
A SZÉLESVÁSZON 
ELSŐ MAGYAR TAPASZTALATAI 

Az első magyar Mnémaszkop-film 
forgatását három hónap — vagyis 
annyi idő alatt, amennyit általában 
komolyabb játékfilmekre szánunk —, 
befejeztük. Azért hangsúlyozom a 
három hónapot, mert tulajdonképpen 
két filmet készítettünk. A magyar 
verziót ugyanis nanmálfilmre, a fran-
ciáit kömémaszkoprta készítettük, te-
hát minden jelenetet kétszer vettünk 
fel. A fcinemaszkop sok gondot oko-
zott nékünk. Tapasztalataink úgy-
szólván nem voltak, tehát saját ma-
gunknak kellett a film forgatása köz-
ben megtanulnunk kinemaszkop-vá-
szorara tervezni és gondolkodni. Hogy 
csak egy példát mondjak: narmálvá-
szonnál a kamera követi a színész 
mozgását, kinemaszkopnál kamera-
fixszel dolgozunk. Minit ismeretes, a 
kanemasztoop-vászon aránya 1:2,5. Ez 
az arány azt jelenti, hogy példáiul na-
gyon szép tájképeket lehet a vászon-
ra vetíteni, hatásos tömegjeleneteket 
— mint ezt az „Akinek meg kell hal-
nia" című filmnél is láthattuk, de 
pnemienptlanckkal tmár nehezebb az 
eset. Ugyanis a vászon két szélén sok 
felesleges rész marad, amit ki kell 
tölteni valami vél, 5 pTálbd a premier-
plan veszít az erejéből. Külföldön 
töprengenek rajta, hogy egy-egy fil-
met változtatható vászonnal játsza-
nak; a premierpQanakat normálra, s 
a nagyobb jeleneteket kimemaszkopra 
vetítenék. Azt hiszem, ez követhető 
út lesz. 

A másik technikai nehézséget az 
okozta, hogy a francia szákemberek 
ragaszkodtak az általuk használt, a 
mienkénél kétségkívül jobb minősé-
gű „Eastmancolor" filmhez. Megtud-
tuk: a franciák hat hónapig tanul-
mányozták ezt a filmet, amíg átáll-
tak a használatára. Nekünk összesen 
három nap állt a rendelkezésünkre, 
de nem volt más választás. Az aka-
ratunkon és merészségünkön túl sze-
rencsénk is volt, s néhány nap után 

valóban .tudtuk már, milyen világí-
tást alkalmazzunk, mennyire érzé-
keny az új film, s a regihez képest 
milyen fajta színcsaportokat hoz ki 
erőteljesebben. A laboratórium átál-
lása tovább tartott, így az történt, 
hogy az első hetekben, a budapesti 
felvételeket Párizsban hívták elő. Mi 
cssak telefanon értesültünk az ered-
ményről, s szinte vakon kellett dol-
goznunk anélkül, hogy láttuk volna 
saját munkánkat. Hiszen a posta 
több mint egyhetes ^késéssel hozta 
csak meg a képeket. 

A legtöbb nehézséget technikai sze-
génységünk okozta. Egy színes kine-
maszkop filmhez több áram, több 
lámpa kélletft .volna, s gyakran ideig-
óráig más produkciók emiatt háttér-
be szorultak. Az is igaz, hogy a szük-
ség rávitt minket bizonyos újítások-
ra. Így például konstruáltunk egy 
gépet, amelynek segítségével felsze-
reltük az addig kézzel szerélt takaró-
lemezekeit. A másik segítségünk egy, 
a Hunnia modernizálása keretében' 
vásárolt űjtípusú kamera, éppúgy al-
kalmas kinemaszkap, mint normál 
film felvételére. 

Francia munkatársaink áltálában 
elégedettek voltak a munka ütemé-
vel és módszerével. Mint érdekessé-
get szeretném még megemlíteni, 
hogy a francia színészeken és rende-
zőn kívül' velünk dolgozott egy fran-
cia kameraman, a. rendezőnek egy 
asszisztense, továbbá a francia szí-
nészek sminkmesterei, öitöztetői, 
fodrászai, egy francia gyártásvezető 
és egy francia „serdpt grrl". 

Túl azon, hogy művészileg és poli-
tikailag milyen nagy eredmény az 
első magyar—franciái fcoprodukciós 
film befejezése, úgy véljük, rendkí-
vül sok maradandó és hasznos tech-
nikai tapasztalatot is gyűjtöttünk 
forgatása közben. 
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