
A FILMTÖRTÉNET LEGJOBB FILMJEINEK 
VERSENYE 

Czokatlan filmverseny zajlott le az 
° elimúlt hónapok során Brüsszel-

ben. A világkiállítás keretében a 
Filmtörténészek (Nemzetközi Irodá-
jával karöltve a Belga Fiimarohi-
vum versenyt hirdetett; melynek cél-
ja volt: megállapítani minden idők 
legjobb filmjeinek rangsorát, kivá-
lasztani azt a néhány alkotást, mely 
a filmtörténet félszázados fejlődése 
során idő állónak, klasszikus műnek 
bizonyult. E filmverseny azonban, 
noha a filmművészet történetén be-
lül kereste az egymással versenyző 
művek között a maradandó értéket, 
elsősorban mégis azt akarta bizonyí-
tani, hogy a film, mint önálló művé-
szet állja a versenyt a többi, nagy-
hagyományú művészetekkel szemben 
is. Törekvése az volt, hogy a nem-
zetközi érdeklődés homlokterébe ál-
lítsia a filmművészet halhatatlan re-
mekeit és éppen a kiemelt és felmu-
tatott művek erejével számoljon le 
a filmet még ma is körülvevő ten-
gernyi előítélettel. Még ma is sokan 
vallják, hogy a film múlékony értékű 
művészet, mely kizárólag a jelenhez 
kötődik; hogy elévülése is elkerülhe-
tetlen, mert a technika szakadatlanul 
megújítja. A tapasztalatok, és a ver-
seny tanulságai is, azonban mást 
mondanak: a filmek megöregedése 
— úgy látszik cseppet sem külön-
bözik a könyvek, festmények, zene-
művek mégöregedésétől. Az igaz 
művészet, akár néma vagy hangos, 
húsz vagy harminc éves, ma is hat, 
sőt nemegyszer modernebbnek hat, 
mint a legmaihb filmalkotások. 

A verseny a világ minden tájáról 
felkért filmtörténészek bevonásával 
zajlott le. Huszonhat ország 117 kép-
viselője — közöttük Magyarország 
is, Hont Ferenc, Biró Yvette és Ne-
mes Károly részvételével — adta le 
szavazatait az általuk legjobbnak 
vélt harminc filmre vonatkozólag. 
Szeptember 18-án ünnepélyes külső-
ségek között hirdették ki a verseny 
eredményét, melyet, az egybegyűj-
tött listák összevetése alapján állí-
tottak össze. E szerint a világ leg-
jobb tizenkét filmje a következő: 

1. Patyomikin páncélos — S. M. 
Eisenstein, 1925. Szovjetunió. 

2. Aranyláz — Charles Chaplin, 
1925. USA. 

3. Biciklitolvajok — V. De Sica, 
1948. Olaszország. 

4. Jeanne D'Arc — Carl Dreyer, 
1928. Franciaország. 

5. A nagy ábránd — Jean Renoir, 
1937. Franciaország. 

6. Kapzsiság — Erich von Stro-
heim, 1923. USA. 

7. Intolerance (Türelmetlenség) — 
D. W. Griffith, 1916. USA. 

8. Az anya — V. Pudovkin, 1926. 
Szovjetunió. 

9. Az aranypolgár — Orson Welles, 
1941. USA. 

10. A föld — , Alekszander Dov-
zsenko, 1930. Szovjetunió. 

11. Az utolsó ember — F. W. Mur-
nau, 1924. Németország. 

12. Dr. Caligari — Robert Wiene, 
1919. Németország. 

A »győztes filmek* felületes átte-
kintése is arról tanúskodik, hogy a 
rangsorolás fő szempontja a filmek 
történeti értéke volt: hogyan járul-
tak hozzá az egyes alkotások a film 
új kifejezőeszközeinek tágításához, 
formanyelvének gazdagításához, ön-
álló útjának megtalálásához. De ép-
pen, mert ez úttörő érdem az övék, 
tudtak egyben a maguk koráról, 
problémáiról is újszerűen, addig meg 
nem szokott módon szólni. Érdekes-
ségük korántsem porosodó múzeumi 
kincsekéhez hasonló, hisz akár a 
Patyonvkint, akár az Aranylázat, a 
Biciklitolvajokat vagy Az utolsó em-
bert nézzük, modern, izgalmas tartal-
makat közvetítenek számunkra. A 
felsorolt filmek szemléleti és műfaji 
gazdagsága, kifejezőeszközeik érett-
sége és bonyolultsága meggyőzően 
bizonyítják, hogy a XX. század új 
művészete, a legfiatalabb művészet 
ma már kitörölhetetlenül beletarto-
zik az egyetemes emberi kultúrába. 


