
nem tudta keresztülvinni. A Hitvalló Egyházat bármennyire üldözi pap-
jait, ugyan nem ismeri el államilag, ám a Hitvalló lelkészekt�l és egyház-
községekt�l mindezideig még nem merte megvonni sem a jogi, sem az 
anyagi segélyt... Lehet, hogy elérkezik a pillanat, amikor a Hitvalló Egy�
ház szervezetét szétrobbantja és a Hitvallók hiveit katakombákba kény-
szer�ti, ehhez azonban feltétlenül nyugodt külpolitikai és feltétlenül kedve-
z� belpolitikai helyzetre lenne szüksége... Viszont, hogy képzelhet� el ez 
akkor, amikor hivatalos bevallás szerint az ágyúöntés el�bbre való, mint 
a nélkülözhetetlen kenyéradag. Szeremley László 

A REALISTA F I L M A N G L I Á B A N . A z els� realista filmet 1929�ben 
forgatták Angliában. Igaz ugyan, hogy Bruce Woolfe már ezel�tt is 

készitett néhány, többnyire a világháború eseményeit rekonstruáló doku�
mentáris filmet, s hogy ugyancsak az � vezetése alatt készült a Termé-
szet titkai cimű sorozat. De mégis 1929 az a dátum, amely a természet-
b�l vett anyag műtermi és reálista felfogását egymástól elválasztja. Az 
1929. évben forgatott két reálista film közül az One Family cimű még a 
studió�hagyományának jegyében született. Vonalvezetése mesterkélt. A 
film a birodalomból mutat be képeket, egy a Buckingham�palotában sé-
táló kisfiú szemén keresztül. A másik, a Drifters egészen más elgondolás-
ból keletkezett. Rendez�je, Grierson felismerte, hogy a világot és, az ese-
ményeket kisfiuk s az angol cimer mesterséges hozzáadása nélkül kell 
ábrázolni. Ezért a halászok életér�l készül� filmje anyagát nem a studió 
modoros világában, hanem a való életben törekedett összegyüjteni. Ten-
gerre szállt egy hering�halász csoporttal s munkája h�seiül az ott ta-
lált embereket használta fel. Ez a film, amely Turin Turkszib�jének s 
Cruze Covered Waggon�jának hagyományaiból indult ki, iskolát terem-
tett. Utána már csak a hang megjelenése volt szükséges az igazi reálista 
film megszületéséhez. Eddig u. i. a filmb�l hiányzott az érzékelhet� vi-
lág egyik legfontosabb tényez�je, a beszéd, a zaj, miért is a némafilm 
még a reálista irányzatú rendez�k kezében is elpoétizálta a témát és a 
szerepl�ket. A hangosfilm eleinte nem talált rokonszenvre a realisták 
el�tt. Az els�sorban dokumentáló anyagban a magyarázgatást mesterkélt-
nek tartották. Nem tudták elképzelni, hogy a valóságos világ hangjait 
természetesen is vissza lehessen adni. Érdekes, hogy az egyik legrégibb 
reálista hangosfilm, Rotha Contak�ja megtartotta a feliratokat és Elton 
Voice of the Wordle�je csupán néhány szónoki mondatot foglal magába, 
bár mindakét filmben megállapitható a hangok természetes visszaadásá-
ra irányuló törekvés. A reálista film szerencséjére Grierson és Cavalcanti 
igen hamar felismerte a romantika veszélyét. A Drifter mindmáig is él� 
részei azok az egyszerű jelenetek, amelyek a matrózok étkezését, lefekvé-
sét, fölkelését mutatják be vagy pedig valamely hirtelen mozdulatot (az 
egyik fűt� egy lapát izzó szénnel gyujt rá cigarettájára) adnak vissza. 
Cavalcanti is nagy gondot forditott az emberi elemekre és minden bi-
zonnyal ennek köszönheti, hogy régi filmje, a Rien que les heures még 
ma is megállja a helyét modern utódjai mellett. 

A realista filmek a hangot csak megjelenése után pár évvel kezdték 
komolyan venni. Ennek f�kép az volt az oka, hogy a realista rendez�k 
még az Empire Marketing Board véd�szárnyai alatt állottak s a szüksé-
ges készülékek igen sokba kerültek. De hamarosan felismerték, hogy a 
hang kitűn� eszköz a technikai folyamatok megmagyarázására s a film 
cselekményének összefoglalására. A hang arra kényszeritette �ket, hogy 
a valóságos dolgok felé forduljanak. Az els� kisérletek rövid magyaráza-
tokból állottak. Azután, a munkásokat filmez� angol rendez�k magukat a 



munkásokat kérték meg arra, hogy a filmet kisér� magyarázatot megir-
ják és elmondják. Ilyen film Elton�Shaw Under the City�je, melyben ká�
belmunkások mesélik el saját nyelvükön a munkájukkal járó eljárásokat. 
És érdekes volt, de még mindig valamelyest mesterikéit, mert a beszé-
l�k mintegy kivülr�l magyarázták tennivalóikat. A következ� lépés volt a 
világ zajainak a filmre való vitele. Ezt tették Anstey és Watt a Collec�
tion cimű filmjükben. A hangok azonban, bár a munka közben használt 
beszélgetéseket s a munka zaját adták vissza, nem keltettek természetes 
benyomást. 

Ez alkalommal csupán az angol realista film egyik ágáról, a filmri�
portázsról számolunk be s máskor fogjuk azt az irányzatot ismertetni, 
amely bár következetesen reálista eszközökkel, de költ�i feldolgozásban 
készit filmeket. Az angol filmriportázs igen sokat foglalkozik a munkával 
S a munkásokkal. Elton Workers and Yobs cimű filmjében egy munka-
nélküli csoport segitségét vette igénybe, s mint filmjér�l adott nyilatkoza�
tából kitűnik, alkalmi munkatársai nyugodtan és természetesen beszéltek 
s mozogtak a kamera el�tt. Elton következ� filmje, a Housing Problems 
további lépést jelent. Ez a film a külvárosok lakásproblémáját dolgozza 
fel. Elton munkatársait, ahelyett, hogy jeleneteket játszatott volna ve-
lük, arra kérte meg, hogy saját szavaikkal keresetlenül és �szintén mond-
ják el a felvev�gép el�tt, hogy mint vélekednek helyzetükr�l. Kezdetben 
ugyan bizonyos habozást észlelt, de a külvárosi emberek igen hamar be-
leszoktak a beszédbe s könnyedén és logikusan fejtették ki gondolataikat. 

Az uj realista film Angliában ma már tulhaladt azon a stádiumon, 
amikor valósággal fetisszerűen foglalkozott az ipari folymatokkal és szo�
borszerűen ábrázolta a munkást. Ma a dolgozó férfiak és n�k pontos meg-

ismerésére törekszik s elhagyta a régebbi tévelygéseinek vessz�paripáit. 
Utja az introverziótól és a munka önmagáért való szeretetét�l a néz� s a 
környez� valóság egymáshoz való közeihozása felé vezet. Márk Viktor 

A Z É R Z É K E N Y G Y E R M E K ÉS AZ É R Z É K E T L E N T Á R S A D A L M I 
R E N D . Az eset nagyon egyszerű ahhoz, hogy megértsük a történte-

teket és mégis elég megtéveszt�, hogy nagyon sokan félreértsék és na-
gyon sokan mellébeszéljenek. Az egyik budapesti leánygimnáziumban 
francia dolgozatot adott fel a tanárn�. Az egyik diáklánykának készen 
volt ez a dolgozata — mert két év el�tt n�vérének is ezt a témát adta 
fel ugyanaz a tanárn�. Mi sem természetesebb tehát, minthogy a kész 
dolgozatot lemásolta s hat társának is odaadta. A tanárn� észrevette a 
puskázást, megdorgálta a tettest, aki ezért nagyon elkeseredett s hogy 
jóvá tegye hibáját, az osztályf�nökn�nek akart jelentést tenni, de — 

mint kuszán megirt levélkéjében közölte, — mégsem merte a dolgot je-
lenteni: kivetette magát a második emelet ablakából és szörnyet halt. 
Ez történt az iskolában. 

Az otthoni háttér: elszegényedett ügyvéd gondoktól gyötrött élete, 
családi bajokkal, napi küzdelmekkel. A lányka jeles tanuló volt, azt ter-
vezte, hogy az egyetemre megy. Lehet, hogy zaklatott lelkében a pus-
kázás, megdorgálás, rosszabb jegy következménye gyanánt feltornyoso�
dott a nagy gátlás, mely elzárja �t az egyetemt�l. Lehet, hogy csak a 

szégyenérzés, a tandij elvesztésének lehet�sége s ennek amugyis lecsu-
szott családi életükre való hatása rajzolódott fel lelkében. Mi vitte a 
maximumig idegfeszültségét, az a kisleány halála folytán örökre titok 
m a r a d t . 

Egy biztos: a kis diáklány túlontúl érzékeny volt. És az a mód, aho-
gyan a nagyközönség reagál erre a tipikus katasztrófára, nyilván mutat�


