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Lukács György
A FILM POÉTIKÁJA

A film, a .snoz:" esztétikai problémái nem á.lltak Lukács György érdeklődésének kö-
zéppontjában: e kis tanulmány után csaknem ötven év telt el, amíg la késői nagy mű,
Az esztétikum sajátossága - most már a szisztematikus kifejtés keretet között - újra
felvetette a problémát. Ötven év nagy idő egy olyan művészetnél, amelyik "eleve a
technikai berendezés által .teljesítendŐ stilizálásra rendezkedett be", e kis tanulmány
lényegi gondolata azonban szinte változtatás nélkül megőrződött. Lukács még a kez-
detek kezdetén meglátta, hogy önálló művészet született - 1913-ban elsősorban arról
írt, hogy mi nem a film -, s álláspontját az azóta eltelt fél évszázad csak igazolta.

A fogalmi zavarok állapotéból soha nem
kéveredünk ki: valami új és szép szüle-
tett napjamkban, ám ahelyett, hogy olyan-
nak fOigJa!dnJáJkel, amslyen, mmdem. lehet-
séges eszközzel régi, alilmlmartilian.kategó-
riákba akarják besorolni, meg akarják
fosztani valódi . értelméből és értékétől.
A .snozit" ma hol a szemléletes oiktatás
eszíkőzeíkérut, hol oa. sZlÍJnih:áz új és ooCSÓ
!k:onlkJtrnnensekJénst fogdák fel; egyfelől te-
Ihát pedJag6.@iaJi" másfre~ől meg, ökonómiai
es.z!közklént. Arra aZOI1Jba.n,hogy egy új
szépség éppen szépség, hOigy meghatérozá-
sa és €Ir.téikTeléseaz esztétikát i.hleti meg,
ma csak nagyon ~ese[], gIOll1idoJiruak.

:mgy ísmeot drémaíró újabban arról fan-
táziált, hogy a "mozi" (a techrnka tökéle-
tesedésével, a beszéd ilö'kié!lelbesreprodu-
kálha tóságávai) pótolhatná a színházat. Ha
ez silkerül - nem lesz többé nem tökéle-
tes együetes: a Si7lÍinlhátznem lesz többé a
jú színJésztievők helyti szétszóródottságá-

hoz kötve; CSIqlk a legjobb színészek fQ@nak
a da.ralbOlklbainját.stza1Illi, mÍJVlelolyan előadá-
sokról, aIholLVlaJJaJká inddszponált, n€lffi esi-
:ruá1nJalk felvételeket. A jó elöadás azonban
valaani örök lesz; a színész elveszít mín-
den pusztán pillana1m:yi:t, valamennyí va-
Ióbam a tökélletes teljesítrnény nagy mú-
zeumává Iesz.

E szép álom aZO!l1íbannagy tévedés. Fi-
gyelmer; k!ívül hagyja a színpadí haltáooik
aJ.<ljpillelJtiéteJJét:a ténylegesen jelenlevő em-
bereik: hatását. Mert a s'2limJházJi effektusok
gy;akwe nem a szímészek szavaéban és tag-
Iejtéseíben, vagy a dráma eseményéjben
van, hanem abban a hatalomban, mellyel
egy ember, egy eleven ember' eleven aka-
rata közvetlenül és gátló átvitel nélkül
árad ki egy éppolyan eleven tömegre. A
színpad abszolút jelenlét. Teljesítrnényé-
íI1JeIk. múlandó volta nem sajnálatramélitó
gyengeség, sokkal inkJáblb produlotív határ:
szükségszerü korreláeuma és kézze1fogható
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kir.6ejeZiéSlea sörszerűnek a deáanában. Mert
a SOIrS rnaga a j,eleruv;aJló.A múlt puszta
váz, metaéiaikai éntelemben valamí teilje-
sem, céltalari. (Ha leruet:Sléges volna a drá-
ma tiszta meba.fi2iiikiáj'a, amelyüknek már
nem LeTIJI1esZ1mslégieegyetlen pusztán esz-
tétiJkaa. kategóríára sem, alkllmr az többé
nem Ismerne olyar» foga1n:n:aJkla,t,:rnilin.t"ex-
poaíció " , "lkti1ejlődJés" stb.) A jövő pedlÍlg
a sors számára te,lJj'esernilrmeá;1á1Sés j eU.e.ntő-
sréjgnélküli : a haűál, amely a t:raJg'édirálkat
Iezárja, ennek legmeggyőzőIbb szímbóluma.
A dráma megjeleníttetésa révén a meta-
fi'zikati. érzés n:algJ71cmközvetlenné és kéz-
zelfogha tóvá fokozódjk: az errsbernek és
az emberr koemoszban. elfolgil;alt helyének
legjrIlJélJ71eblb~gla:ZSláig.áJböJ.magatól értetődő
vai100áig,Iesz. A "jdaniét" , a szanész ittléte,
a 1egjk:ézze]fog!harbóbbés ezért legmélyebb
kifejeződes a dráma embereinek a sors
á,ut.alJellSZJemrtJe!Ltvoltéra. Ment j elenlevőnek
Iermí, a~3!Z valóságosan, knzárólagpsam és
a liegTimJteillCíVlebbenélmd, márr önmag1áJban
véve sors - csak az úgynevezett ".élet" so-
ha nem ér el! olyan élertirnlben:zitáJsJt,ami
mdnderrt a sors szférájába 'emelhe1mle. Ezért
a sors által megszentelt már tragédia, misz-
tér-um; istenbisztelet egy Igazán jelentős
színész megjelenése a szanpadon (mond-
juk Dooé--é) önmagában. is, nagy dráma
nélkül. Duse a teljesen jelenlévő ember,
akinél - Dante szavai szerírut - az "es-
sere" azonos az "qpera,zione"-val. Duse
a sors zenéjének dallama, melynek hang-
zamía kell, bármilyen legyen is a kíséret.

E "jelenlét" hiánya a "mozi" lényegi
iLs:mertetőjegye. Nem azért, mert a filmek
nem tökéletesek, nem azért, mert az ala-
ikdk:nlalkma még némán kell mozograok,
hanem azért, ment az alakok csupán em-
bereik mozgásaí ,és tettei, de nem emberek.
Ez nem hiányossága a "mozlinak", ez 'hatá-
ra, principium stilisatíonis-a. Ez-ért a "mo-
zinak" a természenhez nemcsak techníká-
juklban, hanern ha'1:áIsUikJbam.is lényegileg
hasonló, félelmetesen élethű képei semmi-
képpen sem Lesznek kevésbé organákusak
és elevenek, mint a színpa dkép ek, csak
egy egészen másfaj ta életet őriznek meg;
ezek egyszóval - jantasztikusak lesznek.
A furutalSzt[lkus azonban ·nem ellentéte az
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eleven életnek, csak annak új aspektusa:
j,e!Lenllév;ős,égnélküli élet, élet sors nélkül,
o!kOlknélkül, motivumok nélkül: egy olyan
élet, amelyáldkel leJ1küruk lre,gben.sőbb réte-
ge soha nem akaa- és nem is tud azonosul-
ní, és ha - gyakr<lln - mégis 'emez élet
után váigyallmzirk, úgy e vágy csupán va-
lamiféle idegen mélység, valami távoli,
bensőleg distanciált utáni vágy. A "mozi"
v;iJliá:_g1aháttér és perspektíva nélküli élet,
súlyolk és levalítások külőrubsége néllkül.
Mert csak a j elJenliévős.ég ad a dolgoknak
sorsot és súlyt, fényt és könnyedséget: a
mozí mérték és rend, Lényeg és érték nél-
küli é1et; lélek nélküh élet, tiszta fel-
seinből.

A színpad ídőrendje, az események egy-
másutánja a színpadon mindig valami pa-
radox: a nagy pillana tok időrendj e és egy-
másutánja, valami belsőleg mélyen nyu-
godt, csaknem dermedt, örökkévaló - ép-
pen a kínzóari közeli ,jelemi1ét" következ-
rtélben. A "mooi" időrendje és egymásután-
ja azorsbam egészen tiszta ~s zavactalan :
a "mo,zi" lényege a marg.áJbaJIwalómozgás,
az örök változékonyság, a dolgok soha nem
nJ71Ui1?JVoÓátaladculása. E különbözö ídőfogal-
m:aIlmarka kompozíció különböző alapelvei
felelnek meg a színpadom és a "molZiJbélJn":
az 'egyik tisztán metafizikai, magától min-
den ernpuriíkusan elevent távoltaetó, a má-
sik oly erős, oly kizárólagosan empiirikus-
eleven, nem-metafiejkad, hogy e legv-égső
kiélezés által megint csak egy új, telje-
sem különböző metafíeíka keletkezik. Egy-
szóval: az összeloapcsolódás alap törv-énye
a színpad és színjátszás számára a kérlelhe-
tetlen szükségszerüség, a "mozi" számára
pedig a semmi által nem korlátozott lehető-
ség. Az egyes mozzanatok, melyeknek egy-
rnásba folyását a "mozi"-jelenetek időbeli
sorrendje 'hozaa létre, osak azáltal kapcso-
lódnak egYiffiJá:slhaz,hogy közvetlenül és á t-
rnenet :ruéIlikill!egymásra ik.1Övebkezn.ek.Náncs
Slearurrui:f-élJekiauzé1Jliltlás,ami őket egym..áJSih<Jz
ka.lPClSlOlnrá;vagy pontosabbam: kauzalita-
sullmt semmi iJalrllailiffiÍjelleg nem gátolja
vagy k!ötii."Minden lehetséges": ez a .zno-
zi" világnézete, és rrrível techrukája min-
den egyes píllanaeban a pd.m'ruruélJtabszolút
(bánha csak: empirikus) valóságát fejezi ki,



megszűnsk a "le!hetőség;n,ek" mim.t a "va-
Jósággal" szembe szegezett kategóriák egyi-
IDéne\kérvénye; a két kategória egyenlő
lesz egymással, azonosséggá lesznek. "Min-
den iJg,azés valóságos, mmden egyformán
igaz és egyrfo mán valóságos": ezt tanit-
jálk a "mom" képsorai.

fgy a "moúban" egy új, homogén és
hanmomilkus, el~ysétg'e6és változatos világ
ke _tIk,eZJik,melvnek a költészet és az élet
világáJban körÜ]belü'l a mese és az álom
felel meg: nagyon nagy elevenség - belső,
hanmadjk dimenzió nélkül: szuggesztív
összekapcsolódás a puszta sorrend révén:
szisrorú, természet 'kötötte valóság és vég-
sfl{: g vitt fambaszdíkum; a nem-pate ilkus.
a közönséoes pJet dekoratívvá válása. A
..rnozuban" miriden valóra válhat amit a
romcmtika a szímíháztól - hiába - remélt:
az alakok n3Jgyon I1I3'gyfokú minden gát-
lás nélküli mozsékonysága, a háttér, a
természet é az inteníeur. a növények és
az ábla+ok telries elevenné válása; olyan
elevenség azonbam, amelyik semmiképpen.
sem kö ött a közönséges éle tartalméhoz
és határajhoz. A romaintiJkusolkezért fkisé-
relték meg világérzésük fantasztikus ter-
mész=tközelségét a színpadra rákénysze-
rítenJi. A színpadon azonban a mezítelen
lelkek és sOII1Sdkbirodalma; mmden szín-
pad legbensőbb lényegében görög: elvon-
lan öltözött ember ik lépnek a szíripadra,
és elvon an nagyszerű, üres oszlopesamo-
koIk előtt adják elő ját' kuka a sorsról.
Kosztüm, dekoráció, mídiő, a külső esemé-
nyek gazdagsága és vá1 alkiOZéÍ.sa a szinpad
számára puszta kompromisszum; a való-
ban dörrtö pillanatokban ezek mmdíg fe-
leslegessé és ezért zavaróvá válnak, A
.mozí" puszta cselekvéseket ábrázol, e cse-
lekvések Olkát és értelmét azonbm nem,
akl.lKjamaikcsupán mozdu a,)ai.!..\Cvannak, de
ninosen lelkük, és ami velük megtörténdk.
az pusa án ese-mény, de nem SD. S. Ezért
- és csupán 1áJtszólag a techneka mai,
nem-tökéletes volta míatt - nérnák a
"mozá." jelenetei: a kimondott szó, az el- .
hangzott fQga1.oma sors közvetítői; csak
bennük és áHa'1u1kkelebkeziJk a drámai hős
pszichéjében lévő kötelező kontinuitás. A
szó és vele együtt az emlékezet, a köte-

.Iesség és hűség megvonása önmagával és
önmaga miJvo1lámaikeszméj ével szemben
- arnikor a szótlan totalitássá kerekedik
- rnimdent könnyűvé. szárnyalóvá és I'Öp-
panővé, frjvollá és táncoskedvűvé tesz.
Ami az ábrázojt eseményekben jelentős,
azt Ik.izáTóll3lgtörténéseken és taglejtéseken
keresz ÜIl fejezak Uri, és iJgy Js kell ikife-
jezrui; a szóra való ,milrudJenlhívátkozás !ki-
esés ebből a riláigJból,'e rv:i1á!glényegi érté-
kének szétrombolása. Ezádtal azoniban
mindaz, arndt a sors absatrakt-rnonumen-
lállillssúlya lTIlÍJI1Idirgelnyomott, ga.zdClJgés
burjémzó éleüté viJrágZliik:'cl. színpadon még
az em fontos, ami történik, oly Ienyú-
göző a történés sorséntékének hatása; a
,,'fiomban" a történés "iho,gyanja" a rnin-
den egyebet uraló erő. A <t€rmés.zet ele-
venséga itt myer először rnűvészí fonmát:
a víz csobogása, a szél zúgása a ·fák Iközött,
a naplemente csöndje és a zivatar tombo-
Já a itt miJnt természeti folyamatoik lesz-
nek rnűvészetté (nem pedig - miJk:éruta
festesze ben - !€:gymáSIiIk vilégból kapott,
festői értékek révén), Az ember elvesztette
lelkét elnyen e azonban érte testét; nagy-
sága és poézise i3Jbbalna anódban lI'ejiiJk,
ahogyan erejével vagy ügyességével le-
gyün a fi2ri!.kaliaikladályokat, a komilkum
pedig albbaln rvan, Iha 'eLbukiJk:velük szem-
ben. A rnodem technika rniriden nagy rnű-
vé zet száméra iköZlÖmlbösvivmányaú itt
fan asztikusan és poétikus módon, megka-
póan fOlgrua,khatnd. Először a "moziJbalIl"
vált - !hogy csak egy példát íhozzunk -
az automobil poétikussá, teszem azt: szá-
guldó autók üldözésének roman tiJrus fe-
szültségl' ben. Igy !kap li.bt vaskos és ősi
erő ől duzzadó !költésZielJetaz utca és a
piac kÖZÖIJ1Js.ég1eslkaIVélIng,éÍi93.;a gyermek
naiv, szímte álla'tri.ooldcgságérzését egy si-
került csíny, vagy egy ezerencsétlen gyá-
moltalan tévelygésa fölött felej tJhetetlenül
formáljálk meg. A szírsházban, a nagy Idtrá-
málk I1Jato"YLS7JÍ.IJ1Jpadalelőtt magiméoba né-
zünk és megértjük legnagyobb pillanatain-
kat; a "momIban" e tetőpontokat el kell
Ielednünk, és felelőblffilJeIklruak!kell len-
nünk: a mmden emberben eleven gye7'me-
ket engedi lirt szabadjára, s az urrá 1esz
a néző pszichéjén.
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A ,,,mozi" természethűség e azonban nem
kötődik a mí valóságunkhoz. A bútorok
IDOZlOgIl1!aJk. egy részeg szobáj ábar;, az ,ágya
kirepül vele - utolsó pillanatban még
meg .tudott lfiogódZk:oclm.iaz ágy szélében.
ilrugepedig, mint egy zászló, iLolbogikőrü-
iLötte- a 'Város fölé. A golyók, rnelyekkel
egy társaság t€lkéznd akart, fellázadnak, és
üldözík a táJrsa1ságot íhegyeken és mező-
kön át, folyókon átuszvén, hídakra felug-
r.ÍI1voo és rnagas Iépcsőkre felfelé hajszol-
váln, mí'g végül la ibálbdk is elevenné vál-
nak, és a golyókért mennek. TIsztán me- .
chanikusan is fantasztöcussé válhat a "mo-
zi": ha a filimeket fordított sorrendben
forgatjék, és emberek felállnak a szágul-
dó autók elől, iha €igy szívarvég, míközben
smvjáJk, :mmdig nagyobb lesz, amíg végül
a mgyújtás pill1anJaItáJbanaz érintetlen szi-
vart visszahelyezik la dobooba. Vagy meg-
fordítják a filmeket, és sajátságos élőlé-
n'Y,eIk ténylkedntetk rajta, kik a meanyezet-
ről !hirtelen la. rnélyibe űendülnek, és ott
heI'1l1iyákJéntújra elbújnak. Képek és Jele-
netelk ezek, egy olyan vílágból, amídyen
E. T. A. Hoffmann vagy Poe világa volt,
amilyen Amim vagy Barbey d'Aurevilly
v11áJ~a- csak e 1V'ilJáJgnagy iköltője mem
j ött még el, aki Iérte1me:zJteés elrendezte
volna, aki pusztán technikailag a véletlen
famrtJaszt~kumáfta rnélyéntelmű rnetafiziká-
ba, 'a tiszta stílusba merrtette volna. Amit
eddig eléritek, az ll1ia:lJVrnódcn, gyaikiram.az
emberek akarata ellenére, csupán a "mozi"
technikájának szelleméből született: nap-
j:aúJnikArníenja 'VaJgyPoe-j-a itt mái!' oly
gazdag és annyira belsőleg adekvát eszközt
ta1állnJaszinpadi vágyai számárra, amilyen
rnondjuk a 'gJÖrögszínpad volt egy Szefok-
Iész számára.

Persze: az önmegától megszabadult em-
ber pihenés ének színpadát, a szórakozás
sWnthelyét, a Iegszubtilisabb és Iegrafínál-
taJ1ro, s egyúttal a legJbárdolat1ail1JaJbbés
legprimitívebb szórakozásét, és soha nem
valamiféle épülés és felülemelkedés szín-
padát. De éppen ezáltal teheti a valóban
kifejlesetett, Ideájámak megfelelő "mozi"
a dráma számára {megint: lét valóban magy
dráma, IS !!WIm1all1Il1JaJkszámára, arndt ma
"dr.áJmáJruaik"neveznek) szabaddá az utat.
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A szórakozás utáni legyőzhetetlen vágy
csaknem teLj,esen Ibszorriitotta la.drámét a
színpadról: di:alogiZJá1tponyvaregényektől
a belsőleg-vérszegény novellákig, koromás
fák vagy 'államfér:fliaikképkedően üres re-
vékenységéig mindent Mtlhatunk a rnai
színpadon - csak drámát nem. A "mozi"
itt végre tudja ihajtall1lila világos elválasz-
tást: megvan oenne az a iképesség, hogy
mdndent, ami a szórakozás ikiat€igóriájába
tartozíík, és amét érzékelhetővé )€\het tenni,
ha téllron:yabban és mégis fdnomabbam for-
máljon lmIeg,m.iil1rt;ezt a szószék-színpad te-
!heti. Nem ilehet olyan !feszültségJeegy szín-
darabneík, ami a Iélekszakadt tempó tekin-
tetében versenyezni tudna az ütt lehetsé-
gessel, a színpadra vitt természet mimden
tenmészetközelsége alig árnyéka az drtrt;el-
érhetőnek és a [el'kek elnagyolt jelzései
helyett, rnelyeíknek a szónoki dráma for-
mája mii.:a.ttmégils :atkJaratlanu1 a lélekre
szabottaknak és ennélfogva vísszataszítóak-
naik kell mutaJtlro;;mioik, rnegszületík az
akart és Iétében kívánt lélektelenségnek
v11árgJa,'a tJJS2Jtám.külsőleges világa: ami a
szinpadon orutalétés volt, az itt gyerekes-
séggé, magábanvaló feszültséggé vagy gro-
teszkűcé vállh:at. És 'ha ~gyS7Jer - itt em
nagyon rbátv:01i:,dre laII1Jl1Iálmélyebben óhaj-
tart Icél'jlárol ibeSlZé:lJekmíndazoknek, aikiik
a dráma ügyét Iloomol'Y'aJllveszik - ra LSZID-

pad 19Z1ÓPaJlro7JvaJtó dredalmát e konkurreneia
agyollw:átgj'a,,alk,kocJa szénpad ikéDlJ'lSZedtve
lesz lújlI'aazt művelni, ami valódi hivatá-
sa: Ja ll1la\gytragédiát és a nagy komédiát.
A szórakozás pedig, amd a színpadon riyer-
seségre volt kárhoztatva, rnivel tartalmai
ellenfmondansk a dráma-sempad formái-
!l1IaJk,a,moziJban" adekvát forrnára talál-
hat, mely 'belsőleg megfelelő és így való-
\baIU rnűvészi :Lehet, még ia~k;o["Is, ;ha ta
"moziban" nagyon ritkán az. Én ha a fi-
norm, novelsísztí'kus tehetséggel megáldott
pszíchológusoloat lIDÍ!ndlkJétszínpadról ki-
szonitjuk, 'Úgy az mmd saámukra, rnínd a
szÍJnlházikul>túráj.aszámára 'csak üdvös és
ThS7tá'.OOíhatású lehet.

(Frankfurter Zeitung, 1913. szept. 10.)

(ErdéZyi Agnes fordítása)
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