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Alig telt el 60 év á Lumiére test-
. vérek Salon Indien-beli első 

nyilvános vetítésétől. Alig egy en> 
b'eröltő és mégis elegendő ahhoz, 
hogy a film technikai csodájának 
keletkezését homályba burkolja. Az 
azóta végzett filmtörténeti kutatá-
sok alaposan megtépázták Lu-
miére-ék, de a filmtechnika újabb 
világcsodái feltalálóinak „kizáróla-
gosként" hirdetett, sőt hitt érde-
meit is. 

A franciák, nemzeti ügyüknek te-
kintették a fi lm felfedezése körüli 
elsőbbségüket az amerikaiakkal 
szemben. Külön bizottságot, a Co-
mité Marey-t küldték ki, hogy a 
film eredetéről pontos megállapítá-
sokat tegyen. Végül is emléktáblát 
helyeztek el azon a házon, melyben 
az első lumiére-i előadást tartották: 
„Reynaud, Marey, Demény, Lumiére 
és Meliés, a mozi úttörői emlékének, 
az emberiség és a szakma tisztele-
téül az 50. évfordulón." 

Az emléktábla névsora és sor-
rendje vitákra adott okot, de az 
újabb filmtörténeti kutatások álap-
ján valónak bizonyult. A szovjet 
Goldovszkij, a francia René Jeanne 
és Charles Ford kutatásai, számos 
amerikai és egyéb dokumentumok 
nyomán nézzük meg az emléktábla 
körüli és utáni vitát: 

A film, illetve a mozi problémájá-
nak megoldása három feladat el-
végzésén múlott: . 

1. a mozgás jelenségének, érzéklé-
sének megismerése. A mozgás analí-
zise (a folyamatosnak látott mozgás 
fix plllanatelemei) és a mozgás szin-
tézise (az analizált pillanatelemek 
vizuális mozgássá való visszaolvasz-
tása); 

2. a mozgás analízisének rögzítése; 

3. a mozgás reprodukálása, a szin-
tézis vetített élő képen. 

A filmet az találta fel, aki először 
produkálta a mozgás vetített szinté-
zisét, ez pedig nem Lumiére, hanem 
a jelek szerint a magyar származású 
Demény György volt. Lumlére-ék 
csak l'á 95-ben összefűzték a film 
addigi előfutárainak eredményét és 

valóban felfedezték — „a közönség 
gelt". Edison még Lumiére-ék elő-
adásához képest is négy hónapot 
késett New York-i bemutatóiéval. 
Gépe egyébként csak egyetlen em-
ber filmnézését biztosította. Egy do-
bozba kellett bekukucskálni. 

A vetítés elve, szemünk ideghár-
tyája egytized másodperces tehetet-
lensége, a gyors mozgás összefolyó 
képe, a különböző forgókerekek De-
mény előtt is ismertek voltak. 
Janssen csillagász 1874-ben asztro-
nömikus puskát szerkesztett, mely-
lyel a Venusnak a Nap előtt való 
elvonulását már 70 képen rögzítette. 
Marey, Muybridge-vel, Edison ké-
sőbbi munkatársával 1881-ben foto-
grafikus puskát szerkesztett, mely-
lyel egytizenketted másodpere idő-
közökkel 40—60 képből álló soroza-
ton vette fel a madarak repülését. 
Készüléke igen nehézkes volt. Tá-
vol állott a tulajdonképpeni mozi-
tól. Célja a mozgás analízise volt és 
nem szintézise. 

Demény a most említett Marey 
fiziológusnak, a Collége de France 
tanárának laboratóriumában dolgo-
zott. Így érdeklődése és munkája, 
miként Marey-jé is, nem kifejezet-
ten a film felvétele és vetítése, ha-
nem élettani eszközök konstruálása 
felé irányult. Ebben a laboratórium-
ban született meg a kardiográf is. 

1890-ben süketnémák gyógyítása és 
beszélni tanítása problémáján dol-
goztak. Demény Marey fotogra-
fikus puskájával egy beszélő em-
berről, közvetlen közelről sorozatos 
fényképfelvételt 'készített. Ezzel az 
első premier plánnál a mozgás 
egyik legkomplikáltabb fajtáját, a 
beszédet és az arcmimikát rögzítette. 
Az emberi arcról, a száj és az ajkak 
artikuláló mozgásáról felvett kép-
sorozatát 1892-ben fonoscop nevű 
gépén le is vetítette. A mozgás első 
vetített szintézise, a film feltalálása 
Demény György nevéhez fűződik 
inkább, mint Lumiére-hez. A képe-
ken a beszélő sajátos véletlen vagy 
talán nem is véletlen folytán azt a 
három szót mondta, hogy „Je vous 
alme". 

1893-ban találmánya értékesítésére 
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kereskedelmi társaság is alakult. 
Még ugyanebben az évben új talál-
mánnyal lép elő. Olyan felvevőgé-
pet szerkesztett, melybe a még per-
foráció nélküli filmet , egy kalapá-
csos szerkezet továbbította. A ké-
pek távolsága nem volt egyenlő. 
1894-ben már perforált filmszalagot 
(ezt Reynaud találta fel) és felcsa-
varó orsót Is alkalmaz készülékéhez. 
A Gaumont-cég ezt a találmányt 
vásárolta meg és ebből fejlesztette ki 
a híres Gaumont-gépek típusát, me-
lyek Demény találmánya folytán 
már lehetővé tették a mozgás fázi-
sainak pontos, sorozatos felvételét. 
A gépet chronophotographe-nak ne-
vezte. A filmszalag 60 mm széles 
volt, melyet csak 1894-ben redukál-
tak a gépeken 35 mm-re. Tehát De-
mény mindjárt a szélesfilmet is al-
kalmazta. 

A magyar származású Demény sze-
mély szerinti jelentőségét a kutatá-
sok mindenütt elismerik annak el-
lenére, hogy Marey, majd később 
Gaumont mellett a „dublőz", az al-
kalmazott szerepét játszotta éppúgy 
vagy még jobban, mint Clement 
Morris operatőr, gépész, szervező 
Lumiére-éknél. Demény szerepe és 
jelentősége külön monográfiát érde-
mel, mellyel nem késlekedhetünk to-
vább. Egyesek, pL Paul Raibaud, a 
nyugatnémet Film-K ino-Technik 
cikkírója máris megkísérli Gau-
mont-ot feltüntetni a dhronophoto-
graphe atyjának. A tények azonban 
szerencsére makacs dolgok. Raibaud 
pedig nem eléggé körültekintő. A 
Gaumont-nak vallott chronophoto-
graphe-ról ugyanis egy olyan felvé-
telt hoz, melynek szalagfeliratán 
„Chronophotographe G. Demény" 
felirat pontosan kivehető. A 60 
mm széles perforálatlan film egy 
balett-jelenetet mutat. 

A film és a mozi az 1880-as évek-
től mostanáig több mint tízezer sza-
badalommal rendelkezik. Megoldá-

» sával a századforduló előtt minde-
nütt foglalkoztak, mert tény, hogy 
„feltalálása" már az 1890-es évek-
ben a levegőben volt. 

A mai értelemben vett film felé az 
első lépéseket Reynaud, Marey, De-

Demény chronophotographe felvétele (0 
mm széles filmen (1892—94) 

mény, Lumiére csak a technikai le-
hetőség szempontjából tették meg. 
A filmet mint látványos, díszletek 
között előrendezett történetet Me-
liés érezte és valósította meg. A 
film ipari megszervezése Demény 
segédletével Gaumont nevéhez fű-
ződik mind a felvevő- és vetítőgé-
pek gyártása, mind a filmek elő-
állítása tekintetében. 
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