
MAGYAR ÍRÓK ÉS A FILM 
A mai filmalkotók zö-

me múzsák sorától nyer 
ihletet, míg elkészül a 
végleges film. Ezért az-
tán szinte valamennyi 
művészeti őg művelőivel 
előfordulhatnak kisebb-
nagyobb határvillongá-
sok. De egyik sem vál-
tott ki annyi — s tegyük 
hozzá, megoldatlan — 
vitát a legutóbbi félév-
században, mint éppen a 
filmművészet és a szép-
irodalom összefüggése. 

A közelmúltban még a 
magyar irodalomtörténé-
szek is foglalkoztak e 
témával Keszthelyen 
rendezett tanácskozásu-
kon. Ezzel kapcsolatban 
talán nem fölösleges rö-
viden visszapillantani 
arra, hogy a magyar 
írók milyen várakozás-
sal, reménységgel fogad-
ták a hetedik művészet 
megjelenését. 

Jókai Mórt a fantázia 
szárnyalásának új lehe-
tősége ragadta meg a 
mozgófényképben. Fran-
ciaországból keltezett 
levelében már 1895-ben 
azt írta, hogy -a csodá-
latos mozgófényképek 
Verne Gyula fantáziáján 
is túl tesznek-. De író 
tollából származott az 
első, hazai íilmelméleti 
tanulmány is. 1909-ben, 
a Nyugatban jelent meg 
Karinthy Frigyesnek a 
mozgófénykép metafizi-
kája című értekezése. "A 
mozgófényképet az em-
beri lelemény legcsodá-
latosabb alkotásának 
tartom- — kezdte írását 
és abban a szóbeli, ver-
bális és filmbeli, vizuá-
lis kifejezésforma kü-
lönbségeit fejtegette — 
az utóbbi előnyére. 
Emellett részletesen ele-
mezte a filmdokumentá-

ció felbecsülhetetlen sze-
repét. 

Nemcsak a napilapok-
ban és folyóiratokban, 
hanem á' -meginduló 
szaklapokban is rendsze-
resen foglalkoztak a 
filmmel egyes írók, köl-
tők. Bródy Sándor, Gá-
bor Andor, Molnár Fe-
renc alkalmi megnyilat-
kozásai mellett különö-
sen kiemelkedik Satmlyó 
Zoltán munkássága. Az 
első magyar films zak-
lap, a (Mozgófénykép 
Híradó egyik legtermé-
kenyebb, gondolatokban 
gazdag szerzője. A "mo-
ziregénytől- és a "mozi-
színész művészetétől-
kezdve úgyszólván a 
film valamennyi problé-
máját érintette cikkei-
ben, bár nem fejtett ki 
rendszeres filmesztéti-
kát. Már egyik, 1912-ben 
írott cikkében azt írja: 
" . . . a i belső logika je-
lenti az életet, a hul-
lámzást, azt, amelyik 
magukból a dolgok 
anyagából, hangulatá-
ból, árnyékaiból tátmad. 
Ezért a logikáért harcol 
a mozidráma.-

A film önálló művé-
szetét kereső elméleti 
törekvések a Tanácsköz-
társaság idején gyakor-
lattá értek. De az ellen-
forradalom után ismét 
csak elméleti térre szo-
rult ia filmművészet 
ügyének ápolása. Ebben 
a harcban — néhány 
esztéta, műtörténész és 
színházi szakember mel-
lett, mint (Hevesy Iván, 
Gró Lajos, Bárdos Ar-
thúr — ismét a szépiro-
dalmi folyóiratoké és 
íróké a pálma. A Nyu-
gat, a 100%, a Korunk, 
a Ma, a Munka, A toll 
és más 'baloldali lapok 

szinte rendszeresen fog-
lalkoztak a filmmel. 

A sokoldalú Kassák 
Lajos nemcsak mint 
szerkesztő, hanem mint 
cikkíró is sokat foglal-
kozott a filmmel. Tanul-
mányaiban nem csupán 
az új művészet létjogo-
sultságát hirdette, ha-
nem ebből következően 
épp az új filmművéfez 
alkat tehetségének kö-
vetelményeit és ismér-
veit kutatta. " A művészi 
formanyelv túlnőtt a 
gyáripar sémáin — írta 
a Nyugat 1926. VIII. 16-i 
számában —, s fejlődé-
se türelmetlenül köve-
teli a tipikus filmszer-
zőt, az irodalom és kép-
zőművészet költői he-
lyett a mozgófényképek-
ben vizionáló költőit, a 
képköltemények új típu-
sú alkotóját.- Ma azt 
mondjuk, hogy -szerzői 
filmet-! 

A kommersz, a rutin-
ra és a gicssre építő ha-
zai és külföldi 'kapitalis-
ta filmgyártás igényte-
lenségének kérlelhetet-
len ostorozója Bálint 
György. A tollba és oly-
kor a Nyugatba írott 
cikkeiben követeli a ma-
gyar filmgyártás művé-
szi alapokra helyezését 
az üzleti szellemű film-
termeléssel szemben. 
Chaplin és a nagy szov-
jet filmrendezők tevé-
kenységét állítja példa-
ként közönség és szak-
emberek élé. -Chaplin 
és René Clair filmjeitől 
és még egy-két ritka ki-
vételtől eltekintve, csak 
az orosz filmrendezők 
teljesítményei méltók 
arra, hogy velük kap-
csolatban a művészet 
szót említsük — halom-
ra döntve azt a íelfo-



A 
HOHÉP 
jelenti 

JÜLIUSI FILM-
ÜJDONSAGOK 

ÜZLETEMBEREK 

O'Henry novelláiból ké-
szült magyarul beszélő 

szovjet filmszatíra 

A MÁSIK PART 
A végzetes gyanú 

Szélesvásznú lengyel 
filmdráma. 10 éven alul 
nem ajánlott. Csak a 
moziban láthatják. A 

TV nem közvetíti 

A HAZUGSÁG VÁROSA 

Olasz filmszatíra 
Széles változatban ls 

10 éven alul nem ajánlott 

gást, hogy a művészeten 
kívüli, például világné-
zeti vagy politikai cél-
kitűzések feltétlenül ár-
tanak a művészi színvo-
nalnak- — írta a Nyu-
gat 1932. októberi szá-
mában. 

író volt a magyar ka-
pitalista hangosfil|ngyár-
tás úgyszólván egyetlen, 
rendszeresen és függet-
lenül bíráló filmkritiku-
sa: Komor András is. 
Művészi színvonal és 
forma tekintetében az 
egyetemes filmművészet 
nagyjait, társadalmi hű-
ség, realizmus tekinteté-
ben pedig Móricz Zsig-
mondot állította példa-
ként a magyar filmgyár-
tás elé. 

A minden szándéká-
val, idegszálával a ma-
gyar nép kulturális fel-
emelkedését igénylő Mó-
ricz — minden akkori 
kudarc és félresikerült 
filmfeldolgozás ellenére 
— szenvedélyesen fog-
lalkozott az új művészi 
kifejezési formával. -A 
mozi a mozdulatokban 
kifejeződő cselekvés 
szintere- — írta jegyze-
teiben. Fájlalta, hogy a 
filmek meséjét nam az 
írókkal íratják. Elhatá-
rozta, hogy magtanulja a 
filmírás technikáját. -A 
magyar irodalomban ta-
lán első vagyok, aki áhí-
tatos tisztelettel fordu-
lok a film, mint irodai-
mi közlő eszköz fe lé . . . 
Fölemelő érzés, hogy az 
ember valósággal a tel-

jes közönséghez fordul-
hat. Ügy érzem, mintha 
most először nyílna ki 
előttem, az író előtt a 
magyarság egyetejme: a 
filmet még az analfabé-
ták ls megérthetik.-

Az 1940-es évek ele-
jén Zilahy" Lajos lapjá-
ban, a Hídban robbant 
ki ismét heves vita a 
művészietlen, üzletes 
szellemű magyar film 
ellen. Veres Péter múlt 
évi nyílt leveléhez ha-
sonlóan viharos vissz-
hangot kavaró vitában 
írta Németh László a 
magyar filmrőll: "El sem 
tudok utálatosabbat kép-
zel/m, mint a mii film-
jeink kicsípett tájait: 
örökös ünneplőjükben... 
A realizmus lenne itt, 
mint Reymont Paraszt-
jaiban, a legnagyobb 
fölfedezés.« 

A hosszú évtizedeken 
át dédelgetett írói ál-
mok, filmművész tervek 
első megvalósulása volt 
Szabó Pál regény-triló-
giájából készült "Talpa-
latnyi föld- című, ma 
már klasszikusnak szá-
mító magyar film. A rá-
következő évek nagyüze-
mi filmgyártásának ta-
posómalmában rutin-
munka és konformiz-
mus, sajnos, gyakran fe-
ledtette azt a távlatot, 
amelyre a magyar írók 
legjobbjai mutattak, s 
amelynél különb cél ma 
sem képzelhető. 
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