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Filmstúdióban, 14-es 
vágóterem. Ez a film 
utolsó' állomása. Itt, a 
vágó figyelő szeme • 
előtt, a kis vetítővász-
non nincs titok. Unal-
mas részek, túljátszott 
jelenetek, túl hosszan 
fényképezett holt táj, 
rossz arckifejezés, hely-
telen mozgás — itt 
minden kiderül. A vágó 
a film első nézője, ö 
látja a filmből a leg-
többet, azt ,is, amit ia 
közönség soha nem lát. 
Afféle szerkesztő, öntő-
műhely ez a kis szo-
ba — (találóan nevezik 
a franciák a vágást sze-
relésnek), amelynek lé-
tezéséről a nézők mil-
liói talán nem is tud-
nak - , ahol a még 
alaktalan nyersanyag 
összeáll, formát, rit-
must kap. Néha öt-
ször, hatszor, általában 
háromszor, négyszer 
annyi anyagot kap, 
mint amennyi a 'kész 
filmben megmarad. Ez 
az arány önmagában is 
elég ahhoz, hogy érzé-
keltesse, milyen körül-
tekintést, művészi fi-
nomságot, figyelmet, 
tudást, zenei hallást és 
festői szemet követel az 
a művelet, amikor a 
vágó kezébe veszi az dl-
lót és a tekercsből le-
vág egy darabot. 

Egy új magyar film, 
a "Bogáncs* vágásán 
dolgozik Morell Mihály. 
Nap mint nap, a for-
gatás után idekerülnek 
a felvett jeleneteik. Kü-
lön tekercseken a han-

gok és 'külön tekercse-
ken a különböző gépál-
1 ásókból felvett részek. 
Az első feladat a hang 
és a kép szinkronba ál-
lítása, az egy-jelenet-
hez tartozó filmszala-
gok — kettő, három, 
négy, aszerint, hogy 
hány gépállással dol-
goztak — beszámozása. 
Ekkor kerül sor a nyers 
vágásra. Vagyis azokat 
a részeket vágják le, 
amelyek felvételét a 
film technikai előállí-
tása tett szükségessé. 
(A jelenetek sorrendjé-
nek megszámozása, az 
úgynevezett kifutások 
stb.) 

A 'következő műve-
letnél, a finom vágás-
nál már másképp kell 
vizsgálni a fik, kocká-
kat. Morell Mihály, mi-
közben türelmesen ma-

gyarázza a vágás bo-
nyolult művészi mun-
káját, vagy huszadszor 
nézi végig a "Bogáncs* 
egyik jelenetét. Mi min-
denre figyel közben? 
Kiss Ferenc, a film 
egyik szereplője kutyát 
lopott és elrejti. Hol vá-
lik hosszúvá ez a műt 
velet? Meddig feszül és 
mikor kezd lankadni a 
nféző érdeklődése? (Ho-
gyan simul ennek a kis 
jelenetnek a ritmusa a 
többihez? 

A rövidítés csak 
kezdeti formája a vágás-
nak. Nehezebb művelet 
az össze-vágás. A (Bo-
gáncs nézői majd csak 
azt ivtják, hogy Kiss 
Ferenc, a kutyatolvaj 
és Kiss Manyi, a kutya 
gazdája, pattogó, eleven, 
arckifejezésekben, moz-
dulatokban. hangokban 

Morell Mihály « "Bogáncs* 
vágásán dolgozik 

(Bencze Pál felvétele) 



gazdag párbeszédet 
folytatnak egymással. 
A dialógus (vége félé 
Kiss Manyi felfedezi el-
lopott kutyáját, utáina 
rohan, s a leleplezett 
kutyatolvaj riadt tekin-
tettel bámul utána. 

De amíg ez a párper-
ces jelenet a vágószo-
bában megszületett! 
Hányszor forgatta Mo-
rell Mihály előre-hátra 
Kiss Manyi és Kiss Fe-
renc arcát! Hányszor 
próbálgatta: az egyik 
beszél — az ő hangját 
halljuk, s a másik ar-
cát látjuk. Vagy: azt 
halljuk, aki beszél. 
Vagy: mindkettőit lát-
juk, s csaik az egyik-
nek a 'hangját. A for -
gatásnál külön-külön 
vették fel mindegyik 
szereplőt, s most itt, a 
vágó alkotja meg iga-
zán a jelenetet. Kiss 
Manyi oldalt fordul. De 
miért? Mert meghallja 
kedves kutyája nyüszí-
tésétl Il letve: itt még 
nem hall semmit. A 
nyüszítést Morell Mi-
hály csak most keresi 
elő a hangfilmszalagan', 
s belevágja a jelenetbe. 
Aztán megkeresi a má-
sik tekercsen a leleple-
zett tolvaj döbbent ar-
cát. Azt is belevágja. 

Egy aporósóg, amihez 
hasonló száz van, ami, 
ha jól csinálják, a néző 
észre sem veszi, de ha 
rosszul, elronthat egy 
jelenetet. Ez az apróság 
a 'következő: Kiss Fe-
renc lehajol a kutyáért, 
majd felegyenesedik. A 
két mozdulatot kétféle 
gépállásiból vették fel. 

De a lehajlás sokkal 
gyorsabb, min/t a fel-
egyenesedés. Morell ad-
dig (forgatja, figyeli, 
vizsgálja ide-odla a sza-
lagot, amíg megtalálja 
az egymással összhang-
ban levő mozdulatokat 
és "összecsamózza* 
őket anélkül, hogy a 
csomót bárki is látná. 

Ha már a filmteker-
cseket a forgatókönyv 
szerinti sorrendiben ösz-
szeáilították, a vágó ú j -
ra végignézi a filmet és 
ha kell, újra vág. Fino-
man, gonddal, körülte-
kintéssel. Néha egész 
jeleneteket átforgat, 
másképp épít fel. Oly-
kor pótfelvételeket kér, 
vagy egy-egy jelenet 
megváltoztatását, efeet-
leg még egy szereplő, 
vagy hang, zörej beik-
tatását. 

Járnak-e a rendezők 
a vágóterembe? Morell 
Mihály azoíkat szereti, 
akik járnak. Akik érte-
nek a vágás művészeté-
hez, tehát becsülik, ér-
tékelik. Akikí vitatkoz-
nak, megbeszélik a vá-
góval ezt a tulajdon-
képpen másodszori ren-
dezést. 

És járnak-e a színé-
szek a vágóterembe? 
Kevesen, ritkán. Pedig 
alig képzelhető el a vá-
góterem vetítővászná-
nál jobb iskola, könyör-
telenebb tükör. S az a 
színész, aki nem fél be-
letekinteni, nagyon so-
kat tanul, tapasztal be-
lőle. 

Morell Mihály erede-
tileg szobrásznak ké-
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szeptember 25-től októ-
ber 31-ig. 

szült, elvégezte a Kép-
zőművészeti Akadé-
miát. A 40-es években 
került a filmhez, s az-
óta — nem tudott elsza-
kadni tőle. Hány f i lm-
ben, hány vágást vége-
zett a közel két évtized 
alatt! Emberileg, művé-
szileg érthető, hogy 
ennyi művészeti és gya-
korlati tapasztalat bir-
tokában szeretné egy-
szer letenni az ollót, s 
rendezni — olló nélkül. 
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Bemutatásra kerül a 

FELESÉQEM 
A SZTÁR 

című színes német film. 
Rendezője: Hans Hein-
rich, főszereplői: Lorre 
Fisch, Günther Simon, 
Maly Delschaft, Alice 
Prill, Herbert Kiper és 

Evelyn Künneke 




