
A szélesvásznú film művészeti problémái 
A milyen közhely, hogy a film a tech-

J\. nikával szorosan összefüggő mű-
vészet — hiszen éppen ezért fejezi ki 
korát néha még az irodalomnál is 
eredményesebben — annyira megle-
pőek a filmmel kapcsolatos technikai 
újítások. Már a húszas évek eleje óta 
előrelátható volt, hogy a filmnek a 
hang felé kellett fejlődnie — mégis, 
micsoda megbotránkozást keltett 
Vogt, Engel és Massolle eljárásának 
alkalmazása! Még olyan európai hírű 
s ma már halhatatlan kiválóságok, 
elméleti férfiak is felháborodtak 
eleinte, mint Balázs Béla. De a film 
néhány zsákutcától eltekintve még-
sem vált fotografált színpaddá a hang 
bevezetése után. Azután jöttek a szí-
nek; a második világháborút kővető 
fellendülés után pedig mindenki vár-
ta az új meglepetést, a térhatású fil-
met. Ehelyett azonban — meglehető-
sen. váratlanul — nem a térhatású 
film jelent meg, hanem egy látszólag 
ennél sokkal igénytelenebb, bár rend-
kívül költséges »műfaj~: a széles-
vásznú film. Ez az irányzat, mint 
neve is mutatja, lényegében mind-
össze annyiban tér el a » rendes* film-
től, hogy a képet a megszokottnál 
mintegy háromszor nagyobb, vászon-
ra vetítik. Ezáltal a néző intenzíveb-
ben vél bekapcsolódni az előtte le-
pergő cselekménybe. Ennek az eljá-
rásnak költségesebb szabadalmai még 
azt is lehetővé teszik, hogy a hang 
térhatásúvá válhat. 

Amint látjuk, ezek a szélesvásznú 
szabadalmak elsősorban illúziót ígér-
nek. Márpedig a puszta illúzió fölkel-
tése mindennek inkább nevezhető, 
mint művészetnek, akár Feszty-kör-
kép keltse is, akár pedig panoptikum. 

Az elmúlt néhány év azonban még-
is azt bizonyítja: a szélesvásznú el-
járás nem maradt puszta csodabogár 
— mint mondjuk az utóbbi két évti-
zed plasztikus próbálkozásai —, ha-
nem egyre több ország és filmgyártó 
vállalat által alkalmazott, bevett 
módszerré vált. Tudomásul kell tehát 
vennünk, annál is inkább, mert a ki-
nemaszkóp-filmek újfajta művészi le-
hetőségeket kínálnak; ügyes rendezők 
élnek is a lehetőségekkel. 

Melyek ezek a lehetőségek? Látni 
fogjuk, hogy valóban a művészi 
lehetőségek sorába tartoznak, nem 
pedig az imént elmarasztalt illúzió-
keltő produkciók közé. 

Az eddig megszokott, úgynevezett 
normálfilmeknél a film alkotói — 
rendező, operatőr, vágó — elsősorban 
képsorokban gondolkodtak és az 
egyes kockák, képek megkomponá-
lása — melyeket a mozik bejáratai 
előtt is láthatunk — viszonylag ke-
vésbé fontos dramaturgiai feladatot 
jelentett és e filmkockák funkciója 
is másodlagos volt. Hogy egy erőlte-
tett, de a megértéshez mégis közel-
vezető és ezért jogosult példát lás-
sunk: míg a festő a maga szükség-
képpen mozdulatlan képét a legna-
gyobb gonddal komponálja meg, el-
helyezvén benne a kívánt "szereplő-
ket* — (virágot, embert, tárgyat stb.) 
— addig a filmrendező egy-egy ilyen 
képet, filmkockát csak a mozgást ki-
fejező képsor apró részletének tekint; 
e filmkockát is meg kell természete-
sen komponálni, azonban a tevékeny-
ség a normálfilmnél főleg arra kor-
látozódik, hogy a kép előterében lát-
ható adott ^szereplő-" — (embercso-
port vagy akár tárgyak stb.) — vilá-
gosan és félreérthetetlenül megmutat-
kozzék. Az egyes filmkockákon belül 
úgyszólván sohasem tagolódott mély-
ségben a látnivaló; ilyen módon csak 
a festmény mesél, a film mindezt 
képsorokkal oldja meg. 

Például. El kell mesélni, hogy egy 
szobában — vagy akár kertben 

— két ember beszél egymással, mi-
közben a háttérben mondjuk másik 
két ember ellenük cselekszik vagy 
egyszerűen másképpen cselekszik. 
Hogyan oldja meg ezt a normálfilm? 
Úgy, hogy vagy kocsizással, vagy vá-
gással előbb látjuk az egyik párt, az-
után a másikat; előbb a helyiség 
egyik részletét, azután a másikat. A 
cselekmény tehát időben megoszlik, 
bár térben azonos helyen zajlik. Ez 
a differenciáltság a normálfilmnék 
bizonyos fokig korfátja, mert rendkí-
vüli módon függenie kell az időtől. 
Ezt a korlátot dönti le a szélesvásznú 
film azzal, hogy térben és időben ösz-



szefüggő több cselekményt tud ábrá-
zolni. 
és tehetséges angol rendező — (Ezt 
látják a csillagok című, 1939-ben ké-
szült filmjét nálunk is bemutatták) — 
csak azért nyúlt egy banális, sőt gics-
cses témához, hogy módja lehessen 
megcsillogtatni Lollobrigida keblének 
és lábának fiitterét? Korántsem. 
Alighanem azért választott ilyen vi-
lágos és minden átlagnéző előtt nagy-
jából előre sejthető végkifejletű da-
rabot, hogy kísérleteire koncentrál-
hassa figyelmét. E kísérletek kettő-
sek voltak: egyrészt a trapéz lengé-
sének meghökkentő, izgalmas bemu-
tatása az új eljárással, másrészt pe-
dig — s bennünket most főleg az ér-
dekel — az adott filmkockán, képen 
belül többféle cselekmény mozgatása 
és bemutatása. 

Amit egy normálfilm tíz perc alatt 
közölt a nézővel, azt a szélesvász-

nú film három perc alatt teheti. A 
Trapéz három sorsot bonyolít: a) a 
két trapézművész és a szép cirkuszi 
akrobatanő szerelmét; a) az időseb-
bik, rokkant trapézművész hajdani 
szerelménék, a műlovarnőnek és a 
lóidomárnak házaséletét; c) az akro-
batanő által faképnél hagyott olasz 
tornászok sorsát. Szerepelnek ezenkí-
vül aláfestésként más sorsok is, így 
a kígyós-ember, a törpe, a direktor 
stb. Carol Reed ezt a három sorsot 
több ízben is — bár természetesen 
nem mindig — egyazon adott képkoc-
kán belül bonyolítja. Mikor például 
az akrobatanő és a két trapézművész 
fellépés előtt a porondon ingerülten 
vitatkoznak, ugyanakkor, ugyanazon 
a képen valamivel hátrább a műlo-
varnőt szekírozza férje, leghátul pe-
dig a legkevésbé fontos tornászok 
próbálnak és keseregnek, amiért szép 
társnőjük otthagyta őket. Reed tehát 
kihasználva a szélesvászon lehetősé-
geit, egyetlen képkockán, térben ta-
golva adta elő a három sors fordula-
tait, előtérbe állítva a legfontosabbat, 
középre, aláfestésként, a második 
sorsot — (a műlovarnőt) — hátra pe-
dig a legkevésbé jelentékeny, de a 
cselekményhez tartozó szereplőket. 
Elcsépelt, de találó hasonlattal azt 
mondhatnánk: jó rendező úgy épít-
heti fel szólamait időben és térben 
egyszerre a szélesvászon segítségével, 
mint ahogyan zeneszerzők szimfóniái-

ban több téma is kergetőzik-kígyózik 
párhuzamosan, egyszerre, kontra-
punktként és mégis harmóniában. A 
néző szemét nem fárasztja az ügye-
sen felépített "•többszólamúság-* — de 
természetesen éppen ezért egy ideá-
lis szélesvásznú film kockái kelle-
metlenül zsúfoltaknak kell, hogy has-
sanak normál-változatban. S aki 
megnézte az »Akinek meg kell hal-
nia•« című francia film mindkét vál-
tozatát, meg is állapíthatja: a nor-
málvariáció valóban nehezebben él-
vezhető. Bár Jules Dassin rendező 
— aki nem francia, hanem amerikai 
ember, ezért is sikerült oly kitűnően 
x-Eíső számú közellensége című szatí-
rája — nem törekedett oly mértékben 
az egyes képkockák belső megosztá-
sára, minit Reed, filmje mégis jól 
használta ki a szélesvászon-adta le-
hetőségeket. 

És itt térhetünk ki a második sa-
játosságra, illetve művészi prob-

lémára. A szélesvászon ugyanis ki-
váló lehetőséget nyújt tömegek moz-
gatására és tájak bemutatására; még-
pedig úgy, hogy a tömeg és a táj fon-
tos hangulati vagy jellemet ábrázoló 
aláfestésként a hőssel azonos kép-
kockán jelenik meg. Ez látszólag ter-
mészetes dolog, de csak látszólag, 
mert a normálfilm ezt is meg kel-
lett, hogy ossza időben. Viszont az 
»Akinek meg kell halnia* kitűnően 
élt a lehetőséggel és a táj, a tömegek 
szinte együtt lélegzettek a hősökkel. 
Jó példa erre a menekülő falu és a 
gazdag falu népének meg véneinek 
szembenállása; az "-apostolok-* beszél-
getése kijelölésük után a vízparton; 
a néma pásztor megszólalása, és így 
tovább. Premier planokkal viszont 
éppen ezért csínyján kell bánni, mert 
alig iehct az így adódó üres teret ki-
tölteni. 

A festészet története számontartja 
azokat a reneszánsz művészeket, kik 
az egysíkú ábrázolás helyett messze 
a táj mélyére vezették a kép szemlé-
lőjének tekintetét, ily módon térben 
tagolva azt é~> kiemelve a háttér apró, 
de fontos jelenségeit; — mint pél-
dául Brueghel mester a téli vadászat-
ban —; most a filmművészet történe-
te érkezett el ilyenféle állomásához. 
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