
A FILMKOJONSE'G -őtfe&óasia 
A miikor az első játékfilmek mind 

j \ nagyobb tömegeket kezdtek ma-
gúikhoz vonzani, sokan jósolgat'ók a 
színház -halálát. Ezek a borúlátó esz-
tétáik nem láttak mást a' filmben, 
mint a színháznak valamiféle gépesí-
tett formáját, amely előbb vagy 
utóbb kiszorítja a kézműipari jel-
legű színházat. Az elmúlt évtizedek 
azonban bebizonyították, hogy szó 
sincs a színház haláláról, mer* a 
filmművészet teljesen űj, a színház-
tól független közönséget nevelt magá-
nak, amedy érdeklődésében, igényei-
ben, magatartásában és visszahatá-
sában merőben eltér minden más 
művészet közönségétől. 

A filmközönsége' különösen két 
tényező vonzza: a film tárgya és a 
film főszereplői. Az emberek meg-
kedvelnek, szívükbe zárnak, sőt 
sokszor szinte bálványoznak egyes 
színészeket, s ebben jelentősebb sze-
repet jászák a filmszínész, vagy szí-
nésznő külső megjelenése, szépsége, 
férfias vagy nőies vonzóereje, minit 
színészi képességei. Az utóbbi ötven 
év férfi és női szépségideáljai a film 
művészei közül kerülték ki. Pszllan-
der Wtfdemar, Ramon Novarro, 
Rudolf Valentino. 

Greta Garbó, Marlene Dietrich és 
Gina Lollobrigida puszta neve is elég 
volt ahhoz, hogy valamely film iránt 
nagyfokú érdeklődést keltsen. 

Valljuk be őszintén, legkevésbé 
befolyásolja a közönség érdeklődé-
sét a filmkritika. 

Annál "öbbet ad viszont az ún. 
x-szájreklámra-x. A sógorasszony és 
szomszédasszony véleményé súlyo-
sabban esik ,a latba, mint a legkivá-
lóbb filmszakemíber kritikája. 

* 
A film külsőleg tagolatlan, folya-

matos élmény. A régi filmek szín-
háztól örökölt felvonásos beosztásai, 
vagy akárcsak két részben való ve-
títés — amelyet többnyire a tekercs-
csere tett szükségessé — m a már a 
múlté. A közönség a másfélórás 
filmek egyfolytában való vetítését 
igényli, s a folyamatosság bármiféle 
megszakítása élményének megzava-
rását jelenti. 

A színházi előadás megértése első-
sorban logikai folyamat. Mindenek 
előtt fel kell fogni a szavak értel-
mét, meg kell érteni a dialógusok 
•mondanivalóját, s csak azután és 
rajtuk keresz'ül érvényesülhet a mű 
emocionális tartalma. A film kép-
anyaga azonban nem szorul ilyen lo-
gikai közvetítésre. Még a hangos-
film képsora is közvetlenül hat a 
szemlélőre és az értelem közbeikta-
tása nélkül befolyásolja érzelmeit. A 
látvány, akárcsak a zenei effek'us 
széles tömegek részére tesz megkö-
zelíthetővé bonyolult? művészi tar-
talmakat Ezért tud a közönség szö-
vevényes és többszálú eseménysoro-
kat rendkívül gyors iramban is fi-
gyelemmel kísérni s ezért nem lehet 
a filmdialógusnak sem magyarázó 
szerepe. 

A film élvezete a közönség részé-
ről nem igényel semmiféle olvasott-
ságot, felkészültséget, iskolázottságot. 
Viszont mindezek nem is csökken-
tik az élmény erejét Vagyis a fü™ 
elmossa az életkorok és műveltségi 
fokok határait, egybemarkolja a kis-
diákot és az aggastyánt, a kérges-
kezű kubikost és az egyetemi ta-
nárt. Mindegyik megérti és ótéK a 
filmet (tartalmát illetően azonban 
természetesen mindegyik osztély-
helyzetének megfelelően reagál). A 
film tehát a legegyetemesebb, leg-
közérthe'őbb, legdemokratikusabb 
művészetnek tekinthető. 

A színházi élmény kétsíkú lelki fo-
lyamat. A néző átéli a színpadi tör-
ténéseket, de ugyanakkor 'udatában 
van annak is, hogy a színész való-
jában csak játszik. A moziközönség-
ben nem él ez a kettősség. Nem já-
téknak, hanem valóságnak érezzük 
a filmszalag eseményeit, olyan mé-
lyen valóságosnak, hogy egy szaka-
dék láttán magunk is szédülni kez-
dünk és reflexsaerűen elkapjuk fe-
jünket á filmvásznon felénk robogó 
autó elől. A film nézője sohasem 
érzi, hogy ez vagy az a színész mi-
lyen jól jó'ssza szerepét, mert a szí-
nészt tökéletesen azonosítja a sze-
reppel s játékát teljes 'val^sósnak 
éli át. A színész ténykedését 



a filmen nem érezzük produkció-
nak. 

Nem érezheti a filmközönség a jó 
darab, de rossz előadás, vagy 

rossz daraib, de jó előadás kettőssé-
gét sem. A forgatókönyv, a rendezői 
munka és a színészi alakítás a fil-
men olyan szoros egységbe olvad, 
hogy azt a szemlélő sohasem tudja 
szét elemezni. Ha a filmnek bármelyik 
tényezője kelt hiányérzetet, a közön-
ség az egész filmet utasítja el ma-
gától. 

A néző a filmen nem írói és szí-
nészi jellemábrázolást keres, nem a 
dialógusok költői szépségére és lé-
lektani mélységére vágyik, hanem 
érdeklődésének középpontjában a 
cselekmény álL Ezeket az eseménye-
ket nem eléje hozza a rendező, mint 
a színházban, hanem őt viszi az ese-
ményekhez. A lencse nemcsak a ren-
dező, hanem a métó szeme is. A tör-
ténéseket követjük, sőt részt ve-
szünk bennük. Együtt rohanunk a 
vonattal, benne ülünk az autóban és 
a repülőgépről nézzük az elsuhanó 
tájakat. A filmközönség tehát a cse-
lekmény résztvevőjének érzi magát, 
s ha más értelemben is, így foko-
zo'tabban "Mitspiéler*, mint a szín-
házi néző. 

A színháziban — még a legrealisz-
tikusabb játék esetén is — mindig 
van valaimd stilizáltság. A filmen 
azonban a közönség nem viseli el a 
stilizálást, s minden tekintetben a 
legrealisz'dkusabb valóságábrázcttást 
követeli meg. Egy gyilkosság, egy 
vasúti szerencsétlenség, egy robba-
nás a filmen a valóságos esemény 
realizmusával hat. A filmnek ez a 
fokozott realizmusa minden más 
művészetnél mélyebb benyomást, 
nagyobb feszültséget, és fokozottabb 
izgalma*, tud kelteni. A legköltőibb 
Játékfilm is a híradó és dokumen-
tumfilm hdte1es valóságábrázolásá-
val tart rokonságot. 

A film által kiváltott fokozottabb 
feszül ség és izgalom következtében 
a közönség nagyobb mértékben 
igényli a kiegyenlítődést, a feloldást, 
a megnyugvást. A -happy endig* a 
filmművészetnek sajátos formai kö-
vetelménye és lélektanilag sok tekin-
tetben hasonló a népmesék feszült-
ségfeloldó befejezéséhez, amelyben 

a jók elnyerik jutalmukat, a gono-
szok büntetésüket és a szerelmesek 
egymáséi lesznek. A társadalmi igaz-
ságszolgáltatásnak a filmen éppen 
olyan egyszerűen, világosan és kér-
lelhetetlenül kell érvényesülnie, 
imint a népköltészet alkotásaiban, 

* 

A film érzelmileg mélyen hatói a 
közönség lelkébe. Intellektuális ha-
tása azonban mintha gyengébb vol-
na a színházi és irodalmi élménynél. 
Ugyanezt mondhatjuk az élmény 
maradandóságáról is. Az olvasmány 
hatása tartósabb, mint a filmé. A kü-
lönbségek okainak feltárása azon-
ban mélyebb elemzést kívánna. 

Érdekes, hogy milyen sokan néz-
nek meg többször egymás ultán 
olyan filmet, amely megnyerte tet-
szésüket Még hosszú évek utáni 
felújítás . esetén is élénken ér-
deklődnek a film iránt. Csakhogy a 
színházi repríz és a filmrepríz lélek-
tani hatásban lényegesen el'érnek 
egymástól. A színházi repríz új mű-
alkotás, a filmrepríz mechanikus 
ismétlés. Ezért a néző a filmfelújítá-
son régi emlékképednek felújítását 
várja, ami teljes méntékben ritkán 
sikerül. 

A film közérthetősége, a filmél-
móny - közvetlensége és a filmszalag 
realizmusa avatják a filmet a -leg-
fontosabb" művészetté. Lehet hogy 
más művészetek artisztíkumban töb-
be*' tudnak nyújtani, de a film meg-
győző ereje minden más művészetet 
felülmúl. Egy csatajelenet festői, iro-
dalmi vagy színpadi ábrázolása so-
hasem vetekedhet azokkal a kép-
sarokkal, amelyekben a film tud 
megeleveníteni egy harci részletet 

Éppen ezér* a film propagandisz-
tikus hatása, nevelőereje, társa-

dalmi formálóíképessége nagyobb, 
mint a színházé vagy irodalomé. 
Ma már többen néznek filmeket, 
mint ahányan Olvasnák. Különösen 
intenzíven érvényesül hatása fiatal-
korúaknál, akik sokkal érzékenyeb-
ben reagálnak a filmekre, mint a fel-
nőttek. A filmművészetben rejlő 
rendkívüli pedagógiai lehetőségek 
azonban még ma sincsenek teljes 
mértékben kiaknázva. 
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