
y ? m a g y a r fflnÜMttíka k e z d e t e i 

ötven eastendűs a magyar filmsxakirodalom 

ötven évvel ezélőtt, 1908. március 
tizenötödikén jelent meg az első ál-
landó magyar filmlap, a Mozgófény-
kép Híradó. Működött ugyan már 
előtte is moziújság — -A kinema-
tográf* —, de ez rövid fennállás után 
1909-ben beolvadt a színvonalasabb 
Mozgófénykép Híradóba, cikkírói is 
sorra fölléptek ez utóbbiban, tehát 
joggal tekinthetjük ezt az 1908-ban 
megindult lapot az első állandó or-
gánumnak, hiszen 1922-ig, sőt, mivel 
akkor is csak több lap egyesüléséről 
volt szó, lényegében 1939-ig fennál-
lott. 

Világviszonylatban is jelentős ez 
a korai dátum, mert a külföldi lapok 
is ez idő táj t indulnak meg; de még 
jelentősebb a lap elméleti tevékeny-
sége. Hasábjain született meg a ma-
gyar filmkritika és filmelméleti szak-
irodalom. Ez pedig nagy szó, hiszen 
a közvélemény, sőt, a szakemberek 
tudatában is úgy Jelennek meg ezek 
a kilencszáztízes évek, mint a tapo-
gatózás, mint az ösztönös útkeresés 
évei. Pedig nagyfokú tudatosságról 
van szói 
A FILM, 
MINT A NÉPMÜVELÉS ESZKÖZE 

Az eleinte szerkesztő neve nélkül 
kibocsátott, majd a 3. számtól kezd-
ve Neumann József nevével szignált, 
1909-től pedig Lenkei Zsigmond, a 
kinematograf volt tulajdonosa által 
szerkesztett folyóirat első korszaka 
körülbelül 1910-ig tart. Erre a kor-
szakra az jellemző, hogy a cikkírók 
a filmet, mint ismeretterjesztő és 
népművelő technikai vívmányt mél-
tatják. A -művészet- szó fél sem 
merül. Maguk is elismerik a sok, 
alig százméteres -szkeccs-, meg rém-
dráma alacsony színvonalát, de ezek-
kel szemben kiemelik a dokumentáló 
filmek jelentőségét. (Híradók, utazá-
sok, föld- és természetrajzi filmek.) 
FilmaroMvum létesítését javasolják; 
iskolai vetítéseket tartanak, pedagó-
giai problémákat feszegetnek. E té-
ren máig sem jutottunk előbbre: a 
filmmel való iskolai oktatás és az 

erre vonatkozó elméleti irodalom ott 
toporog, ahol 1908-ban. Alapos és 
színvonalas technikai cikkeket pub-
likál a lap; Edison megbetegedésé-
nek hírére táviratban érdeklődnek 
egészségi állapota felől. A filmvonat-
kozású világeseményekről gyorsan, 
kritikával tájékoztat a hírrovat. 

A FILMKRITIKA SZÜLETÉSE 
Az első filmkritikák a lap máso-

dik korszakának, az 1910—1 l-es 
éveknek termékei. A világ legelső 
filmkritikái közé tartoznak ezeki 
Létrejöttükben a lap saját fejlődésen 
és az 1911-től kezdve belépett ú j 
szerkesztőkön, Roboz Imrén és Vári 
Rezsőn kívül két fontos ok játszott 
közre. Egyik: az egész estét betöltő, 
ezer méternél hosszabb filmek gyár-
tása; másik pedig a -Nordisk- dán 
filmgyár igen magas színvonalú mű-
alkotásainak európai térhódítása. A 
hosszú filmek lehetővé tették a he-
tenként egyszeri műsorváltást, vala-
mint a szervezett szakmai és sajtó-
vetítéseket; a Nordikk-íilmek pedig 
arra kényszerítették az amúgyis lel-
kes gárdát, hogy elemezze az egyes 
alkotásokat, összesen tizenegy film-
kritikát közölt a lap: egy amerikai, 
egy olasz -és kilenc dán filmről. Ezek 
a kritikák a film színészeit — első-
sorban Asta Nielsent —, valamint a 
film íróját méltatják. Többnyire 
névtelenek; némelyikük azonban alá 
van írva. miből kiderül, hogy az első 
magyar filmkritikus az akkor tizen-
nyolc éves Korda Sándor volt. Korda 
küzd a filmkritika elfogadtatásáért 
és kesereg, hogy külföldi lapok sem 
foglalkoznak vele. (Valóban, az első 
filmkritikák a dán Politiken-ben je-
lentek meg 1912-től.) Kordán kívül a 
magyar irodalom jelesel is bekapcso-
lódnak a lap munkájába és rendkí-
vül színvonalas, sőt, nyugodtan 
mondhatom: szenzációs vitasorozatot 
folytatnak a filmről. Karinthy Fri-
gyes, Molnár Ferenc, Színi Gyula 
cikkei után Biró Lajos, Gábor Andor, 
Hevesi Sándor szólalnak meg a film 



"•védelmében*; legértékesebb Hevesi 
Sándor cikke, aki a színház és a 
fi lm közti különbségeket fejtegeti: 
"A mozi és színpad homlokegyenest 
ellenkező dolgok, bármily különösen 
hangzik az első pillanatban. A mozi 
imitál, a szinpad stilizál... a mozi 
egyszerű, keresetlen némajátékot kí-
ván és csakis merőben optikai eszkö-
zökkel dolgozik.* 

»A LEGTÖBB ÉRDEM MINDEN 
MOZIDARADNAL A RENDEZŐÉ* 

Mindeddig szó sincs a lap hasáb-
jain a rendezőről. Az első ember, aki 

a rendezővel foglalkozni kezd, a lap 
kritikusa és 1912-től, a harmadik 
korszaktól kezdve fő "Ideológusa*, 
Korda Sándor. Ez a tizennyolc éves 
fiatalember, alighogy elvégezte a 
gimnáziumot, nemcsak lelkesedéssel, 
hanemj tudományos elmélyültséggel 
foglalkozik a f i lmmel Mennyire más 
képet kapunk így Kordáról, mint ln . 
timpistáskodó színházi életek plety-
karovatából! Korda csak 1913-14-
Sen kezd rendezni, s addig módszere-
sen, szívós munkával, mint kritikus 
és író, kidolgozta magának a film 
elméletének körvonalait, hogy telje-



sen felkészülten állhasson ahhoz a 
felvevögéphez, melyhez akkoriban 
minden jöttment oda mert állni. 
Korda Sándor: a magyar filmeszté-
tika alapvetője! A rendezőt először 
a -Lelki tusák* című amerikai film 
kritikájában említi meg, mikor egy 
jelentős képsort elemez. 1912-ben, -A 
mozi rendezője* című cikkében már 
világosan kifejti elméletét. (Ekkor 
már túl van egy párizsi úton.) A leg-
több érdem minden sikeres mozida-
rabnál a rendezőé — állapítja meg 
még szakkörökben is szörnyülködést 
keltve. — -Egészen más a föladata, 
mint a színházi rendezőnek. A film-
rendezés fő elve, hogy mindent lát-
tatni kell. A darab írójának egyálta-
lán nem felsőrendű a szerepe a film-
nél. Minden a rendezőtől függ. A 
legösztövérebb ötletből is pompás slá-
gert tud kihozni a filmrendező-
zseni, míg a legpompásabb Haupt-
mann-darabot is elpuskázza az 
ügyetlen és ötlettelen rendező.* 
Ezekhez a sorokhoz nem kell kom-
mentár. Csak hangsúlyozzuk: 1912-őt 
írunk és Korda még nem rendező, 
tehát nem mondhatjuk, hogy -ha-
zabeszél*. Korda ebben a cikkében 
azt is kifejti, hogy szerinte a ma-
gyar filmek gyenge színvonalának 
éppen a rendező hiánya az oka, 
hiába irják ilyen meg olyan nagysá-
gok a forgatókönyvet; a dánok sike-
rének pedig a tudatos, módszeres ren-
dezői tevékenység a magyarázata. 
Figyelemre méltó, hogy a filmművé-
szet terén már akkor nagy múltú 
Franciaországból hazatért Korda — 
aki mint újságíró és riporter tartóz-
kodott ott, nem mint filmember — á 
dánokat tart ja példaképének. Hogy 
Korda milyen helyesen választott, 
azt a mai filmtörténeti könyvek iga-
zolják. 

Érdekesség kedvéért még megem-
líthetjük, hogy a plakátokon első-
ként feltüntetett rendezők: Fodor 
Aladár, Harry Plehl és Urban Gad. 

Ugyanebben az évben — 1912-ben 
— a magyar írók közül is egyre töb-
ben fejtik ki nézeteiket, így például 
Somlyó Zoltán, aki egész cikksoro-
zatot ír. A filmszínész szerepét bon-
colgató írásában ezt mondja: -Az 
arc rajza veszi át és szívja föl a be-

széd elejtett energiáját. És itt válik 
döntővé a moziszínész akciója.* 
AMBRUS ZOLTÁN 
£S MÓRICZ ZSIGMOND 
ÍRÁSAI EGY FILMLAPBAN 

Az első komoly filmszaklapnak, a 
Mozgófénykép Híradónak fénykora 
azzal, amit harmadik korszaknak ne-
veztem, 1913-ban lezárult. Ettől kezd-
ve inkább mozitulajdonosok közlö-
nye. A filmkritikusi és esztétikai te-
vékenység két másik lapban folyta-
tódik: Lenkei Zsigmond megvált a 
Híradótól és az ú j igényéknek meg-
felelően új stilusú lapot indított, a 
Mozivilágot; Korda Sándor pedig 
mindaddig, míg a rendezés hivatá-
sa Kolozsvárra nem szólította, a 
Pesti Mozi című humoros újságot 
szerkesztette. Érdekes, hogy Korda 
elvi cikkeit továbbra sem a saját 
lapjában publikálta; ez már inkább 
apróbb érdekességekkel volt tell, s 
nem utolsó sorban maróan éles poli-
tikai szatírával Vértes Marcell, ma 
világhírű, Amerikában élő rajzoló-
művész volt a lap egyik rajzolója — 
ó volt a Moulin Roupe-ban Toulouse. 
Lautrec kezel — az írók pedig Ka-
rinthy, aki csak úgy ontotta ötleteit; 
Ambrus Zoltán detektivparódiéval; 
Móricz Zsigmond - A bécsi bútor* cí-
mű novelláját adta és két versét: - A 
veréb*, -A török és a tehén*; Nagy 
Lajos, Somlyó Zoltán, Gábor Andor 
állandó munkatársak voltak. De en-
nek ismertetése már nem ide tarto-
zik. 

Az ötvenéves magyar íilmsajtóról 
mindenképpen úgy emlékezhetünk 
meg, mint egy világviszonylatban is 
jelentékeny kezdeteket felmutató, 
nagy hagyományú szakirodalomról. 
Nincs szükség arra az udvarias, néha 
vállveregető megemlékezésre, ami 
sok hasonló jubileumkor szinte ter-
mészetes. Inkább örvendhetünk, hogy 
már az 1910-es években komoly film 
esztétikánk volt kibontakozóban. 
Annyi pedig bizonyos, hogy a két 
háború közötti, de különösen az 1939-
től 1945-ig terjedő korszakhoz ké-
pest toronymagasságban áll a Moz-
gófénykép Híradó munkatársainak 
teljesítménye. 
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