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NÉGY ELMÉLET 
A KORSZERŰ FILMMŰVÉSZETRŐL 

A közönség, amely szórakozni 
megy a moziba, a filmről szóló el-
mélkedéseket természetes gyanak-
vással fogadja. Aki a filmet imp-
ressziószerűen kapja, természetes, 
hogy szívesebben olvas impresszió-
szerű kritikát. Az elemző kritika 
gyanús, szokatlan számára. Néha 
mégis a legszkeptikusabb nézők vár-
nak magyarázatot — bár öntudatla-
nul — az elmélettől. Ez akkor szo-
kott megtörténni, amikor a filmmű-
vészetben egyre-másra új irányza-
tok születnek, lázas útkeresés követ-
kezik, kísérletek sora, a múlttól va-
ló gyors eltávolodás. A bosszús né-
ző ilyenkor egyre gyakrabban ismét-
li: „Bocsánat, nem értem mi ez, nem 
vagyok ilyesmihez hozzászokva!"' 

Ez az idő kedvez az elméleteknek. 
De kedvez a félreértéseknek, félre-
magyarázásoknak is. Mert sokszor 
egyszerűsített formában, részletek-
ben, vagy ami rosszabb, homályos 
illúziók formájában jutnak el ezek 
az elméletek a nézőkhöz. 

Célszerűnek látszik, hogy meg-
vizsgáljuk azokat a fő elméleteket, 
amelyek rendszerezik a filmes mű-
vészi gyakorlatot. A sok lehetséges 
felosztás közül itt négyet ismerte-
tünk röviden. 

Az első irodalmi ihletésű. A film-
művészetnek két alkotási típusát kü-
lönbözteti meg: a filmprózát és a 
filmköltészetet. A legkövetkezete-
sebben ez az osztályozás a szovjet 
kritikában jelent meg: még a har-
mincas évek elején, amikor vala-
hogy meg kellett magyarázni a há-
rom nagy — Eizenstein, Pudovkin, 
Dovzsenko — sikertelenségeit a né-
mafilmtől a hangosfilm esztétikájá-
hoz történő átmenet idején, és egy-
idejűleg meghatározni az újak — 
Vasziljevék, Jutkevics, Ekk, Ermler 
— sikerének a titkát. A prózát és 
költészetet úgy tárgyalták, mint ál-
landó és egyetemes kategóriákat, 
amelyek meghatározzák a jelenhez 
való viszonyt is. Nemrég Jefim Do-

bin a Filmművészet poétikája című 
munkájaban a próza és a költészet 
határát a metaforához való viszony-
ban jelölte meg. Aki ehhez közele-
dik, mint Dovzsenko, költő, aki, 
mint Zavattini, lemond róla, az pró-
zai. „A prózai iránynak — -elbeszé-
lő-" film — vonzódása a részletek-
ben gazdag, sokoldalú képhez prog-
ramszerű és belső szükségszerűség-
ből fakad. A metaforikus iránytól 
ez a törekvés idegen. A bonyolult 
egészet egyetlen, jól kiválasztott 
részlettel fejezi ki. A leírás exten-
zív, sokatmondó, mindenről be-
szél . . . A metafora intenzív, az 
egyes jegyek hangsúlyozottak, sű-
rítettek, az általánoshoz közeled-
nek."' 

Ez természetesen mind igaz. Lo-
gikus, következetes, könnyen alkal-
mazható. Csak kár, hogy modern 
művekre alkalmazva nagyon bizony-
talanná válik az egyik oldalon csak-
nem minden, a másik oldalon pedig 
alig valami marad: Dovzsenko Dal 
a tengerről és Lamorisse Fehér sö-
rényű ló című filmje, sőt még ha 
idevesszük Lelouch Egy férfi és egy 
nő, Skolimowski A sorompó című 
alkotásait, az aránytalanság akkor 
is nagy. 

Egy másik elmélet rendszerbe 
foglalása André Bazin nevéhez fű-
ződik. Azzal a szándékkal készült, 
hogy betöltse az űrt, amely egyes 
teoretikusok szerint a néma- és han-
gosfilm között keletkezett. A han-
gosfilm forradalmi jelentőségét nem 
tagadva Bazin bebizonyította, hogy 
ez a fordulat csak bizonyos filmtí-
pus számára hozott pusztulást. Vi-
szont Stroheim némafilmjei és Re-
noir vagy Welles hangosfilmjei kö-
zött Bazin világosan kimutatható 
folyamatosságot lát, amelyet a hang 
felfedezése nemcsak hogy nem sza-
kított meg, hanem éppen megerősí-
tett. „A húszas és negyvenes évek 
közötti filmművészetben — írta — 
két nagy és ellentétes irányzatot 



különböztetetk meg: egyikhez azok 
a rendezők tartoznak, akik hisznek 
a képben, a másikhoz azok, akik 
hisznek a valóságban. A »kép«-en 
— nagyon tágan értelmezve — ér-
tem mindazt, amit a vásznon való 
bemutatás hozzáadhat a bemutatan-
dó dologhoz. Ez két összetevőhöz 
vezethez: a kép látványosságához és 
a montázseszközökhöz." 

Bazin nem azt állította, hogy az al-
kotók, akik hisznek a képben 
(Eizenstein, Dreyer, Bergman, Fel-
lini), nem érték el a fiiművészet és 
a mesterségbeli tudás csúcsait, azt, 
sem, hogy egyszer felváltják őket 
azok az alkotók, akik a valóságban 
hisznek. De a filmművészetben vég-
bement fejlődés az utóbbiakhoz 
kapcsolódik, rokonszenvét Bazin 
ezek számára tartja fenn. Egy-egy 
montázs megnyithatja az utat az al-
kotó elképzeléseinek, mert a rnon-
tázskapcsolással a képnek új értei-
met ad. olyat, amit maga a kép nem 
tartalmazott. 

Az az irányzat, amelyet Bazin a 
„valóságban való hitnek" nevezett, 
lehetővé tette a filmen az élethez 
való sokszínűség megvalósítását, 
helyet adott a véletlennek, jelentős 
mértékben megőrizte a reális teret 
és időt, s egyidejűleg megajándékoz, 
ta a rendezőt az igazmondó tanú 
szerepéhez. Természetesen, ez a ten-
dencia létezett már Bazin munká-
jának megírása előtt is (1952), sőt 
korábban, mint a Bazin elemzései-
hez felhasznált filmek, az Arany-
polgár. az Életünk legszebb évei, hi-
szen megtalálhatjuk ezeket már 
Flaherty, Murnau némafilmjeiben 
is. De éppen napjainkban a „Való-
ság mozija" hirdeti Bazin elméleté-
nek életszerűségét. Még ha nem is 
idézik, gyakran elősegíti a filmek 
alaposabb megértését. 

A harmadik teória a hagyomá-
nyos, Oswald Spengler esztétikáján 
alapuló felosztás, amelyet filmre 
Jean Mitrv alkalmazott. 

Mitry a szenvedélyekre épülő, az 
érzelmeknek alárendelt dionüszoszi 
művészetre, valamint az ész által 
irányított, az észre apelláló, nyu-
godt, harmóniára törekvő apollói 
művészetre osztja a filmművésze-
tet. Az apollói klasszicizmus, Mitry 
véleménye szerint, „szerkeszt és 

szervez; az életet újrateremti, tel-
jesen a matematika törvényei sze-
rint helyettesíti be az előre kigon-
dolt formákba". 

Az apollói művészet követőinek 
vallja Mitry Eizensteint, Dreyert, 
Lángot; Dionüszosz követőinek pe-
dig Stroheimet, Murnaut, Wellest, 
Bunuelt. 

Végül a negyedik elmélet a film 
hatása alapján osztja fel a filmmű-
vészetet. Az egyik típus az, amely 
szinte hipnotizálja a nézőt, kézen-
fogva vezeti a kész konklúziókhoz; 
a másik pedig, amely alkotótársnak 
hívja. 

Ez a felosztás Edgár Morin köny-
vének —- Mozi. avagy a látható em-
ber — hipnotikus, csaknem mágikus 
film-értelmezésén alapszik. Morin 
véleménye egybeesik a társadalmak 
„tömegkultúráját" vizsgáló kutatók-
nak nyugtalanító nézeteivel — első-
sorban Harcid Rosenbergre és Gil-
bert Cohen-Seatra gondolunk —, 
akik azzal fenyegetnek ugyanis, 
hogy a film a félelmetes „ikonos-
léra" fő előidézője, elkerüli intellek-
tusunkat, intuitív úton kerül hoz-
zánk, háttérbe szorítva a kritikai 
magatartást és a szellemi kezdemé-
nyezést. 

Felmerül a kérdés, milyen e rend-
szerek megbízhatósági foka, milyen 
kritériumok alapján lehet egy fil-
met értékelni a kétértelműség veszé-
lye nélkül. Ebből a szempontból Do-
bin rendszere a filmpróza nagy túl-
súlya miatt a filmköltészettel szem-
ben, gyakorlatilag szinte felhasznál-
hatatlan. Cohen-Seat rendszerének 
pedig veszélyesen homályos, bizony-
talan határai vannak. Nem az az el-
lenvetesünk. hogy Morin és Cohen-
Seat rendszere két nagyon egyenet-
len részre osztja a filmművészet al-
kotásait, hanem az. hogy két szél-
sőséges esetet különböztet meg, és 
nagyon sok kiváló alkotást nem tud 
egyértelműen elhelyezni benne. A 
Mitry által javasolt rendszer, nagy 
hagyományai és híres analógiái el-
lenére, még bizonytalanabb. Más 
történelmi körülmények közt jött 
létre, így a filmművészet számára 
használhatatlan. Minden filmszerző 
a néző fogékonyságára számít, a 
hangulat, a drámai feszültség, a vi-
zuális kifejezőerőn keresztül épp-
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úgy, mint bizonyos érveléssorozat, 
vagy a végső következtetés segítsé-
gével. Nehéz Langnak dogmatizmust 
tulajdonítani, vagy komolyan állí-
tani, hogy Dreyer misztikus eksztá-
zisai (a csodálatosan feltámasztott 
Lázár alakjával) „az ész által irá-
nyított és az észre apelláló művé-
szet"' példaképei. És Eizenstein? Vi-
lágos, hogy az ő „intellektuális 
montázs" koncepciója a nézőtéren 
az értelem megmozgatását célozta, 
viszont az „attrakciós montázs" ép-
pen tipikus példája az érzelmekkel 
és az érzéki megismeréssel történő 
játéknak a cél elérése érdekében. 
Eizenstein részletesen és érthetően 
leírta álláspontját — amely távol 
áll az egyoldalúságtól — montázsel-
méletéről: „ez alkotásra kényszeríti 
a nézőt, és éppen ennek köszönhető, 
hogy nagy belső érzelmi feszültség 
keletkezik bennük, amely megkülön-
bözteti az emociális művet az egy-
szerű elbeszélés informatív logikájá-
tól". Welleshez hasonlóan, mint Dio-
nüszosz hívét említve, könnyű be-
bizonyítani, hogy az Aranypolgár 
újszerű konstrukciója nem emocio-
nális tünet volt, hanem szellemes, 
racionális felhívás a nézőhöz, hogy 
válasza ki saját igazságát a hat kö-
zül, amelyeket Kane ismerősein ke-
resztül ismer meg. 

Bazin elmélete látszik még a leg-
megbízhatóbbnak. A „képek rende-
zői" és a „valóság rendezői" megfo-
galmazás rövidsége ellenére, kielé-
gítőnek, konzekvensnek mutatkozik. 
Eizenstein például tipikus ,képren-
dező". Sem a hős nélküli Patyom-
kinban, sem a biografikus Rettegett 
Ivánban nem hisz a valóság puszta 
elmondásában, mindenhol világos 
célzatú képeket konstruál, mindezt 
szándékosan teszi, azután felfokozza 
ezt frappáns plasztikus megjelenítés-
sel és merész montázsokkal. Bazin 
elméletének fogyatékossága, hogy a 
„realizmus"' szála kizárólag a film 
formájára vonatkozik, a tartalmi ele-
meket nem foglalja magában. De 
Bazin halála óta (1958) a filmművé-

szetben új tendenciák jelentek meg: 
vajon Bazin elmélete elegendő ezek 
értékeléséhez? 

Általánosan szólva a jelenlegi vál-
tozások elsősorban a narrációban, a 
mű szerkezetében mennek végbe, 
hála a színházi dramaturgia modell-
jétől való eltérésnek. A klasszikus 
előadást — expozícióval, a drámai 
cselekménnyel, a kulminációval, ka-
tasztrófával és katarzissal — csak 
a hagyományos, szórakoztató filmek-
ben őrizték meg. Azokban a művek-
ben, amelyek mélyebben próbálják 
korunk problémáit és a modern em-
ber belső világát elemezni, a hagyo-
mánytól való eltávolodás két irány-
ban megy végbe. Az egyik — az el-
beszélés szélsőséges objektivizálása: 
„cinéma vérité", a „közvetlen film", 
az „új" hullám" alkotói az anyagot a 
valóságból merítették és ezekből 
különféle filmeket vágtak össze. A 
másik — az elbeszélés szélsőséges 
szubjektivizálása (Fellini, Antonioni, 
Bergman.) 

Vajon ez ugyanannak a felosztás-
nak a folytatása, amit Bazin létre-
hozott? Ügy tűnik, mintha az lehet-
ne. Hogy a „kép művészete" azonos 
a szubjektív irányzattal, a „valóság 
művészete" pedig az objektív irány-
zattal. Valóban, gyakran így van. 
De nem mindig. Bazin rendszere a 
felosztás alapjául a filmet alkotó 
anyag jellegét vette, ez volt Bazin 
idejében a legfontosabb. Az új 
rendszernek a megkülönböztetés 
alapjául azt kell vennie, ami ma a 
legfontosabb: a film építésének a 
módját ebből az anyagból. Tehát, 
vagy a hős gondolatának a drama-
turgiája, vagy a szerző gondolatá-
nak a dramaturgiája, vagy a hagyo-
mányos színházi dramaturgia — 
mindegyik tud a bazini értelemben 
vett „képpel" vagy „valósággal" 
dolgozni. Az új filmelmélet kontúr-
jai már érzékelhetők, csak még ma-
ga az elmélet nem létezik. Ideje ezt 
létrehozni. 

Fordította: PAP PÁL 


