
Ha az irodalom önmagát kezdi 
ábrázolni — írót alkotás, téma-

keresés közben vagy akár a magán-
életben, irodalmi szalont, kávéházat, 
szerkesztőséget, esetleg magát az al-
kotótevékenységet — a festészet pe-
dig az egyes képek megfestésének 
pillanatát rögzíti akár külön kiemelt, 
főtémájú önarckép, akár pedig mel-
léktémaként szereplő, állványa előtt 
ülő művész alakjában: az alkotás-
mód nagyfokú tudatosságáról be-
szélhetünk. Hosszú fejlődés eredmé-
nyeként általában a reneszánsz ide-
jén és az utána következő századok-
ban bukkannak fel ilyen tenden-
ciák. A filmművészet fejlődésében 
is megfigyelhetjük, hogy egy bizo-
nyos fokon már önmagát kezdi áb-
rázolni, mégpedig többnyire kari-
kírozva, finom gúnnyal, ami megint 
csak tudatosság — és önérzet! — 
jele. Mikor a hangosfilm beköszön-
tése és a legfontosabb problémák 
tisztázása után pontosan, minden ár-
nyalatot kifejező formanyelv birto-
kába jutottak a legjobb rendezők, 
elérkezett az ideje, hogy a filmet, 
annak gyártását, vetítését, a rendező 
tevékenységét megfigyeljék, bemu-
tassák és ha kell, bírálják, éppúgy, 
mint a környező világ egyéb jelen-
ségeit. A film — filmtémává vált. 

Lássuk vázlatosan ezt az érdekes 
és eddig figyelemre nem méltatott 
folyamatot. 

Először a mozi jelenik meg a 
filmvásznon; vagyis a vetítőhelyiség, 

tehát a kész mű bemutatásának szín-
tere. Hol mulatságos bonyodalmak 
előidézője a mozi és a benne vetí-
tett film, mint például a Filmmú-
zeumban nemrég játszott Esős dél-
utón-ban: itt Rowland Lee rendező 
még arra is módot talált, hogy a 
hollywoodi sablon-filmeket finoman 
karikírozza; hol pedig drámai fe-
szültség megteremtését célozza a 
mozinak és közönségének bemutatá-
sa, mint Fritz Lang ragyogó ötlete 
A hóhér halálá-ban: egy híradót ad-
nak, a naposcsibék vidáman csipog-
nak a felvevőgép előtt, mikor vala-
melyik későnjövő odasúgja szom-
szédjának — Heidrichet megölték; 
száll a hír; mozgolódás, suttogás; és 
kitör a fergeteges taps, mintha csak 
a keltetőgépet ünnepelné a nézőse-
reg. 

A fejlődés következő fázisa magá-
nak a filmgyári műteremnek, tehát 
az alkotás színhelyének beépítése a 
cselekménybe. Az ilyenféle ötlet első 
megvalósítói közé tartozik például 
Eddie Cantor, aki Modern Ali Baba 
című filmjében pontosan bemutatja, 
ahogyan egy hollywoodi film a har-
mincas években készült, kifigurázza 
a futószalag-rendszert, az ötletek 
sivárságát, sőt még a film főszerep-
lői is háromszorosan láthatók: mint 
magánemberek; mint egy bizonyos 
szerepet éppen játszó színészek; és 
mint a film-mese hősei. Ennél is to-
vább lép az olasz Carlo L. Bragaglia, 
aki Mesél az élet című filmjében be-
mutat három forgatókönyv-írót, akik 
-valami életszerűt- akarnak filmjük 
számára elcsípni, s miközben az élet 
a legfantasztikusabb kalandokat 
hozza sorra elébük, nekik az ég vi-
lágon semmi nem jut az eszükbe, 
csak egymást idegesítik, és isszák a 
feketéket; már vége van a filmnek, 
mikor berohannak, hogy -megvan a 
téma!-. De még mindig nem ez a 
háború előtti filmművészet csúcsa e 
téren, hanem Grenville-nek, az ö r -
vény rendezőjének egy mindmáig 
egyedülálló vállalkozása, a Férfi-
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sors. Ez a film egy rendező életét és 
tragédiáját mutatja be; látjuk ma-
gánéletében s látjuk rendezni, még-
pedig: először úgy látjuk a tájat, 
vagy miliőt, amilyen az a -valóság-
ban-; azután, ahogyan a rendező-
főhős látja; végül ahogyan a kamera 
nyomén a közönség elé kerül a kép-
sor. Sőt: látjuk a hős sikereinek 
csúcspontján a publikumnak készült, 
üzleti siker-filmeket és a stáb han-
gulatát a forgatáskor; de látjuk az 
igazán nagyot akaró, de sokak által 
meg sem értett filmet is és tanúi 
vagyunk a rendező bukásának. Gren-
villenek ez a filmje a legjelentősebb 
kísérletek közé tartozik. 

A második világháború után foko-
zott szerepet kapott a film — a 
filmen. Ezt nem csupán a filmmű-
vészet fejlődése magyarázza, hanem 
irodalom és film Igen bonyolult és 
eddig nem nagyon vizsgált kölcsön-
hatása is. Az irodalom ugyanis egyre 
többet foglalkozik a filmmel, több-
nyire szatirikusán, gúnyosan, de 
emellett mint egyenrangú féllel; 
megjelennek az első filmrendező-
regényalakok, akiket többnyire 
nyughatatlan, sokat izgő-mozgó, ki-
számíthatatlan, de intelligens és jó-
szemű megfigyelőknek rajzol az író. 
(Thornton Wilder: Heaven's my des-
tination; Eric Knight: Kalifornia; 
Isherwood: Bécsi ibolyák.) 

A filmrendező alakját ilyen ro-
konszenves szatírával ábrázoló film 

Alekszandrov Hurrá tavasz-a. Ez a 
ritkán emlegetett vígjáték tartalmaz 
egy ragyogó képsort: a hősnő, afféle 
szobatudós, meglátogatja a film-
gyárat. A rendező — Cserkaszov — 
kalauzolja; séta közben elébük ke-
rül egy-egy éppen akkor forgatott 
film hőse, amint életéről morfon-
dírozik, úgy, hogy végül nemhogy a 
film hősei, de már mi sem tudjuk; 
most Puskinnal, Lermontowal, Go-
gollal találkoztunk-e, vagy csak ala-
kítójával? Valóság és álom, élet és 
ábránd csodálatosan keveredik s 
mikor már beleringattuk magunkat 
az önfeledt álmodozásba, hirtelen 
kigyúlnak a reflektorok s az addig 
árnynak tűnő két alak lesz a való-
ság, cigarettafüst kúszik az álom-
világba és a gyakorlati élet ritmusá-
val lendülnek bele a képbe merész 
diagonálisként a felvevőgéptartó 
daruk karjai. 

A dolog érdekességét csak fokozza, 
hogy valamennyi -megjátszott-film 
el is készült, tehát a felvételek -köz-
ben- (persze nyilván szünetében) 
készültek az egyes filmekről olyan 
belső felvételek, melyek együtt egy 
újabb, másik film fontos alkatrészé-
vé váltak, sőt dramaturgiai funkciót 
töltöttek be. 

Pár évvel ezután készült René 
Clair Hallgatni arany-a, melyet szin-
tén nemrégiben vetített a Filmmú-
zeum. René Clair mintha csak Gren-
ville komor tragédiáját kívánta 



volna humorossá oldani: a story 
csaknem ugyanaz, de a fölfogás 
szatirikus és a színhely: a néma-
filmek korának műterme. íme, a 
film már odáig fejlődött, hogy ön-
magán, saját gyermekkorán is fölé-
nyes biztonsággal mosolyoghat és a 
rendező kuncogva kacsint ki a ka-
mera mögül a kacagó nézőre: ki 
hitte volna akkor, hogy mindebből 
három évtized múltán ilyen komoly 
dolog lesz. . . Ettől kezdve sok ko-
moly rendező becsvágya lett ilyen 
René Clair-fölfogású szatíra elkészí-
tése. Ezt a fajta szatirikus szemléle-
tet képviseli a cseh Martin Fric 
Milliomos úr szerelmes-e, mely 
azonban a gúnyt még azzal is tetézi, 
hogy híres filmek paródiáit adja, 
afféle -így rendeztek ti--ként. Az is 
jól szórakozik, aki csak magát a 
filmet nézi, de az még jobban, aki 
ezenfelül felismeri a kigúnyolt fil-
meket. A gúny persze itt elismerés 
is. A filmművészet Fric alkotásával 
nagyot lépett előre a tökéletes tuda-
tosság felé. Orson Welles Arany-
polgára, Michael Powell Diadalmas 
szerelem című filmje, Rita Hay-
worth tánc-revüje, régi híres néma-

filmek mind felvonulnak a Mil-
liomos úr szerelmes-ben. Ehhez a 
műfajhoz tartozik az olasz Camillo 
Mastrocinque Emberek vagy őrmes-
terekbe is: a nálunk is nagy sikert 
aratott Oké, Néró-1 parodizálja 
egyik részlete, amikor a szerencsét-
len -embert- statisztaként ebben a 
filmben lépteti föl az -őrmester-, a 
rendező. Hogy milyen eredménnyel, 
azt láthattuk . . . 

Nekünk magyaroknak is vannak 
ilyen kezdeményeink: a háború 
alatt Apáthy Imre rendezett egy 
szellemes kisfilmet Pethes Sándor 
főszereplésével, melyben amerikai 
gengszterfilmeket és francia -kül-
városi- témákat parodizált ügyesen, 
ötletesen. (Így játsztok ti, ezt is a 
közelmúltban játszotta a Filmmú-
zeum.) A felszabadulás utáni film-
jeink közül Máriássy Félix Egy 
pikkoló világos című filmjéből kell 
megemlítenünk azt a képsort, ami-
kor a híradó kimegy a gyárba él-
munkásnőket fotografálni és a kis 
munkáslányok boldogan mosolyogva 
szoronganak a fontoskodva intéz-
kedő filmesek előtt. 

Mind időben, mind pedig színvo-



Tékozolj . . Job-
ban tékozolj t — 
ordítja az izga-
tott rendezd a 
kép bal zárkából 
Za L'Amournak. 
aki voltaképpen 
nem más, mint 
a hajdan híres 
EmlUo Glone ka-
rikatúrája. (Régi 

Idők mozija) 

nalban két olasz film jelnti a leg-
újabb és legjobb eredményeket. 
Szatírában, humorban Steno (6 ren-
dezte többek között a Hűtlen asszo-
nyokat és az Egy nap a biróságont 
is) Régi idők mozija című alkotásáé 
a pálma. Ez a színes film, mely már 
azzal is karikírozza a némafilmeket, 
hogy azokat fekete-fehér változatban 
adja, egyrészt hallatlanul mulatsá-
gos, másrészt pedig minden csípős-
sége és sok telitalálata ellenére sem 
tiszteletlen a film pionírjaival szem-
ben, sőt, Stenónak sikerült elérnie, 
hogy vígjátéka őszinte tiszteletet éb-
reszt bennünk az első úttörők alko-
tásai iránt. Ráadásul Steno valóban 
létezett alakokat visz filmre: -Za 
l'amour- nem más, mint a kitűnő 
Emilio Ghione, színész és rendező, 
aki Za la mort néven játszott. 
Maszkja is Ghlonére emlékeztet, 
életsorsa és tragikus halála is. Kre-
tinszky pedig a híres Cretinettlvel 
azonos. Steno tehát egyszerre több 
érzelmi és gondolati szálat perget: 
mulattat; tanulmányt - í r - a néma-
film koráról; meghatározza a film 
lényeges dramaturgiai elemeit (moz-
gás, rendezői módszerek); végül élet-
rajzokat is ad. Filmen ez olyanféle 
szimultán teljesítmény, mint mond-
juk Szerb Antal valamelyik esszéje. 

A másik olasz mű: Blasetti egyik 
epizódja a Tempi nostri című film-
ből. Címe: Külső felvétel. Blasetti 
remekel ebben a negyedórás film-
alkotásban. Két -lecsúszott- öregedő 

ember találkozik egy film külső fel-
vételeinél, mint statiszta: a férfi 
(De Sica) és egykori szerelme (Elisa 
Cegani). Feladatuk, hogy a háttér-
ben kocsikázva mozgást vigyenek a 
képbe. Ugyanakkor régies ruhában, 
ugyanolyan kocsiban ülnek, mint 
akkor, amikor utoljára voltak együtt 
s amikor a férfi kényelemszeretetből 
és kicsit gyávaságból nem vallott 
szerelmet az asszonynak. Most, itt a 
külső felvételen felidéződik a múlt 
és fellobban egy életen át őrzött sze-
relmük. A férfi csettint a lovaknak 
és boldogan elhajtat, mint hajdanán; 
hiába rohannak utánuk a filmesek 
— ők kimennek a gépből, a saját 
életük f e l é . . . 

így ábrázolja a film önmagát ka-
rikírozva megint csak az életet; így 
lépdel fokról fokra a filmművészet 
szemünk láttára a tökéletesedés felé. 
Amiképpen Moliére frappánsan szel-
lemes Versaillesi Rögtönzésében 
maga a színtársulat jelenik meg 
előttünk, hogy egy királyi szóra hir-
telenében rögtönzendó előadás főbb 
mozzanatait a publikum előtt meg-
beszéljék, ilymódon pedig önmagu-
kat és magát az embert bemutassák 
s ez a megbeszélés egyben maga a 
darab is: olyanképpen a filmművé-
szet is általános emberi problémákat 
mutat meg a műterembe, a rendező 
gondolatvilágába vagy a mozi néző-
terére kalauzolva a közönséget. 
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