
M E T R O P O L I S 
EGY FELÜJlTÁS TANULSÁGAI 

Az emiber nem tudja, nevessen-e 
vagy sírjon, tapsoljon-e vagy hagyja 
ott felében az előadást. Ezt a filmet 
harminc évvel ezelőtt csinálták Né-
metországban. Frrtz Lang rendezte, 
Brigitte Helm, Gustav Frőhlich, 
Alfréd A bel és Hetaridh George 
játssza; még ma is jól cseng a fü-
lünkben nevük. A film forradalmi 
tartalma és formai merészsége vi-
lágszerte feltűnést keltett a maga 
idejében, de most, amikor a Filmmú-
zeum újra bemutatta, úgy éreztem, 
hogy ez a film már nem él. Jó helye 
van ott, ahol van; múzeumi tárgy 
lett belőle, melyből az utókornak 
már csak tanulnia lehet. 

Pedig hárminc év egy műalkotás 
életében 'nem valami magas kor. 
Annyi por szokott leülepedni egy 
emberöltő alatt, amennyi egy toll-
seprővel is elsöpörhető. Mondják 
ugyan, hogy a f i Írnék fölött gyorsab-
ban repül el az idő. A filmgyártó 
technika állítólag hétimérföldes lép-
tekkel lépett előre, tehát ma csak 
mosolyogni lehet a régi fiknekan. 
Csakhogy ez nem igaz. Többszörösen 
nem igaz. Nem igaz, mert a regény-
írás technikája is hétmérföldes csiz-
mával ment előre; s mégis, 'ha egy 
százéves regény unalmas, nem azért 
unalmas, mert száz éwe l ezelőtt író-
dott. Nem igaz azért sem, mert szép 
számmal ismerünk régi, és mégsem 
ideiiiket múlt filmeket. És nem igaz 
azért sem, mert a Metropolis még a 
néma film korában készült és mégis 
az a legkisebb hibá ja, hogy nem be-
szél. 

* 

Metropolis: a képzelet Ford-álla-
ma, a tökéletes falanszter-, lidérces 
álom a kapitalizmus jövőjéről. A 
munkások már a föld alatt élnek, 
mint a vakondok. Csak a gazdagok-
nak van joguk napfényhez és élet-
örömhöz. Ennek a tökéletes gép-
városnák urát Mastenrnamnak hív-
ják, akit egy nagyszerű színész, 
Alfréd Abel, Henry Ford maszkjá-
ban elevenít meg. De Metropolis 
alatt megrendül a föld, amikor Mas-
terrnan fia egyszer bejut egy gép-

terembe, átérzi a munkások nyomo-
rúságát és apja ellen fordul. . . Ed-
dig szép és merész a film. A rendező 
megrázó jelképékkel ábrázol és döb-
benetesen mutatja be a munkások 
földalatti életét, munkábavonulásuk 
ritmusát és a gépek poklát. Innen 
kezdve azonban minden visszájára 
fordul. 

Hajmeresztő dolgok kezdenek tör-
ténni. A munkások szervezkednek, 
összegyűlnek a katakombák mélyén 
s itt egy szép fiatal lány, egy oltár 
előtt állva, az Üdvhadsereg szóla-
maival kápráztatja el őket. Master-
man nyomára akad az összeesküvés-
nek, és fölkeres egy kócos feltalálót, 
aki épp aznap készült el az első gép-
emberrel. A világ első robotlénye, 
Masteriman parancsára, Mary pontos 
másaképen készül el, s ettől kezdve 
két Mary van, egy mű, és egy igazi. 
A mű-Mary jár el a katakombákba 
az igazi helyett, de homályos okból 
ő is fellázad Masterman ellen. For-
radalomra tüzeli a munkásokat, akik 
még homályosabb okból nem a gaz-
dagok ellen fordulnak, hanem saját 
otthonukat, a munkásnegyedet 
árasztják el vízzel. 

Ami ezután következik, azt már 
csak azzal jellemezhetem, hogy min-
denki kerget mindenkit. A feltaláló 
az igazi Matryt akarja elfogni, Mas-
terman fia a mű-Maryt megcsókolni, 
egy besúgó mindenkit agyon akar 
ütni, általános szaladgálás kezdődik, 
hátulsó pár előre fuss. Végül a Dóm 
tetőgerincén szembetalálkozik a fel-
találó, Mary és Masterman fia, de 
ahelyett, hogy örülnének egymás-
nak, összeverekszenek A feltalálót 
letaszítják, Masterman megígéri, 
hogy jó útra tér és testvéreinek te-
kinti munkásait. A fiatalok csókban 
forrnak össze. 

• 

A film az egyetlen olyan művé-
szet, mely nem érzékszerveink „nor-
mális" funkcióján, hanem egy opti-
kai csalódáson alapul. A gyors egy-
másutánban pergetett képek össze-
mosódnak szemünk előtt. 



Ebből, és a filmgyártás egyéb 
technikai adottságaiból következik, 
hogy a filmen úgyszólván „mindent 
meg lehet csinálni", és számtalan 
olyan jelenséget lehet bemutatni, 
melynek ábrázolására az élő színpad 
nem képes. 

A film ősikorának alkotói abban 
keresték örömüket, hogy ezeket a le-
hetőségeket kiélvezzék. Minden át-
változott, robbant, pukkant, durrant. 
Izgató dolog lehetett, hogy filmen 
egy embernek madárrá válni vagy 
egy madárnak emberré: egyformán 
könnyű feladat volt. S a Metropolis 
éppen félútján áll annak a korszak-
nak, amikar a filmgyártás már kilá-
bolóban volt pörsenéses kamaszko-
rából. A fikn ekkor kezdett ráéb-
redni arra, hogy nem technikájában, 
hanem műfajában kell a színpadi öl 
különböznie. Egyszerű szóval: nem 
az a fikn az igazi film, amely csupa 
trükk, hanem az, amely az élet „film-
szerű" jelenségeit ábrázolj^ vagyis 
azokat, melyek semmilyen más mű-
vészet eszközeivel meg nem szólal-
hatnak. 

A Metropolis, s bizonyára még sok 
más, vele egykorú film, sok érdekes 
tanulságot tartogat. A mai nézőt 
meghökkenti például, hogy e film 
meseszövéséből sokszor teljesen 
hiányzik a logika. Ebben a korszak-
ban, úgy látszik, a kauzalitás törvé-
nye nem volt kötelező erejű. Ez a 
tény főleg akkor ejt bámulatba, ami-
kor a régi filmek hagyományos 
hajsza-jelenetei kezdődnek. Miért 
önti el a víz a munkásnegyedet? 
Nincs válasz. Talán, mert a rende-
zőt elragadták az izgalmas trükkök, 
a víz feltörése, házak összeomlása, a 
gyerekek menekülése az ár elől. A 

inű-Maryt máglyán elégetik. Ezután 
a feltaláló meg akarja semmisíteni 
az igazit, amire pedig semmi oka. 
Még kevesebb oka van arra, hogy a 
Dóm tetején ölremenjen Masterman 
fiával. „Hirig pour birig" — mondta 
egy túláradóan szellemes néző a há-
tam mögött. Igaza volt: hajsza a 
hajszáért, trükk a trükkért, s a szé-
pen induló film, mint egy rossz útra 
tért leányzó, lecsúszik saját lehető-
ségeinek lejtőjén. 

* 

A drámai sűrítésre — vagy, ha 
jobban tetszik, a kihagyásra — a 
filmnék olyan páratlan lehetősége 
van, hogy ebben csak a ballada ve-
télkedhetik ve le Nem ös csoda, hogy 
még egy ilyen kiváló rendező is 
megrészegült a csábításától. Ügy 
látszilk, évtizedeskibe került, míg a 
rendezők megtanulták, hogy mit sza-
bad elhallgatni és mit nem. Fritz 
Láng 1928-ban még nem tudta. Olyan 
találkozásokat teremt, hogy azok 
csak előzetes apróhirdetések útján 
jöhettek volna létre. 

Látszólag persze a sűrítésnek nincs 
'határa. A rendező akkorát ugrik, 
amekkorát akar. A valóságban azon-
ban a kihagyásnak pontosain meg-
szabott mértéke van, — mégpedig a 
néző fejében. Egy eseménysorból 
csak annyit szabad elhallgatni, 
amennyit a néző — egy másodperc 
tört része alatt — az asszociációk lo-
gikájával követni bír. Ha ennél bő-
beszédűbb egy film, akkor szájunk-
ba rágja az ételt és élvezhetetlen, ha 
ennél szűkszavúbb, akkor nem bír-
juk követni a 'gondolatmenetet. De 
amíg egy film nem téveszti el ezt a 
lélektani párhuzamot, addig nincs 
semmi baj. 

A film művészete ezen a téren 
épp a legutóbbi esztendőkben nagy-
korúsodott. Lélegzetelállító drámai 
hatásokat ér el a rendező pusztán 
azzal, hogy valamit elhallgatott előt-
tünk. S már azt is kezdjük megta-
nulni, hogy ez a valami rni lehet és 
mi nem lehet. Ezért érdekes és hasz-
not hajtó a Metropolisnak és a vele 
egykorú filmeknek bemutatása Az ő 
révükön értjük meg, mekkora utat 
tett meg a filmrendezés művészete, 
és milyen rögös és milyen meredek 
volt ez az út. 
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