
Cinenaso... ? 
Két jóindulatú kritikus beszélget 

a -Régi idők mozija- című olasz— 
francia közös produkció bemutató-
ja után: 

I. kritikus (hosszan nevet még 
kint az uteán is). 

II. kritikus (utoléri és melléje 
szegődik): Mit nevetsz? ' 

I.: Még mindig a filmen... 
II.: Hát Igen... 
I. (bizonytalanul): Pedig, tudod 

mit? Ez egy oktatófilm volt . . . 
II.: Mondsz valamit. Egy filmren-

dező naplója lehet oktatófilm... 
I.: Ha jól meggondoljuk, vígjáték 

formájában előadták nekünk a 
filmtörténet -daráló- korszakát. 

II.: Mit értesz daráló korszak 
alatt? 

t : Ez, kérlek, saját, most szült 
meghatározásom, szabadalmam . 
Szeretném, ha senki nem kopíroz-
ná . . . Arra a korra gondolok, me-
lyet a film ábrázol, amikor még kézi 
erővel hajtották a felvevőgépet. 

II.: Irigylésre egyáltalában nem 
méltó a szabadalmad, kérlek. Sze-
retném^ ha inkább azt patentíroz-
nád nekem, mi is volt ez a film tu-
ladonképpen: paródia vagy apotheo-
ate? 

I.: Kérdés feltevésedben -egy fajta-
bizarrságot érzek, kérlek, de meg-
próbálom feloldani az általad felve-
tett ellentétet. Gondolom, monda-
nánk el a film cselekményét min-
denekelőtt. Kezdem. A mű 1910-ben 
kezdődik ugyebár egy bicikliverseny 
híradója készítésének a bemutatásá-
val. 

II. (magában morogja): Ennek so-
rán megismerkedünk a női főszerep-
lővel, aki a híradófelvétel közben 
letaposott káposztájáért kárpótlást 
követei s a következő jelenetek so-
rán be ds megy a filmgyárba a kár-
térítésért, de olyan szerencsés . . . 

II.: Hagyd kérlek. Felesleges és 
hosszadalmas. Tudod, hogy ki nem 
állom az olyan kritikát, melynek fe-
lét a tartalmi ismertetés teszi ki. 
Az olvasó ne a tartalomból sillabi-
zálja ki a film értékét... Különben 
pedig menjen el és nézze meg a fil-
met. Mert, egy mondatban is el le-
het mondani ezt a tartalmat, kérlek: 
a káposztájáért kártérítést követelő 
parasztmenyecskéből rövid i úton 
ffmszímésznő lesz <s a hisztérikus 
fiatal rendező szkepszise ellenére is 
sikert sikerre halmoz, magába bo-
londítja a fehér arcú hősszerelmest. 
Za l'Amour-t, majd magát a film-



rendezőt és magát a grófot is és vé-
gül az amorozó halálos ágya mellett 
a rendezőnek adja kezét. Közben 
van egy epizód, az első világháború. 
Látjuk mindarak&t a némafilmeket, 
melyeket ők készítenek s melyek 
mind jellegzetes típusai az akkori 
filmnek, egy-egy műfajnak, egy-egy 
akkori újításnak. Mert remélem ész-
revetted, hogy a filmben létható 
némafilmek nem ' eredetiek, nem 
felhasznált régi kópiák, hanem most 
készített remek utánzatok. 

I.: Természetesen észrevettem, 
sőt, azt ls, hogy nem tudtad egy 
mondatban elmondani a tartalmat. 

II.: Igen, mert a film jólesően és 
talpraesetten zűrzavaros, sokszor 
nem a hisztérikus rendező és a film-
csillag filmjeit látjuk, hanem az éle-
tüket, mely sok,, tekintetben éppen 
olyan giccses és handabandázó, mint 
az általuk készített filmek. 

I.: Ez a film korrajza. Irónikus 
korrajz, nem? 

II.: Azt hiszem én is, de a prob-
lémám még mindig nincs megold-
va: a némafilm őskorának és korá-
nak paródiáját láttuk most a »Régl 
idők mozijá*-ban, vagy pedig a 
megdicsőítését? 

I.: Ügy vélem, helytelen Irányban 
tapogatózol. A némafilm és kora Itt 
csak eszköz, szerintem. A hasadat 
fogod, és azt hiszed kigúnyolás, pe-
dig, ha feleleveníted filmtörténeti 
tanulmányaid, láthatod, hogy haj-
szálig Ilyenek voltak az akkori fil-
mecskék — és az élet akkori mes-
terkélt stílusában ls volt valami eh-
hez hasonló. Másról van itt szó. 
Gondolj csak az utolsó jelenetre: a 
megöregedett rendező és még min-
dig fiatal felesége, az egykori sztár 
bent ülnek egy mai moziban s a 
mai térhatású filmet nézik és a ren-
dezőnek kavarog a gyomra... 

II.: Igen, és egy mai néző felsó-
hajt, hogy, hej, azok a régi fil-
mek . . . 

II.: No, látod, erről van szó. Ez a 
film nem több egyszerű és bravú-
ros bemutatásnál, oktatva szórakoz-
tatásnál, azzal a kesernyés filmtör-
téneti tanulsággal, hogy a film ész-
bontó technikai fejlődése lényegá-

Caterlna: Lea Padovanl 

ben másodrendű dolog, mert az em-
berek éppen úgy pislogtak 1910-ben 
a filmbeli -Sabln nők* előadásán, 
mint most aj térben látott Sophia 
Loren combjának megpillantásakor 
pislognak. Annak idején éppen olyan 
nagy virtus volt az említett -Sabln 
ndk—et megcsinálni, mint ma a cl-
nemascopot és a szagosfilmet. 

Hl (csodálkozva): Szagosfilmet?... 
I.: No, Igen, hát nem emlékszel? 

Ezt is beharangozzák. Az öreg pár 
jön ki a moziból és látja a hatalmas 
feliratot: Clnenaso. Szagoskép. Én 
ebben látom a film fő fintorét A 
technikai hajszát, az esztelen ver-
sengést ironizálja. 

II.: KI is rendezte? Ja, Igen, Ste-
no. Tud. Ravasz és rutinos. Ehhez 
a filmhez éppen erre volt szükség 
Megtévesztöen rekonstruálta a né-
mafilmet nemcsak a szögletes moz-
gást, hanem a lényegét is. S a szí 
nészek... Remekül mozogtak. Lea 
Padovanl kitűnően, rendkívüli sti 
lusérzékkel játszott minden változn 
tot. Neked tetszett a film? 

I.: Nekem tetszett... Clnenaso.., 
hallatlan . . . CSURKA ISTVÁN 


