
H O Z Z Á S Z Ó L Á S 
MÉGEGYSZER A FILM ÉS A ZENE 

Film és zene cimen a mult havi Korunk kisebb cikket közölt a film
zene hiányosságáról. A cikk megállapitásai meggondolásra érdemesek, 
kérdések egész sora vetődik fel, melyek mindenike külön figyelmet, meg
világitást kivánna. Pár megjegyzést azonban nem hallgathatunk eh 

Cikkirónak igazat kell abban adnunk, hogy kevés a jó filmzene, illet
ve kevés a művészi értékű zenésfilm. Film és zene szerencsés művészi és 
műfaji összkapcsolása tényleg a kettő elvi ellentétei miatt nem sikerülhe
tett eddig. Kizárja a látási és hallási funkciók ellentétessége. Vagyis : a 
főok ( ? ) az emberi természetben rejlik. További akadály: A film uj mű
vészet, a zene ősrégi. A film — a cikkiró szerint — konkrét; a zene el
vont. A zene elmélyülést kivan, a film nem. A jó filmet se lehet ismételten 
megnézni. A zenében jó t (rosszat) sokszor meghallgatunk, stb. A hangos
film — szemben a némafilmmel — már technikailag pontos képe lehetne 
a valóságnak térben, időben, s a mozgások megfelelő hangzása sem ma
rad el! I t t szervesen egy lehetne a zene és a film. Miért késik mégis a jó 
filmzene, illetve a jó zenés film? 

Cikkiró magyarázatnak szánja a látás és hallás fiziológiai kétfélesé-
géről szóló fejtegetését. Ám ez nem elég meggyőző. Talán azért nem, mert 
ugy érezzük, hogy fülünk, szemünk, csak külső kapui a benyomásoknak. 
Ami betör vagy belopózik rajta, — az bennünk marad. Viszont, hogy ho
gyan értékeljük, mivé alakitjuk a befogadottakat, az másutt dől el. A 
művészetekhez vivő lelki folyamatainkban ezek a tisztán fiziológiai té
nyek kétségtelenül jelentősek: de nem a végső okok. Más tényezőknek 
nagyobb a szerepe abban, hogy zenében, filmben, képben mi okoz örömet s 
mit vet el az izlésünk, s igy, hogy végeredményben mit hoz létre kifejező 
eszközökben az ember, az emberiség? 

Nem hallóidegünk és nem látószervünk határozza meg csupán, ho
gyan s mi módon közli, ábrázolja önmagát, belső és külső világát az em
ber, hogy hogyan nyilvánitja művészetében belső világát, azt a szinteret, 
mely szünetlenül épül, alakul, változik, hatást vesz fel az érzékszervek 
utján, hatást árasztva s maga is folyton alakulva és folyton alakitva a 
reáható világot, melynek fényei és árnyai, örömet és kint okozó tényei 
folyton érik. Hogyan mintázza, alakitja az ember a valóságot a művé
szetben? Belső és külső világának sokszor ellentétes törekvéseivel mit mi
vel nagy álmaiban, művészetében az emberiség? Hogyan védekezik tulerői 
ellen, hogyan keresi azokat? A z emberi energiák e teremtő-pusztitó szün
telen özönlését megsejthetjük művészi törekvéseinek történetéből. Fejlő
désmenetéből elleshetjük az emberiség „nagy szivdobbanásait, lázasabb 
érverését, nyugtalan lázgörbéjét". Ezek a történelem, a művelődéstörté-
net drámai pillanatai. Ezt jelzik az uj stilusok, formák, művészi eszközök 
anyag forrongása, alak és értelemváltása... 

A szintézis a művészetek területein is igy jelentkezik: a fejlődés egy 
egy állomásaként, ezer szál összefutása percébea A művészetek, műfajok 



talárt ilyenkor születnek, alakulnak. Lehet, hogy a szemlélő ezt művésze
tek „találkozásának" látja. Látszatra az is, — de csak ha mereven, moz
dulatlanul, egyszersmindenkorra készen látjuk a művészetet, mondjuk, di
vatosan szólva, ha mechanikusan és nem dinamikusan nézzük a valóságot, 
melyről tudjuk, hogy nem mozdulatlan. 

Igy az opera sem születhetett a dráma és a zene „találkozásából". 
Ugyanigy nem teremthetett az „egyházi költészet és a zene összekapcso
lása" oratóriumot. De mindkettőnek, e „magasabb" műfajoknak életgyö
kereit mutatják a népi kulturák... A z opera csirái ott vannak az énekes-
szinteres-zenés népi játékokban, a világi vagy vallásos tárgyúakban: az 
oratóriumé s egyben az operáé s a passziójátékok ős gyakorlatában, min-
den vallás liturgiáiban. 

A z t hiszem cikkiró jóslata merész, amikor a rajzos-zenés trükkfilm
ben látja a „jövő zenéjét". Nehezen képzelem el, hogy az élő zene gazdag 
lehetőségeiről lemondhatnánk ennek a kedvéért. „Élettelen testek életet 
utánzó mozgásával" lehet sikeres és a valóságot mélyen érintő szimbóli
kus játékot elképzelni, de hogy ez lenne az „egyetlen műfaj, melynek lét-
jogosultsága igazolható"?? Félek, hogy ez a gyermek kiöntése a fürdő
vizzel... S hogy ez szembeszállna századunk indusztrializált művészetének 
tarthatatlanságával? Én azt hiszem, ezt a szembeszállást nem a „műfa
jok" hozzák majd meg... 

Cikkiró sorai alapján az a benyomásom, hogy a zenével szemben nagy 
igényű... A zene — szerinte — egyet jelent a kultikus zenével. (Kultikus 
zene alatt általában tárgyi természete szerint vallásos szertartások zené
jét értjük. Nem egészen világos tehát, hogy hogy' értendő i t t ? ) A zene 
ezek szerint cikkiró számára csak a „magasabbrendű zárt formák világa" 
lenne? Hogyan? Csak magaskulturákról vesz tudomást!? Csak az „elmé
lyülést" kivánó zene a zene? Népi kulturákat, népzenét barbár paraszti 
zenét nem ismerünk ? De nincs-e a műzenének is százezer arca és milliónyi 
változata, mint magának az életnek, a nyelvnek, a beszédnek, mely magá
ról az életről ad minden pillanatban jelentést? A zene ősi és egyetemes 
nyelv, mely kevésbé szakadt nemzeti szigetekre, mint az emberi beszéd. 
A z élet mélyebb és távolibb, forróbb valóságainak hirhozója! Határait bi
zony nem lehet egyéni elgondolással megvonni s bár minden egyéni is 
benne van, mégis tömegek közös birtoka lehet... 

Cikkiró méltatlankodása jogos. A z adott technikai- és műveltség-
szinvonal mellett az operett irodalom filmzene, zenésfilm lehetne jobb. Sok 
hig művészetpótlék helyett adhatna széles rétegeinknek ez a kultura sok
kal lelket táplálóbbat is. Dehát ez egész kulturánk vagy álkulturánk nagy 
nyitott kérdése. Ezért várjuk talán uj műfajok születését? A z t hiszem 
nem a film és a zene elvi konfliktusa, ami előttünk kiterül. A művészeti 
kérdésekben csak általános jelenségek ütik fel fejüket itt is, ott is... Ujjá
születnie nem a műfajoknak kell, hanem a művészetet megszabó erőknek 
— seregestől. (Szeghő Julia) 


