint más a 
Műcsarnokba. Kivéve, ha filmről van 
szó. 

Van-e valamid? — ez azt jelenti: 
van-e mondanivalód? Saját, egyéni 
piondanivalód. Van-e egyáltalán 
egyéniséged, vannak-e gondolataid? 
Látsz-e, hallasz-e, érzékelsz-e valamit 
a világból? És ha látsz és hallasz és 
érzékelsz, hogyan tudod láttatni, hal-
latni, vagy bármilyen módon érzé-

keltetni mással is, hogyan tudod kö-
zölni, a lehető legpontosabban. Eh-
hez kell a forma. 

A téma nagyon fontos; de nem a 
téma a tartalom. A tartalom a mon-
danivaló. A forma — nem a stílus! 
— csak mint egy adott tartalom for-
mája tarthat számot mélyebb ha-
tásra. A forma: pontosan és szépen 
kifejezni valamit. Ha nincs monda-
nivalód, hiába vagy hatásos. Ám az 
is igaz: ha nincs hatásod, hiába van 
mondanivalód. 

Ez a dilemma különösen a film-
művészetben veszélyes: mert itt a 
hatást statisztikai százalékokkal mé-
rik s nem az élmény átütő erejével. 
Holott például egy tánczenei fesztivál 
és egy Bartók-hangverseny sikerét 
'senki se méri azonos mércével. Nem 
a sikertelenséget akarom glorifikál-
ni; minden igazi mű — valahol, vala-
mikor, valakiknek — reveláció. A 
siker nagyon fontos; de a sikernek 
nem kizárólagos mércéje a gazdasági 
rentabilitás, valamint a közönséglá-
togatottság statisztikája. 

Érdekes — és érdemes elgondol-
kozni rajta —, hogy tele vagyunk 
„jobbnál jobb témákkal", s filmjeink 
zöme mégis gyenge és hatástalan. 
Mindent pontosan kiszámítunk előre. 
Ragyogó tématerveink vannak. Min-
den filmünkkel abszolút sikerre tö-
rekszünk — de hogyan lehet min-
denkinek egyformát tetszeni? 

A mondanivaló: filozófia. Csakis 
konkrét témában revelálódhat mű-
alkotássá. A mű megformálásához 
anyagra van szükség, eredeti látás-
módra, életismeretre1. Akinek azon-
ban anyaga van, témáját is megleli. 
S akinek nincsen anyaga, műve sincs 
— legyenek bár „témái" még oly si-
keresek. 

Ha jól tudom, „Angyalok földje" c. 
filmünk forgatókönyvét annak idején 
nem fogadták valami lelkesen. Azt 
mondták: kit érdekel ma ez a téma, 
minek ezt megcsinálni? Ha kizárólag 



a statisztikát nézzük, igazuk volt: ez 
a film — nálunk — egyike volt a 
legnagyobb bukásoknak. De ugyanez 
a film kapta meg a Mar de Plata-i 
nagydíjat. És én azt hiszem, nem vé-
letlenül: a film témájában ugyanis 
egy jelentékeny író életművének 
anyaga sűrűsödik — Kassák egy éle-
ten át írt Angyalföldről hiteles vallo-
mást — s a rendező, mivel maga is 
otthonosan mozgott ebben az anyag-
ban s képes volt azonosulni vele, egy 
eredeti, mással össze nem téveszthe-
tő, sajátos világot tett a vászonra, 
azaz: művet alkotott. Gondolom, ezt 
méltányolták Mar de Platában. 

Azt mondták: Jancsó „Oldás éskö-
tés"-e nyolcszáz ember számára ké-
szült. És mi történt? A filmet négy 
héten át prolongálta a Szikra Mozi, 
máig is szenvedélyes viták gyűrűz-
nek körülötte, Jancsót dicsérik vagy 
éppenséggel kérdőre vonják. És ez-
úttal van is miről vitatkozni. Jancsó 
filmje azonban akkor is siker lenne 
— a rendező személyes sikere —, ha 
a magyar mozikban netán megbukik. 
Siker abban az értelemben, hogy eb-
ben a filmalkotásban is külön-világú 
író és rendező szimbiózisa sikerült — 
még ha ez a szimbiózis nem is töké-
letes, mert Jancsó nemzedéki gondja 
és tapasztalatai nem egészen azono-
sak a Lengyel Józseféval, s ennek a 
kompozíció egysége vallja kárát. 
Mégis: ilyen őszinte, személyes vallo-
mást magyar játékfilmben az utóbbi 
években nem igen láthattunk. Jancsó 
is-azt bizonyítja számomra, hogy mű-
vek nem jönnek létre másképp: csak-
is átélt sorsok átélhető ábrázolásával. 
Csakis élményből lett művek válhat-
nak élménnyé. 

Kassák vagy Lengyel József írásai-
nak hiteles atmoszférája nem felüle-
tes benyomásokból és rutinból össze-
szőtt lepel bizonyos kiagyalt történe-
teken, nem néhányhetes „valóság-
tanulmányozás" során tettek szert 
életismeretre; elsősorban nem a kül-
ső, hanem az ábrázolt alakok mélyen 
átélt sorsának belső atmoszférájával 
hatnak. Révész is, Jancsó is képes 

volt filmjében ezt a belső atmoszfé-
rát hitelesen újrateremteni. 

A napokban beszélgettem Gál Ist-
vánnal, a „Cigányok" egyik alkotójá-
val. örömmel értettem meg szavai-
ból, hogy a filmművészet legjobb mo-
dern tendenciáinak felfedezése — a 
mi generációnk számára ez még egy 
természetellenesen hosszadalmas és 
fájdalmas „fejlődés" eredménye lehe-
tett csupán — számukra már magá-
tól értetődően természetes. Gál Ist-
ván készülő első játékfilmje modern 
morális problematikát vet fel, életbe-
vágóan fontosat. De ezt a modern 
problematikát nem idegenből impor-
tálta: a magyar folklór színei erőlte-
tettség nélkül simulnak-fonódnak té-
mája köré. Témája mondanivalójából 
következik; gyerekkori emlékek ki-
fejezésre vágyó, kínzó követelése 
szülte. 

A modern filmművészet legjobb al-
kotásai rendszerint személyes vallo-
mások, vagy legalábbis egy eredeti 
látásmód gátlástalan megnyilvánulá-
sai. A modern film egyes esetekben 
döbbenetesebb eredményekre jutott, 
mint az irodalom — ám ehhez első-
sorban nem un. „jó témákra", hanem 
igazi életanyagra volt szüksége; kí-
méletlen őszinteségre és szenvedélyes 
igazságkeresésre. Csuhraj ••Balladá-
ja" önvallomás, Fellini „Dolce vita"-
ja önleleplezés, Wajda „Hamu és 
gyémánt"-ja lelkiismeretvizsgálat. 
Antonini filmjeiben egy tökéletesen 
fetisizálódott társadalom lepleződik 
le azáltal, hogy embere már szinte 
unodordik önmagától, miközben bio-
lógiai önszerelmét sem vesztette el. 
Még sorolhatnám a példákat. Beszél-
hetnék Romm utolsó filmjéről, God-
dard „Kifulladás"áról, vagy akár a 
legfiatalabb lengyel generációról, 
akikről szólva Biró Yvette megjegy-
zi: „ . . . nem kívülről közelítenek hő-
seikhez: hitelességük legfőbb biztosí-
téka, hogy nem rekednek meg a kül-
sőségeknél. A belső arcot keresik..." 
— Elemzésének tárgya egyébként a 
„mai fiatal" alakjának gyakori jelen-



valósága a fiatal lengyel rendezők 
műveiben. „Nyilvánvaló — írja —, 
hogy nem valamiféle elmulasztott te-
matikai -összeegyeztetés* az oka . . . 
az összecsendülésnek, hanem szándé-
kos keresés, vállalt, közös, ihlető él-
mény áll az egész mélyén". Mindez 
— e filmek alkotói számára — első-
sorban tartalmi kérdés. 

Az, hogy a modern filmművészet 
minden áron a hiteles belső atmosz-
féra megteremtésére törekszik, hogy 
belsőleg hiteles élményvilágba eresz-
ti gyökereit, hogy maga is élményt 
akar jelenteni és nem csupán látvá-
nyosságot, nem egyszerűen divat: ez 
a törekvés a legizgalmasabb modern 
élettényeket követi, önkéntelenül 
vagy tudatosan. Korunknak ugyanis 
nem csak jellemzője, de lényegéhez 
tartozik az élet látszólagos rendezett-
sége mögött meghúzódó rejtett, belső 
drámák mély világa. Hemingway, aki 
egész életében a kalandot kereste, 
műveiben egy orvosi látlelet egzakt-
ságával mutatta ki a kalandok érdek-
telenségét, sőt lehetetlenségét a mo-
dern életben és a modern irodalom-
ban. A modern művész, ha az élét 
valóságában akar valódi drámai 
helyzetet kitapintani, kénytelen' az 
emberi lélek rejtett szféráiba vissza-
vonulni. 

Ha mindez igy igaz — és más mű-
vészeti ágák esetében mindez meg-
lehetősen nyilvánvaló, csupán a mo-
dern film megítélésében jelent bizo-
nyos problémákat, mivel egy fejlő-
dési szakasz elfedte az igazságot és 
megzavarta tisztánlátásunkat —, ak-
kor hogyan lehet ezt a „szempontot" 
összeegyeztetni egy olyan hatalmas 
organizációs feladattal, amilyent az 
állami filmgyártás jelent? 

A filmművészet, vagy helyesebben: 
a film, még nem nőtte ki hermafro-
dita jellegét; lehetőségei szerint: mű-
vészet; jellege szerint: a tömegszóra-
koztatás eszköze. A kapitalista orszá-
gok „új hullámai" például mindenütt 

csupán a producerektől független 
anyagi bázis alapján jöhettek létre — 
ám bekerülvén a filmgyártás „nor-
mális.'' keretei közé, mindenütt azon-
nal válságba jutottak. A világhírű 
nyugati filmrendezők rendszerint sa-
ját anyagi kockázatot kénytelenek 
vállalni, ha egyszer igazán őszintén 
akarnak beszélni. A szocialista állam 
azonban — helyzeténél fogva a leg-
okosabb producer — nem szükség-
képpen kényszerül a fenti ellentmon-
dás kiélezésére, fel is oldhatja azt. 
Ragyogó példája ennek az utóbbi 
évek szovjet és lengyel filmművé-
szete — művészi eredményeik, nem-
zetközi sikereik. 

Nálunk az a baj — lehet, nem a 
főbaj, de mindenesetre az egyik —, 
hogy rendezőink vagy csupán „té-
mákban" gondolkoznak, vagy ha van 
is élményük és mondanivalójuk, a 
filmgyártás „taposómalmába" beke-
rülve, rendszerint elidegenednek sa-
ját élményüktől, anyagi és művészi 
megalkuvások megfosztják őket sa-
ját anyaguktól, s ami végül is ke-
zeik között marad, megint csak nem 
más, mint a puszta téma. 

Egy film? ö t film? Tíz film? Ki 
tudná meghatározni, hány film kell 
egy-egy művészegyéniségnek ahhoz, 
hogy eljusson a remekműig? Én még 
emlékszem arra a napra, amikor a 
„Csatorna" című filmet — ha jól tu-
dom, Wajda második filmje volt — 
egy zuglói kis moziban vagy tizen-
ötödmagammal láttam. A filmtörté-
net ma már számon tartja, s a „Hamu 
és gyémánt" meg a többi világsiker 
talán sohasem jött volna létre nélküle. 
Wajdának is, Csuhrajnak is, meg a 
többieknek is el kellett, el kell jut-
nia mondanivalója fenntartások nél-
•kül való filmi megfogalmazásáig. E 
lehetőség nélkül semmire sem jutha-
tunk; a tematikai kapkodások lég-
körében legjobb filmművészeink is 
egy helyben topognak. 
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