
FEJŐS PÁL ÉS A TAVASZI ZÁPOR 
A »Tavaszi zápor—t a napokban mutatták be újra díszelőadás keretében. 

Az előadást a Filmarchivumok Nemzetközi Szövetsége tiszteletére rendezte 
a Filmmúzeumban a Színháztudományi és Filmtudományi Intézet. Eboől 
az alkalomból Magyarországra érkezett Jerzy Toeplitz filmtörténész projesz-
szor, a Szövetség elnöke, a lengyel fllmfőiskola igazgatója. 

A magyar filmek hazai és kül-
földi sikere mind gyakrabban 

felveti a kérdést: rendelkezik-e, a 
távolabbi múltat Illetően, haladó ha-
gyományokkal a mai realista magyar 
filmművészet? A futószalagon ké-
szült üzleti giccsek és a konjunktu-
rális propaganda filmek sok száz-
ezer méteres láncolatában vannak-e, 
és (ha igen, melyek azok a filmek, 
amelyek évtizedek múltán sem (ve-
szítettek értékükből? A kivételek 
között előkelő hely illeti Fejős Pál 
filmjeit. Az 1920-as évek nyomasz'ó 
és kilátástalan légköréből külföldre 
emigrált magyar filmrendezők kö-
zött Fejős Pál volt a legfiatalabb, a 
lagtehe'ségesebb. Az orvos-bakterio-
lógus képzettségű ifjú, a "-Nyugat-" 
irodalmi körével szoros kapcsolatban 
állt. Már számos némafilmet rende-
zett — amelyek közül kiemelkedett 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok című 
regényének feldolgozása — amikor 
1923-ban ő Is hajóra szállt, hogy a 
tengeren túl szerencsét próbáljon. 

1927-ben elkészítette a nagy feltű-
nést keltő Utolsó pillanat c. filmjét, 
A részben saját pénzén, részben ba-
ráti kölcsönből forgatott film kiemel-
kedett eredeti stílusával; Chaplin lel-
kes nyilatkozatban üdvözölte. Híressé 
vált a produkció gazdasági szerve-
zettség tekintetében is: a film 50 000 
dollárba sem kerül*, szemben az ak-
kori filmek átlagának milliós költ-
ségvetésével. 

Még nagyabb feltűnést keltett Lo-
nesome (A naffifváros mostohái) cí-
mű, 1928-ban készített filmje. A saj-
tóbeszámolók alapján ítélve, a Vas-
virág lírájára emlékeztető mű a 
modern nagyváros és nagyüzem mos-
toha forgatagában élő vasmunkás és 
telefonos kisasszony küzdelmes éle-
tét és -boldog egymásralelését. mu-
tatja be. Az egykorú kritika azt írja 
róla: - A legegyszerűbb eszközökkel 
a legmaradandóbb hatást éri e l . . . 

Annabella a Tavaszi zápor-ban 

egyike azoknak a, sajnos; még csak 
igen kis számban előállított filmekr 
nek, amelyek kifejezési eszközeiben 
minidig teljesen filmszerűek.-" 

Fejős még néhány filmet készített 
Amerikában, majd hazajött s jelen-
tős részt, vett a magyar hangosfilm 
megteremtéséért folyó küzdelemben. 
Itthon készíti 1932-ben a Tavaszi zá-
por és ítél a Balaton című filmjeit. 
'Ezután Dániában, majd Svédország-
ban rendezett. Bár ő (is csinált »üz-
leti-" filmeket, pályafutásában végig 
kiimutatható a valóság szenvedélyes 
kutatása. A giccsek hazug romanti-
kájának hátat fordítva, később ten-
geri utazásairól készít tudományos 
és tájfilmeket, Ma Hollywoodtól és 
a filmtől visszavonultan él. Hírnevét, 
filmművészi tehetségét a 30-as évek-
ben Chaplin, Fudavkin, René Clair-
rel együtt emlegették a szaklapok. 
Tudására, tekintélyére jellemző, 
hogy 1928-ban az Eisensteint és Dov-
zsankót foglalkoztató Szovkino szer- . 
ződést ajánlott neki Moszkvában. 

Az akkori magyar hangosfilm 
gyártóinak üzletd érdeke a szirupos, 
szerelmi giccsek készítését követelte. 
Ez volt a külföldi filmekkel való 
verseny és a kasszasiker alapja. 
Arra vajmi kevés lehetőség volt, 
hogy a filmrendezők művészi hiva-
tást vállalva, realista művekben 
mutassák be a korabeli társadalom 
konfliktusait. 

A magyar film, ha tett' is vaűa-



mit e kor ironikus ibemutatására (pl1. 
"Hyppolit, a lakáj-*), a Meseautóval 
és társaival egykettőre az "eladó vil-
láik-", "kölcsönkért kastélyok-" hamis 
világába ringatta a nézőt, hott muzsi-
kaszó nélkül' még élni sem lehetett. 

Kevesen 'tudják, hogy e szirupára-
dattal szemben történteik kísérletek 
realista irányzatú, művészi törekvé-
sek megvalósítására is. Ezek közé 
tartozik Fejősi Pál Tavaszi zápor 
című filmje is. A forgatókönyv írója 
Fülöp Ilona, a film rendezőjéhez ha-
sonlóan, hosszabb ideig élt Ameriká-
ban. Mindketten élesszemű, a dolgok 
nyitját kereső művészek. Művészi 
igényük elválasztja őket a holly-
woodi »gagman*<-ektől, humanista 
valóságüátásuk felfedezi a hazai ál-
lapotok elmaradottságát, az áthág-
hatatlan osztálykülönbségeket, a gaz-
dagság és nyomor szélsőségeit. Eb-
ből a két felismerésből ered a "Ta-
vaszi zápor-". 

A film Szabó Máriának, a kis fa-
lusi cselédlánynak Édes Annáéval 
sokban rokon sorsát mély együtt-
érzéssel, bájos költőiséggél tárja 
elénlk. Az urasági intéző által Cher-
be ejtett cselédet álszent úrnője el-
bocsátja, a falu kiközösíti. A városba 
menekül. Kávéházi lebujban kap 
munkát, itt hozza világra kislányát. 
Ám az "enkölcsvédő" társadalom 
hölgyei gyermekétől is megfosztják, 
elüldözik. Falujában mint kivert ku-
tyát fogadjók. Elhagyatottságában 
egyre jobban zülldk, nyomorúságától 
a halál szabadítja meg Az égből 
vigyázza kislányának sorsát, ahon-
nan — a néplegenda szerint — zá-
port zúdít a meggondolatlanul sze-
relmeskedő fiatal lányokra. 

A mese szakít a szegénylány — 
gazdagfiú kötelező filmbeli házassá-
gának sablonos törvényével, a tuda-
tosan naiv és hamis romantikával. 
Ez akkor — a kommerciális filmek 
özönében — önmagában is filmmű-
vészi bátorságra, radikális polgári 
világszemléletre vallott. 

De nem is csak a téma, hanem a 
feldolgozás filmszerűsége avatja 
széppé, értékessé ezt a filmet. Az el-
nyomottakkal és ártatlanul kitaszí-
tottakkal való ' együttérzését Fejős 
Pál sohasem foglalja szavakba, nem 
adja azt valamelyik szereplő szá-
jába. Érzelmeinket filmnyélven ki-
fejezett költői képsorok, vagy szinte 

észrevétlen felvillantott lényeges 
mozzanatok ragadják el. Az érzel-
mek és szenvedélyek húrjait a ké-
pek játékával szólaltatja meg, ezzel 
késztet állásfoglalásra. Szabó Mária 
legendái mennybemenetele oly meg-
ragadóan költői, hogy hangulatunk 
vele emelkedik és szinte természe-
tesnek) érezzük az égi konyha arany-
itól, ezüsttől csillogó környezetét. 

A film nagy erénye azonban ép-
pen a reális-elemek filmszerű meg-
formálásában rejlik. Mária.. . Má-
ria... Mária. . ! zakatol Idegesítően 
úrnőjének parancsoló hangja. Ez az 
ismétlés éppoly kifejező, mint Vizy-
né Anna.. Anna rikácsolása az Édes 
Annában. Egy kép, egy legyintés a 
bálrendező részéről Máriának: az 
urak közül hordd ki magad — de ez 
a mozdulat nemcsak Mária szívébe 
hasít, a néző emberiességét is felkor-
bácsolja. 

Mária reménykedve panaszkodik 
az intézőnek, hogy kidobták, mire 
az cinikusan pénzt ad a lánynak. A 
lázadás keménysége, de tehetetlensé-
ge is kifejeződik abban, ahogyan a 
lány követ dob a hintóba szálló úr 
után. Az árvaszéki végzést végrehaj-
tó három "úrinő" maszkjának töké-
letes ridegsége, a kútnál pletykázó 
vénasszonyok felháborító szfvtelen-
sége szintén kifejezői Fejős Pál ren-
dezői művészetének. 

A film főszereplője a szép és igen 
tehetséges Annabella francia film-
színésznő. Mellette Dajbukát Ilona, 
Gózon Gyula, Makláry Zoltán, La-
domerszky Margit, Pethes Sándor, 
Kürthy József a nevesebb szereplők. 

A filmet francia gyártó készítette 
magyar, angol, francia és német 
verzióban. Ez a magyarázata a film-
ben tapasztalható népviseletes hival-
kodásnak. De ez nem terelheti el fi-
gyelmünket a mű egészének bátor 
állásfoglalásáról és a részletek film-
szerű kulturáltságáról, melyek alap-
ján joggal sorolhatjuk e művet és 
alkotóját a realista magyar filmmű-
vészet úttörői közé. "Komoly és erős 
hittel hiszem — mondotta Fejős 
1932-ben a Nyugat Irodalmi estjén 
—, hogy van közönsége azoknak a 
filmeknek is, amelyek a művészet 
nevében csinál ódnak és nemcsak 
van közönsége, de lehet is közönsé-
get csinálni hozzá.. .« 

MOLNÁR ISTVÁN 


