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Tapasztalat, hogy a nagy találmá-

nyok és felfedezések nem egyetlen 
embertől származnak — legfeljebb 
egyetlen ember nevéhez fűződnek. 
Valójában egy egész szellemi staféta 
eredményeként jönnek létre. A sta-
fétában nem is csak a nagy embe-
rek, a felfedezők vesznek részt, ha-
nem nemzetek, népek, kontinensek 
versengenek. 

így volt ez a mozinál is. Lumie-
re-ék és a franciák kovácsolták a 
maguk szerencséjét, hogy a mozgó-
kép felvétel és a vetítés az ő nevük-
höz tapadjon. Nem azé a madár, aki 
meglátja, hanem azé, aki megfogja. 

Maga Demény az első reverzibilis 
(visazavetített mozgó-)fényképsor 
megalkotója, -Les Origines du Ciné-
matographe- Párizsban 1909-ben ki-
adott művében drámai erővel ecse-
teli a feltaláló csalódását. Demény 
nem tekinti magát a reverzibilis kép-
sor kizárólagos feltalálójának. A fel-
találók és évszámok hosszú sorát 
adja azokról, akik ennek a gondolat-
nak megvalósításához valamit hozzá-
adtak. <5 magát reverzibilis képsor, 
tehát a mozgás-szintézis megalkotó-
jának tartotta. 

Idézett művében ezeket irja: "Va-
jon igazam volt-e, mikor azt mond-
tam, hogy a mozi életem egy ször-
nyű szakaszát jelentette. Hízeleghe-
tek' magamnak, hogy egy pillanatig 
kezem között tartottam a szerencsé-
met. Nem tudtam azonban megőriz-
ni és az lett a sorsom, ami általá-
ban azokra a feltalálókra vár, akik 
nem maguk aknázzák ki találmányu-
kat. Találmányomért alig kaptam 
vissza annyi pénzt, amennyit kísér-
leteimbe befektettem, de semmit 

sem kerestem, sőt, elvesztettem a 
Collége de France-ban állásomat és 
nyugdíj jogosultságomat is. Egy olyan 
találmány feltalálója voltam, amely 
számomra értéktelen volt. (Ügy lát-
szik, nem ismerte fel jelentőségét.) 

Az a húr, amelyet a mozi jelentett 
számomra, elpattant. Én más kuta-
tásokkal kezdtem foglalkozni. A 
mozi csak eszköz volt számomra. A 
tudományos munkába olyan szerepet 
töltött csak be az adott pillanatban, 
mint az anatómusnak a mikroszkóp. 

Csalódásomért azzal vigasztalom 
magam, hogy a mozival kapcsolatos 
munkám nem volt hiábavaló. Érde-
mes volt felfedezéseket tennem, mert 
ezek mások kezeiben gyümölcsöztek. 

Am mindebből, amit elmondtam, 
egy nyilvánvaló tanulság kívánko-
zik, amely olyan régi, mint maga a 
világ: aki boldog és gazdag akar 
lenni, az bízza a feltalálást másokra, 
s legyen elég ügyes ahhoz, hogy fel-
használja azok találmányait. Én a 
magam bőrén tapasztaltam, hogy aki 
dolgozik, az nem mindig részesül 
munkája gyümölcséből. Sic vos non 
vobis. 

Ezt a figyelmeztetést intézem a fia-
talokhoz. Megszereztem a jogot, 
hogy az óvatossságnak és bölcsesség-
nek ezzel a leckéjével forduljak hoz-
zájuk.* 

Tény, hogy a cinematographia út-
törői közül Demény látszik a legin-
kább vesztesnek, kisemmizettnek. 
Lumiére-ék neve világhírűvé lett, 
csaknem fogalommá vált. Nemcsak 
ők, de Pathé, aki iparilag hasznosí-
totta elképzeléseiket, gazdag embe-
rek lettek. Demény Gaumontra bíz-
ta találmánya ipari kivitelezését, aki 
dúsgazdag lett. Demény szegény em-
berként halt meg és csak az újabb 
filmtörténeti kutatósok kezdik ér-
demét megillető heiyre emelni. 

A mozgófényképezés és vetítés ké-
sőbbi fejlődése is hasonló példákat 
produkál. 

PUoteo Alberini 70 mm izélea filmre fel-
vett képe (1911) 



Abel G&nce-A. Debrte (elvétele a -Napóleon- c. filmről (Polyvlaton, 1827) 

A film mostani csodái közül nem 
egy már az 1900-as párizsi világkiál-
lításon is szerepelt. A Lumiére-test-
vérek, a Demény támogatta Gaumont 
és még egy zseniális ember, az eddig 
nem említett Raoul Grimoin-Sansoro, 
találmányaik jelentőségére ébredve, 
a párizsi1 világkiállításon, 1900-ban 
már nemcsak egyszerűen vetített élő-
képeket mutogattak, hanem a szem-
lélőben a valóság, sőt, a részvétel ér-
zetét akarták kelteni. Sadoul, Gol-
dovszkij, René Jeanne és Charles 
Ford a következőkben kalauzol végig 
bennünket a világkiállításon: 

-A Lumiére-testvérek, egy, Eiffel 
elvei szerint épített 400 m hosszú és 
114 m széles csarnokban, 720 m*-es 
vásznon, 200 m-es vetltőtávolságon 
25 000 embernek vetítettek. A vász-
nat nedvesítették. A nézők a nedve-
sített vászon mindkét oldalán ültek, 
mert a kép mindkét oldalon látható 
volt. A vetítést egy tengerészeti 
fényszóróval végezték.* 

Raoul Grimoin-Sanson — a máltai 
kereszt (az a szerkezet, amely a film 
ugrásszerű továbbítását végzi), a pa-
noráma, a kör-, sőt, gömbmozi aty-
ja —, akár ma is tökéletesnek mond-
ható panoráma-rendszert mutatott 
be. A -Maréorama* és a -Ballon Ci-
néorama* lényege az volt, hogy egy 
hajóról, ill. egy föl- és leszálló lég-
hajóról az egész 360 fokos kört fo-
tografálta 12 felvevőgéppel, 70 mm 
széles filmre. Ezután egy olyan te-
remben, melynek falai összesen 100 
m hosszúak voltak, középre egy hajó, 
(11. egy léghajó-gondolát épített. Ebbe 
helyezte el a nézőket. A hajó, ill. a 
léghajó-gondola alól 10 vetítőgéppel, 
400 Amperrel a falakra, tehát 100 
m-es vetítőfelületre összefüggően ve-
títette felvételeit. A falakon körbe, 
mint a valóság, hullámzott a tenger, 
vagy a léghajó emelkedésekor süly-
lyedt a föld. A nézőkre leírhatatlan 
hatással volt. A léghajó emelkedé-

sének vetítésekor pl. többen rosszul 
lettek. Az ilyen cineorama annak ide-
jén sem volt olcsó dologi. Grimoin-
Sanson tönkrement. 

Gaumont a párizsi világkiállításon 
szlnkronizációval ls szerepelt. Kez-
dettől fogva Igyekezett a képet és a 
beszélő hangot összekötni. Első fel-
vételei azonban nem sikerültek. Ve-
títéskor a beszéd nem a beszélő száj-
mozdulataival egy időben hangzott. 
Ezért -utószinkront* alkalmazott. 
Előbb felvette a képet, majd levetí-
tette a szereplő előtt, aki utólag 
mondta fonográfra a szöveget, saját 
beszédmimikáját figyelve. Az első 
beszélő filmek: Cyrano de Bergerac-
ból az orrmonológ, Yvette Guilbert 
egy sanzonéneklése és Moliére -Ké-
nyeskedők* c. darabjának egy rész-
lete voltak. Gaumont a kiállítás 
után is folytatta kísérleteit ás töké-
letesített készülékét, a chorofont, 
1910-ben mutatta be. 

Alberini olasz feltaláló és gyáros a 
cinemascope képméret és a Vista-
Vlslon eljárás negyven évvel koráb-
bi felfedezője 70 mm széles filmre 
már 1911-ben panoráma-felvételt ké-
szített és szabadalmaztatott. Abel 
Gance — Debrle-vel — a polyvisiont 
már a -Napoleón* c. .filmben alkal-
mazta. Goldovszikij közlése szerint 
Todd, a róla elnevezett rendszerben 
ls azért használt 65 mm-es filmet, 
mert ilyen méretű nyersanyaguk, fel-
vevő- és vetítőberendezésük régről ls 
volt raktárukon. 

Csodálkozásunk a sokféle — sco-
pe-, rama-, kör-, sőt, gömbmozi hal-
lattén olyan nagy, mint a 60 év előt-
ti párizsié a Clnematogpraphe fel-
irat előtt: mi lehet ez? így nem is 
gondolunk arra hogy amit nem isme-
rünk, előttünk már ismerhették, és 
hajlandók vagyunk annak tulajdoní-
tani a találmányt, aki azt velünk 
megismerteti. 

TAROD1-NAGY BÉLA 



A KARLOVY VARY ! FILMFESZTIVÁL NYERTESEI 
A XX. Karlovy Vary-1 filmfesztivál 

nemzetközi bíráló bizottságának dönté-
sét a zsílrl elnöke, A. M. Brousil pro-
fesszor, a prágai Művészeti Akadémia 
rektora hirdette ki. A nemzetközi zsűri a 

NAGYDÍJAT 
a "Csendes Don* dmfl szovjet filmnek a 
nép életének hatalmas forradalmi ese-
mények hátterében való mélységes áb-
rázolásáért, valamint a hatalmas Solo-
hov-! mű emberi Jellemeinek ecsetelé-
séért; és/ 

a "Mostohafivérek* című Japán film-
nek, az embertelen militarizmus világos 
és kifejező leleplezéséért juttatta. 

A nemzetközi zsűri elhatározása sze-
rint a zsürl különdíját nem adták ki. 

AZ ELSŐ FŐDUAT 
a zstlri a Német Demokratikus Köztár-
saság "Teuton-kard hadművelet* című 
filmjének Ítélte, történelmi dokumentu-
mok meggyőző feltárásáért, a nyugatné-
met militarizmus veszélyének leleplezé-
séért. 

A zsűri a második fődíjat nem adta ki. 

A HARMADIK FÖDlJAT 
egyenlő megosztásban "A fekete zászló-
alj* című csehszlovák filmnek Ítélték, 
egy aktuális politikai gondolat meggyőző 
ábrázolásáért, a valósághoz hű légkör 
megteremtéséért és egyes nemzetek szí-
nészei sikeres együttműködési kísérle-
téért; valamint a -Sóbálvány* című ma-
gyar filmnek adták, a régi értelmiség 
szocialista társadalomhoz vezető bonyo-
lult útjának ábrázolásáért. 

A DOKUMENTUMFILMEK DDAT 
az "Alchlmista* c. francia film kapta 
meg ÚJ, költői és dinamikus valóságábrá-
zolásáért. 

I 
AZ ISMERETTERJESZTŐ FILMEK 

DDAT 
*A gondolkodás titka* című csehszlovák 
filmnek ítélték oda az idegrendszer tevé-
kenységének népszerűsítő Ismertetéséért. 

\ 
A RAJZFILMEK DljAT 

az -Egy király birodalmában* című szov-
jet film nyerte eredetlen művészi megol-
dásáért és költői párbeszédelért. 

A nemzetközi zsűri a bábfilmek diját 
nem adta ld. 

EGYÉNI DIJAK 
KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYEKÉRT 
A döntőbizottság a rendezés díját a 

nyugatnémet Robert Síodmak-nak Ítélte 
oda -Az éjszaka, amikor eljött az ördög* 
dmü film kimagasló színvonalú rendezé-
séért 

A színészí teljesítmények díját Maxim 
Maximovies Strauh szovjet színművész 
nyerte el az -Elbeszélések Leninről* című 
filmben nyújtott alakításáért, Lenin alak-
jának jellegzetes, lenyűgöző és) mély em-
berségű megszemélyesítéséért. Továbbá: 
Nargls hindu színművésznőnek az -Indiai 
anyánk* című film főszerepének magá-
valragadó és meggyőző eljátszásáért. 

A fényképezés díját Carlo Montuori 
operatőr kapta -A rövidnadrágos ember* 
dmü olasz film kiváló fényképezéséért, 
amellyel a rendezés és a forgatókönyv 
szándékalt ragyogóan megvalósította. 

A zsűri a forgatókönyv, a filmzene és 
a díszletezés díját nem adta Id. 

A fiatal alkotók diját Gillo Pontecorvó-
nak ítélték -A nagy kék út* dmű olasz 
Játékfilm tehetséges és művészi rendezé-
séért, különös tekintettel arra, hogy ez 
a fiatal rendező első műve. Továbbá: To 
Tsl és Wang Sau-tsang idnal színészek-
nek a -Lángok a határon* dmű filmben 
nyújtottt stílusban új, meggyőző s mé-
lyen emberi alakításaikért. 

Különleges elismerésben részesítette a 
zsűri a -Negyvennégyen* című szlovák 
filmet, az erőteljes tiltakozásáért a há-
ború ellen. Ezenkívül az -Élet* című 
franda filmet, amely a valóságból merí-
tett dokumentumok kiváló montázsával 
mozgósít a háború ellen. 

Elismerésben részesítette továbbá az 
-ApdinJc földje* dműl arab filmet, amely 
sikerrel igyekszik ábrázolni azokat a 
szociális változásokat, amelyei; a mai 
Egyiptomban végbemennek. Elismerést 
kapott még -A sárkány* című francia 
film, valamint a Német Demokratikus 
Köztársaságnak Daumler művészetét fel-
dolgozó doku mentfilmje. 
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Don jüan utolsó kalandja 
Most forgatja Szász 

Péter forgatókönyvéből 
Keleti Márton a »-Don 
Jüan utolsó kalandja* 
című új magyar filmvíg-
játékot. Operatőr: Hegyi 
Barnabás. A film fősze-
replői: Várkonyi Zoltán, 
Bara Margit, Kiss Manyi, 

Páger Antal, Pálos 
György, Szabó Ernő, 
Schubert Éva. 

1. Balogh Emese, Várkonyi 
Zoltán, Páger Antal és 
Fenyő Emil 

2. Don Jüan — Várkonyi 
Zoltán. 

3. Kiss Manyi és Várkonyi 
Zoltán 

Szomszéd András 
felvételei 




