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FILMEK A V I L Á G MINDEN T Á J Á R Ó L 
Irta: Füsi József 

A VELENCEI FILMKIÁLLÍTÁS 

MENNYI szín és mennyi hang ! Már csak a nyelvek is : az édes 
olasz, a kemény német, a tagolt angol, az okos francia, a lassú, 
egyszótagos japán, a selypítő s véd, a sziszegő cseh, a lágy spa-

nyol s a dörgő magyar : mind ezer változatban, sóhajokban és halál-
hörgésekben, a költészet tündöklő varázsában s eget-mennyet 
megrázó könyörtelenségében, a tájak, faunák, erdők, tengerek 
és patakok ezernyi változatában, mely mind azt zengte, fuvolázta, 
suttogta és üvöltözte, milyen szép ez az újra megteremtett világ, 
hogy mennyi rejtett hangja, színe és gyönyöre van, hogy buzog 
benne a könny és verejték, hogy riog benne a harag és a gy űlölet, 
hogy csillog benne a szépség és hogy dübörög a meglapuló gonosz-
ság. S mindezek köré képzeljük el keretül Velence báját, élénk 
színeit, s kisérő zenéjéül a vaporettó dohogó küszködését az enge-
delmes hullámokkal, a lagunák langyos, nehéz loccsanását s a 
tengeren végig futó szél zsongó fuvalmát ! 

Körülbelül nyolcvan film három hét alatt ! 
Mit tegyünk ilyen halmaz filmmel egyszerre? Lássuk őket 

sorjában, nemzetiségük szerint. Legkevesebbet kell mondanunk 
a francia filmekről. Köztudomású, hogy ezek a legjobbak egész 
Európában. Kialakult és megerősödött egy bizonyos francia fény-
képezés és játékstílus, mely már szinte klasszikus és általánosan 
kötelező minden francia filmre, éppen úgy, ahogyan a francia nyelv 
sem tűr meg erős egy éni túlzásokat. Fényképezésük és játékmodo-
ruk titka : a fények és árnyak játéka, a lelki folyamatok erős 
érzékeltetése, egyáltalán a látáshatások legközvetlenebb úton való 
eljuttatása a lélek érzékeny rekeszeibe, csupa egyszerű eszkö-
zökkel, melyek a biztos érzékkel megbolygatott képzelőerőt a 
végsőkig fokozzák és nagy lelki felszabadulást jelentenek. Fel-
dolgozott témáik majdnem mind tragikusak. A «Derrière la façade» 
egy rejtélyes gyilkosság érdekfeszítő kiderítése, valójában egy 
francia ház mindennapi titokzatos élete. A «La dernière jeunesse» 
egy elfáradt, idős ember kései, természetesen tragikus szerelme. 
«La bête humaine» az ismert Zola-regény modern változata. A «Le 
jour se lève» a «Ködös utak» testvérfilmje, hasonló ködökben és 
misztikus félhomályban, s végül, a legszebb, a «La fin du jour»: 
egy színészmenhely öreg lakóinak tragikus küzdelme az élet utolsó 
káprázatáért : csodálatos filmremek, szinte már egy századeleji 
lélektani regény minden árnyalati finomságával. Bizonyos, hogy 
ebben a filmben nem maradt egy szem sem megkönnyezetlen és 
ezt a film joggal el is várhatta, noha a mesterséges elérzékenyítés-
nek nyoma sem volt benne. 

E francia filmeknek nincs «meséjük». Mondanivalójuk élesen 
meghatárolt típusok, tragikus válságok körül kristályosodik ki : 
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jelenetekre emlékezünk inkább, mint történetekre. De ezekben 
a jelenetekben egy-egy embersors egész története villan fel. 

A német filmekről még kevesebb újat lehet mondani. Általá-
ban kétfélék : vagy történelmi életrajz drámákba rejtett oktató 
filmek, mint például a Robert Koch életrajz, (melyet Jannings, 
a némafilmek híres német sztárja alakított), vagy vígjátékok, 
melyekből kettőt-hármat is láttunk ; igen tisztességesen meg-
csinált filmek ezek, a kiállítás és a különleges, talán még bécsi 
eredetű kedélyesség észszerű adagolásával. Annál inkább ki kell 
emelni a német kisfilmeket, melyek az erős versenytárs, az angol 
mellett is elsőnek kerülnek ki győztesként az új műfaj keretében. 

Láttuk a «Tragödie der Insekten» című filmet, mely a vad 
darazsak félelmes világát mutatja be. Képzeljék el : egy-egy ilyen 
kis dühös állat megnagyítva akkora, mint egy kisebbfajta repülő-
gép. Látni, amint megküzd egy szelid méhecskével, le is győzi őt, 
olyan szúrást ereszt a potrohába, melytől kilencven napos kábulatba 
esik s ez az idő elég, hogy a vad darázs lárváit felnevelje. De még 
előbb szájacskájából kicseni a fáradtságosán összeszedett mézet. 
Ugyanily részletességgel láttuk a halak küzdelmét ; micsoda 
furcsaságok : egy kövér hal lenyel egy kisebbet, mely azért éppen 
elég testes ahhoz, hogy holtában is megfullassza falánk támadóját. 
Ugyanilyen az angoloknak egy rövid filmje : «A frog is born». 
Ez kevésbbé harcias, inkább poétikus ; nagy zöld leveleken látjuk 
a kis békákat, amint buta szemeiket forgatják a világra és meg-
győznek arról, hogy életüknél semmi sem lehet szebb. Egyébként 
az angolok két szép színes filmmel vonultak fel, ezek közül az egyik 
valószínűleg a legtökéletesebb színű színes film, melyet valaha 
láttunk : «The four feathers», Korda Sándor alkotása. Közönség-
hatása óriási volt. Á másik színes film egy régi operett : «The 
Mikado», színes mesekönyv, kitűnő énekesek s olyan pazar ki-
állítás, mely egyenesen kötelezővé tette a színes fényképezést. 
Volt még egy másik vígjátékuk is : «Young man's fancy» (A fiatalok 
szeszélye), de ez már a nehézkesebb fajtából ; angol társadalmi 
humor, mely csak itt-ott győzött meg. De annál kedvesebbek 
voltak, ismételjük, az angol rövidfilmek ; csodálkozzanak el, 
láttuk a Gyermekláncfű és a Sáfrány életét. Mennyi gyermeteg 
báj van ezekben a kis életképekben ! Az ember szinte örül, hogy 
ilyen ártatlanul és aggálytalanul szemlélheti a veszélytelen élet 
rejtett örömeit. Nagy türelem, lelkiismeretes munka, tudományos 
felkészültség és határtalan gyengédség kell az ilyen filmek el-
készítéséhez, de hatásuk is igazán az az őszinte és önkénytelen 
öröm, mely alkotóiknak legszebb jutalmai 

Sokat szeretnék beszélni az olasz filmekről. Nem tudom miért, 
nálunk az olasz filmeknek nagyon mostoha sorsuk van, noha ezt 
semmiképen sem érdemlik meg, hiszen a jó és rossz bennük sem 
keveredik aránytalanabbul, mint más nemzetek filmjeiben. Nekem 
egytől-egyig tetszettek, talán éppen azért, mert oly ritkán jut 
hozzájuk az ember. Az olaszok született színészek és ha játszanak, 
nem kell megerőltetniük magukat, hogy az élet káprázatát kelt-
sék, s éppen ez a természetesség, ez a kis különbség színpadi és 
valóságos életük között, teszi őket rendkívül rokonszenvessé. 
Kitűnőek a vígjátékaik, már persze főleg annak, aki nyelvüket és 
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humorukat is érti. A Nagy Áruház (I grandi magazzini) és a Lég-
várak (Castelli in aria). Rendkívül könnyedek, mulattatóak és 
részleteikben igen eredetiek is. De volt egy népdrámájuk : a 
«Montevergine», mely egyenesen megdöbbentő : a legszebb irodalmi 
naturalista hagyományok éledtek fel benne. Semmi túlzás, s mégis 
érezzük, mint veti fel magát egyre erősebb hullámokban benne 
a falu nyers szenvedelme, akár kocsmai gyilkosság, akár a Szent 
Szűz imádatában tör ki.* 

Külön hosszú és tüzetes vizsgálatot érdemelnének a japán 
filmek ! Ne sértsük meg őket azzal a közönséges mértékkel, hogy 
a tömegtetszés mérlegére vetjük ! Ehelyett inkább mondjuk azt, 
hogy a filmrendezők és fényképezők, s főleg színészek lelkimagá-
nyára csöndes monostorokat kéne alapítani s itt vetíteni ezeket 
a filmeket, hogy időnként meggyötörje őket a lelkiismeretfurdalás : 
a javulás és tökéletesedés vágya ! Tökéletesebb és költőibb drá-
mát, mint a «Föld» című filmjük, már el sem lehet képzelni. Máig 
sem hinném, hogy ezt valóságos színészek játszották, hogy valóság 
az a szürkefény, mely ölében hordja ezeket az embereket, hogy az 
egész nem titokban készült el, rejtett lencsékkel a bokrokban és 
nyomorult kis viskókban, hogy lehet ilyen tökéletes káprázatot 
elérni hanggal, színnel, mely minden méterét megtelítette, ha nem 
láttam volna egy másik, társadalmi drámát (Egy fiútestvér és 
nővére), melyben a színészek játéka époly komoly és földöntúli 
volt, noha Tokióban játszódik ! A japán színművészetről sok titok-
zatos legendát hallottunk, mégis megdöbbentő volt a valóság ily 
váratlan meglepetése ! Ha van félnivalója az európai műveltség-
nek a japántól, vizsgálja meg ezeket a filmeket, s meglátja, mennyire 
hamis legőszintébb megnyilatkozásaiban is. Á földért és a földdel 
való küzdelem — s a másikban a hűség dicsérete oly természetes, 
hogy a legkifinomultabb európai, s érzékenyen erkölcsi szemlélet 
is elpirulhat ekkora művészet láttára ! 

Talán nem véletlen, hogy egy távoli nép jutott el a költészet-
ben oly messzire a beküldött filmjeiben, mint a japán : a svéd. 
Az első hét legnagyobb meglepetése volt a francia feliratokkal 
ellátott és biblikus című svéd film «Jeune homme, réjouis-toi dans 
ta jeunesse!» Persze ennek sem a meséje az elragadó ; ez nagyon is 
egyszerű : egy fáradt stockholmi ujságíró egy reggel ifjúkoráról 
álmodik, s hirtelen rádöbben, hogy megtagadta azokat az eszmé-
ket, amelyek miatt, faluja átkával szívében, a fővárosba vergő-
dött, de érte eddig semmit sem tehetett. Most aztán lemond a 
hazug hírlapírásról. Fáradt idegeit azonban ez a tovább álmodott 
ifjúkor oldja fel. Ez az álom tulajdonképen a film. Látjuk az ősi 
falusi házat, a családot, életet, kitűnő színészek és tájak tolmá-
csolásában. Látjuk a serdülő kamasz ifjúi szerelmét a szomszédék 
lánya iránt, akinél természetesebb és bájosabb teremtést filmen 
még nem láttunk. Ennek a szerelemnek története, városba vágyó-
dásának, a falu babona elleni küzdelmének, darabos lázongásainak 

* Az «Abuna Messias» című, afrikai tárgyú filmjük valósággal grandiózus, olyan, 
mint a nálunk is bemutatott: «Scipio Africanus. — Volt egy magyartárgyú filmjük 
is: «Piccolo Hôtel», mely, ha nem is sikerült nagyon, komoly szándéka feltétlen el-
ismerésre méltó. 
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lélekszakasztó és lélekerősítő fordulatai a film varázsa. Európai 
viszonylatban : soha ennyi egyszerű bájt, gyermeteg komolyságot 
és gyanutlan őszinteséget! S hogy ez az egyszerű eszközökkel 
dolgozó, nemes erkölcsi becsülettől hajtott látásmód és mondani-
való nem szórványos iskolapélda a külföldnek, bizonyítja talán 
a másik két filmjük is : «Pêcheurs de ba lain.es» — és főleg : «Une 
poignée de riz». Az előbbi a bálnahalászok epikus életét mutatja 
be, ez utóbbi meg azt meséli el, hogy egy marék rizsért, amit mi 
oly könnyen semmibe veszünk, mennyit kell dolgozni egy if jú 
indokínai házaspárnak. 

Ennyit a valóban jó filmekről ! A többiről nagyon szabvá-
nyosan és könnyű lelkiismerettel beszélhetünk. Ezeknek gyártási 
eljárása nagyon is ismeretes előttünk, s ha itt-ott felvillan egy-egy 
jó jelenet, egészében bevált módszerek szüleményei. 

Argentina ez évben igen szorgalmas volt filmjei bemutatásá-
ban, igen csekély sikerrel. Majd minden kritikus ámulattal adózott 
ekkora ügybuzgalomnak ; még a jóindulatú közönség is elhült 
néha ennyi tömény unalom láttára. Pedig törekvésük jóhiszemű-
sége nyilvánvaló. 

Kötelességszerűen kell szólnunk a magyar filmekről is. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy a kisfilmjeink őszinte tetszést arattak : 
a Felvidék és Kárpátalja visszacsatolásáról, a Magyar Műemlé-
kekről szóló, de különösen a magyar «Őstehetségek». A nagy filmjeink 
az 5 óra 40 és Bors István közül kétségtelenül az utóbbi volt jobb 
és méltóbb sikerű, nemcsak azért, mert indokoltabban képviselte 
a magyar filmgyártást, de talán azért is, mert az «első»-nek hir-
detett izgalmas detektívfilmünk párizsi környezetben játszódik, 
noha csak a film elején van egy pár képeslapszerű tájkép a párizsi 
nevezetességekről. Ellenben a Bors István hamisítatlan magyar 
levegője, Páger kitűnő hjátéka, Hunyady kedves és emberi humora 
egy csapásra kifakasztotta a már nehezen tartóztatott magyar-
rokonszenvet, melynek számtalan tanujelét unos-untalan lehetetlen 
volt észre nem venni az olaszok részéről. Saviotti Gino, Ciano 
lapjának, a Telegrafonak alkalmi tudósítója a legnagyobb olasz 
filmszaklapban : a «Cinematografo»-ban csak a nagy filmeknek 
kijáró terjedelemben írt róla, igen tárgyilagosan, mindamellett 
elismerően. 

A közönségről csak az elragadtatás hangján szólhatunk. 
Soha annyi komoly, elegáns, estélyiruhás urat, soha ennyi szép, 
s a legszebb nyári-estélyi elegánciába burkolt nőt ! A Lidó összes 
ragyogó szállóinak előkelő közönsége találkozott itt esténként, 
vacsora után és a Casinói mulatság előtt. Ha csak valaki az estélyi 
ruhákra lett volna kíváncsi, elég látnivalója lett volna itt esténként : 
a leggyönyörűbb prémektől a legszínesebb nyári emprimékig. 
S ne higyjük, hogy viselőik lelki elegánciában nem hiteltették e 
pompázó öltözékeket ! Mily finom érzékkel, nyugodt és tartózkodó 
lelkesedéssel ítélték meg a filmeket, igazán párt és nemzeti különb-
ség nélkül. Pártot úgy értjük, hogy a «mély lélektani» igénytől 
kezdve a látványos, ábrázoló és erkölcsi mondanivalóig meg-
ítélésükben csak az alkalmazott művészek helyességének megítélése 
volt a döntő, melyet minden aggály nélkül kinyilvánítottak, akár 
csehül, akár japánul, akár angolul vagy franciául szólt hozzájuk a f i lm! 


