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/könyvtára

minden kötete kettős arculatú igénnyel lép a közönség elé. Az élő színház síkján 
mindig szem előtt tartja, hogy a színház a közönség és a színpad együttműködé
sében és egycélú akaratában egymásra találva jöhet csak létre és emelkedhet a tuda
tosság magasabb fokára, másrészt a maga zárt, tudományos igényekkel fellépő 
körén helül rögzítő, alkotó és továbblendítéfipéllal szabja meg alapprogrammját: 
minden, a Színháztudományi Intézet jegyé/el tiadott tanulmánya a mába kap
csolódó gyakorlati problémát nyújt, színházművészeti alapkérdéseket fejt meg 
és a jövőbe mutat. A színházi élet, a maga rejtettebb szakmai világával, igen 
gyéren jutott eddig alapos, magyarnyelvű monográfiákká! a közönség elé. Kiad
ványainkat e hézagpótló extenzív gondolatterjesztés célja szabja meg: az élő 
színpad gyakorlati küzdelme és a színháztudomány legelevenebb ötletei kapcso
lódjanak egy teremtő fejlődésbe, a színház, a közönség mint a legdöntőbb stílus
formáló közösség és a tudomány bonyolult, de értelmes szintézisébe. A Színház- 
tudományi Könyvtár, minden sorával, e sajátos színházi élet ébrentartását mun
kálja. A hétköznapok kézzelfogható valósága, a megállás nem segítheti elő a vázolt 
ideális utak elérését, ebhez eszményeket kitűző, a színház taposómalmából kiin
duló és a művészetbe torkolló folytonos újrakezdés és állandó revízió szükséges. 
Nem állapodhatunk meg tehát, nem kötelezhetjük le magunkat — kort és embert 
formálva, a színpadról a tömegekhez elérő szavunkkal — semmiféle végleges 
módszernél; figyelnünk, látnunk kell, látókörünket teljesebbé tágítanunk: a jövő 
állandó útját keresnünk. A Színháztudományi Könyvtár szakavatott értékeléssel, 
a könyv szeretetével és e különös, bonyolult világ, a színház teljes világának fel
derítésével igyekszik visszhangot támasztani azokban, akik lélekkel keresik vele 
a kapcsolatot és fogalmak tisztázását várják tőle. Hisszük, hogy őszinte törek
véseinkben a színház hívői és a színpadmuvészet munkáiéi támogatnak majd.
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, “V
l  j művészetnek új elméletre van szüksége. Uj esztétikára, mely 

az új kifejezés formanyelvének alaktanát (morfológiáját) rendszerezi 
és törvényeit megállapítja. Szükség van új művészetfilozófiára, mely 
az új művészettel feltárt új élményszféra általános jelentőségével fog
lalkozik. (Mintahogy teszem a zene művészetfilozófiájának a sajá
tos zenei élmény jelentőségével kell foglalkoznia, az emberi öntudat 
és az emberi kultúra számára általában). Szükség van új művészet- 
psychologiára, mely az új formanyelvvel elért új hatásokat elemzi. 
Szükség van mindezeken belül művészetszociológiára is, mely az új 
művészet társadalmi összefüggéseit tárja fél. De szükség van azok
nak az új emberi képességeknek elemzésére is, melgek új érzékeny
séggel és új asszociáció kapcsolásokkal az új művészet élvezését 
és megértését lehetővé teszik. ✓

Ezek nrnd nagy és még szűz területei a kutatásnak, melyekre 
eddig jóformán egyedül merészkedtem. A párisi Filmológiai Intézet 
körül most csoportosult kiváló tudományos erők nemzetközi megszer 
vezése 'biztosítani fogja a rendszeres tudományos kutatást ezen az. 
eddig nagyon elhanyagolt területen is. Nekünk, magyaroknak sem 
szabad kimaradnunk ebből a .munkából. Ezért van szükség a 
magyar filmtudományi intézetre.

De nagy szükség van rá azért is, mert a film elmélete nemcsak 
magyarázó, hanem alkotó és ihlető elméiét lesz. A film ugyanis 
az egyetlen művészet, mely a történelmi koron belül, sőt a mi 
korunkban, a sző szoros értelmében szemünk láttára keletkezett 
es most alakítja ki uj formanyelvét. Az egyetlen művészet, melynek 
geneológiáját tudományosan vizsgálhatjuk, mert ismerjük keletke
zésének és fejlődésének szociális, gazdasági, ideológiai, kulturális 
és lélektani feltételeit. A filmelmélet a többi művészet geneológiájára 
is — per analógiám — világot fog vetni.

De a filmmel nemcsak új műfaj született, hanem új emberfaj is. 
Nemcsak új műalkotások, hanem új emberi képességek'aFTTj művé
szet érzéklésére, felfogására. Új élményszféra nyílott meg, mely 
olyan specifikus, mint a zenei élmények szférája, a zenei kultúra 
és az emberi kultúrának nem kevésbbé lényeges eleme lesz: a film
kultúra. — A „művészi termelés — mondja Marx a politikai öko-
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íiomia kritikájának előszavában — nemcsak tárgyat termel a szub
jektumok számára, hanem szubjektumot is a tárgy számára'1.

Ez persze más művészeteknél is így van. De esztétikák és művé
szettörténetek eddig inkább a „termelt műtárgyakkal" foglalkoztak 
és csak ritkán és közvetve ama szubjektív képességekkel, melyek 
a művészet dialektikus visszahatása folytán fejlődtek ki. Ennek 
oka az, hogy a tudománynak nem volt módjában az olyan emberi 
szenziibilitás kifejlődését megfigyelni, mely homályos ősidőkben 
kialakult művészet hatása alatt keletkezett. De hogy a film hogyan 
tanított meg bennünket látni, hogy fejlesztette vizuális értelmezé
sünket, vizuális asszociációinkat, vizuális metaforák és szimbó
lumok megértését, azt a film története folyamán pontosan követ
hetjük. Először a film ad alkalmat egy valóban tudományos és tel
jes művészetelméletre. Ezt az alkalmat eddig rendszeresen nem 
használta fel a tudomány. (A filmológiai intézet körül csoportosult 
tudósok kezdték először szervezett kollektivitásban ezt a munkát).

Egy még alakuló, formanyelvét most teremtő új művészetről lévén 
szó, annak elmélete nemcsak utólagosan fogja regisztrálni és magya
rázni azokat a művészi formákat és hatásokat, melyek elméleti 
tudatosság nélkül jöttek létre. A filmológiának sokkal nagyobb 

szerepe van. Egy növekvésben levő művészet élettörvényeit vizs
gálva, nemcsak Minerva baglya lesz, mely röptét csak 'este kezdi. 
Nemcsak leszűrt tanulságok utóteóriája lesz, hanem a lehetőségeket 
feltáró térképe még nem járt, de kiszámított utaknak. Jövőbe 
mutató, ihlető, kezdeményező elmélet Kolombuszok számára. Alkotó 
elmélet. Teremtő esztétika. Ihlető pszichológia.

I.

A NÉMAFILM, MINT KULTŰRHISTÓRIAI PROBLÉMA

A mi nemzedékünk az emberiség történelmi korában egyedülálló 
eseménynek volt tanúja: egy új művészet születésének. Es még egy
nek, mely nem kevésbbé ritka. Egv művészet — látszólagos — halá
lának. Hiszen a némafilm, úgy látszik, megszűnt. A tudomány 
annak idején elmulasztotta ennek a világtörténelmi eseménynek 
kivizsgálását. Egyedül álltam ott figyelőnek. De ilyen roppant je
lenség vizsgálatához egv ember erői nem elegendők.

1924-ben megjelent „Dér sichtbare Mensch" című, első filmeszté
tikámban a film némaságát nemcsak az új művészet lényegének



és princípium stilisationisának tartottam, hanem a kultúrhistória 
nagy fordulójaként üdvözöltem. Viszont 1929-ben, a hangosfilm 
megjelenésekor, első könyvemmel vitázva azt állítottam, hogy annak 
idején tévesen abszolutizáltam a némafilm némaságát, mivel, hogy 
nem láthattam előre a hangosfilmet. (Dér Geist des Films. 1930). 
Ma megértettem, hogy első elméletem volt helyes. Megértettem, 
hogy ma is érvényes minden, amit a némafilm némaságának eszté
tikájáról mondottam. (A művészetek mind „redukálják többé- ] 
kevésbbé az érzékszervek funkcióját. A világ képe úgy válik homo
gén képpé, hogy csak látom, vagy csak hallom, vagy csak olvasom 
stKjTA némafilm nem egy kezdetleges, és idétlen formája a hangos
filmnek. Az viszont nem magasabb fejlődési foka a némafilmnek. 
Éppen olyan kevéssé, mint ahogy a festészet nem magasabb fejlő
dési foka, nem kiegészülése a grafikának, azért mert a rajzhoz ,,hoz- 
zájárultak“ a színek. Két különböző művészetről van szó, 4  hangos- , 
film sem magasabb fejlődési Fok, hanem más művészet, mely csak 
ideiglenesen kihozta a divatból a némafilmet. 1

Nem szüntette meg. A némafilm még divatba jöhet és meglehet, 
párhuzamosan a hangosfilmmel. Meggyőződésem, hogy éppen most 
lett aktuálissá, hogy a némafilm már elért, rendkívül kifinomult 
vizuális kifejezését (melyet a hangosfilm elvesztett) újra értékesít- 

~ síik a hangosfilmen belül is.

EGY ÚJ VIZUÁLIS KULTÚRA KEZDETE

Sohasem volt ilyen fontos a néma képek pszichológiai hatásának 
megvizsgálása, mely még a filmológiára vár.

De a némafilm kizárólagos vizualitása egy új vizuális kultúra kez
detét is jelentette. A könyvnyomtatás feltalálása idővel olvashatat
lanná tette az emberek arcát. Olyan sokat olvashattak a papírosról, 
hogy a közlésnek mimikái módját elhanyagolták. Victor Hugó azt 
írja valahol, hogy a nyomtatott könyv átvette a középkori kated- 
rális szerepét és a nép szellemének hordozója lett. De az ezer könyv 
a katedrális egy szellemét ezer véleménnyé tépte szét. A szó dara
bokra zúzta a követ is. Az egy templomot ezer könyvvé marcan
golta.

A látható szellemből így lett olvasható szellem és g vizuális kul
túrából fogalmi kultúra. Ennek természetesen gazdasági és társa
dalmi okai voltak, melyek megváltoztatták az élet általános arcát. 
De kevéssé vettük figyelembe, hogy evvel kapcsolatban az egyes 
emberek arca is — egész konkréten — a homloka, szeme, szája is 
meg kellett, hogy változzék.
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Most egy új találmány, egy új gép van munkában, hogy újra 
vizuális kultúra felé fordítsa az embereket és új arcot adjon nekik: 
a fihokamera. Szellemi termékek sokszorosítására és terjesztésére 
szolgáló technika ez, éppen úgy, mint a könyvnyomtató gép és az 
emberi kultúrára való hatása nem lesz csekélyebb.

' t o  nem beszélni, az még nem jelenti a mondanivaló hiányát. 
Aki nem beszél, az még zsúfolva lehet élményekkel, melyeket csak 
formákban, képekben, arcmozdulatban, taglejtésben lehet kifejezni. 
Meast a vizuális élmény gesztusai nem szavakat helyettesítenek. Nem 
szavakat jeleznek, mint a süketnéma ujjainak jelbeszédei. Nem sza
vakat gondol, melyeknek szótagjai, mint holmi Morze-jeleket raj
zolja a levegőbe. Az ő gesztusai egyáltalában nem szavakkal is ki
fejezhető élményeket jeleznek, nem racionális érzéséket, hanem 
olyanokat, melyek akkor is kifejezetlenek maradnának, ha az 
ember szóval már megmondott volna minden megmondhatót. Mert 
mély kifejeznivaló ez. mely lelkének olyan rétegében fekszik, melyet 
fogalmak nem tudnak megközelíteni, éppen oly kéréssé, mint 
racionális fogalmakkal meg nem fogható zenei élményeinket. Az 
arcon és arcjátékban olyan szellem jelenik meg, mely a szavak

V médiuma nélkül válik láthatóvá, testté a szó szoros értelmében.yAz volt a képzőművészeteknek nagy kora, mikor a festő és a szob
rász nemcsak az üres teret töltötte meg a formák elvont alakzataival 
és az ember nem volt számára pusztán formaprobléma. A festők fest- st 
hettek lelket és szellemet anélkül, hogy „irodalmiakká1' kellett volna 
válniok, mert a lélek és szellem még nem rekedt meg a csak szavak
kal kifejezhető fogalmakban, hanem a szó szoros értelmében mara
déktalanul megtestesülhetett szoborban és képben. Az volt ama bol
dog kor, mikor a festményeknek még lehetett „témájuk" és ,,esz4 
méjük", mert az eszme nem jelent meg szükségképpen előbb foga-' 
lomban és az azt megnevező szóban és a festő nem csak utóbb fes
tett hozzá „illusztrációt". Azt a lelket, mely gesztusban vagy arc
kifejezésben közvetlenül materializálódott testté, ezt elsődleges meg
jelenési formában festhette meg vagy faraghatta a művész. De 
azóta a könyvnyomtatás lett főhídja az emberek távolabbi szellemi 
érintkezésének. Szóba gyűlt, szóba kristályosodott főképpen 
a lélek. A test finomult kifejezőeszközeire többé nem volt szükség. 
Azért lélek nélkül való lett testünk és üres. Mert, amit a természet 
nem használ, az elkorcsosúl.

Most egy új művészet azon van, hogy új fordulatot, árnyalatot 
adjon a kultúrának. Sok millió ember ül esténkint a moziban és 
csak látván élnek át sorsokat, jellemeket, érzelmeket és hangula
tokat, sőt gondolatokat is és szavakra alig van szükségük. Mert 
a szavak nem érintik a képek lelki tartalmút és különben is csak 

e lq .  - 'v w * -  w A -v A .-e .-v - x A v a  -*s  t x
i . / •
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múlandó csökevényei még kifejletlen műformáknak. A film nagy 
közelképei, melyek az ember mikrophysiognomiáját feltárva egy 
mikropsychológiába vezetnek be, olyat mutatnak, amit színház 
sohase mutathat. Az emberiség tanulja már az arckifejezéseknek, 
taglejtéseknek és gesztusoknak gyönyörű, gazdag nyelvét. Nem 
a süketnéma nyelv~ szavakat helyettesítő, szavakat jelző jelbeszéde 
ez, hanem közvetlenül megtestesült lelkek vizuális korresponden- 
ciája. Az ember újra láthatóvá lesz.

A filológia és nyelvtörténeti kutatás megállapították, hogy a nyelv 
eredete, a kifejező mozgás vagyis, hogy az ember, aki beszélni kezd, 
(éppen úgy mint a csecsemő) nyelvét és ajkait csak úgy mozgatja, 
mint arcának egyéb izmait és kezeit. Tehát eredetileg nem is avval 
a szándékkal, hogy hangokat képezzen velük. A nyelvnek és az 
ajkaknak mozgása kezdetben éppen olyan spontán reflexmozgás, 
mint a test minden kifejező mozgása. Az, hogy ezáltal hangok kelet
keznek, az másodlagos kísérő jelenség, mely úgyszólván csak utóbb 
használtatott fel gyakorlati célokra. A közvetlenül látható szellem 
így lett közvetve hallható szellemmé. Ebben a folyamaiban (mint 
minden fordításban) sok minden veszendőbe ment. Ám a kifejező . ^ 
mozdulat, a gesztus, az emberiség ősanyanyelve.

Most kezdünk rá emlékezni és újra tamiljuk. Még esetlen és kez
detleges és nagyon távol van még a szóművészet nagy differenciált
ságától. De már olyan dolgokat tud néha kifejezni, melyeket a sza
vak művészei megfogni és kimondani nem tudnak. Mennyi emberi 
tartalom maradna kifejezetien muzsika nélkül! Ugyanannyit fog 
felszínre hozni a mimika és gesztus most kifejlődő művészete. Nem 
racionális, nem fogalmi tartalmat, de mégsem homályosat és hatá
rozatlant, hanem — mint a zene — világos és egyértelmű emberi 
élményt. így lesz majd a belső ember is láthatóvá. ? ) j j  ̂ ,

Ám ez a látható ember ma már nincsen és még nincsen jelen. 
Mert mondottam már, hogy törvénye a természetnek, hogy a nem 
használt szervek elkorcsosulnak. Amelyik állat nem rág, kihullanak 
fogai. A szavak kultúrája idején nem használtuk fel teljességgel tes
tünk kifejezőképességét és ezért azt részben el is vesztettük. Nagyon 
gyakori eset, hogy primitív népek taglejtése változatosabban kifejező 
a nagy műveltségű európaiénál, aki a leggazdagabb szókinccsel ren
delkezik. Még néhány esztendei filmművészet jöjjön és majd rájön
nek a tudósok, hogy a kinematográfia segítségévei az arckifejezések
nek, taglejtéseknek és gesztusoknak olyan lexikonéit lehet majd és 
kell majd összeállítani, mint amilyen szólexikonokat és enciklopédiá
kat készítenek régóta már. De a közönség nem várja meg a jövendő 
akadémiák gesztusgrammatikáit, hanem moziba jár és ott tanulja.
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De nemcsak a test kifejezőereje korcsosodoit el, mert elhanyagol
tuk, mint kifejezőeszközt, hanem megfogyott a lélek is ezáltal, 
melyet kifejeznie kellett volna. Mert, már mondottam, nem ugyanaz 
a szellem, nem ugyanaz a lélek az, mely egyszer szavakban, más
szor gesztusokban nyilatkozik meg. A zene se ugyanazt, csak más
ként fejezi ki, mint a költészet. A szavak vödreit más mélységekbe 
merítjük és mást hozunk velük felszínre, mint a gesztusokkal. És 
nehogy valaki i'igy értse, hogy én a szavak kultúrája helyett kívá
nom vissza a gesztusok és a mimika kultúráját. Egyik a másikat 
nem helyettesítheti. A racionális fogalmi kultúra és-a velejáró tudo
mányos fejlődés nélkül'nincs társadalmi — tehát emberi — haladás. 
A mai társadalom kötőszövete a szó és írás, mely nélkül minden 
szervezés és tervezés lehetetlen. Viszont, hogy az a tendencia, mely 
világos fogalmak helyet öntudatalatti érzésekre akarná redukálni 
az emberi kultúrát -— hova vezet — azt megmutatta a fasizmus.

Itt csak művészetről van szó és ott sem a szavak racionálisabb 
művészetének helyettesítéséről. Nem helyettesítésről, hanem bővü
lésről van szó. Nincs okunk egy emberi gazdagságról egy másik 
kedvéért eleve lemondani. A legfejlettebb zenei kultúrának sem kell 
háttérbe szorítani a racionális kultúrát.

De hogy visszatérjek az előbbi vödörhasonlathoz, tudjuk, hogy az 
a kút szárad ki, amelyből nem merítenek vizet. A pszichológia és 
filológia kimutatta, hogy érzéseinket és gondolatainkat eleve meg
határozza kifejezésük lehetősége. Azt is tudja a filológia, hogy nem
csak fogalmak és érzések teremtenek szavakat, hanem fordítva, a 
szavak is ébresztenek fogalmakat és érzéseket. Ez az ökonómiája 
szellemi szervezetünknek. Pszichológiai és logikai elemzések kimu
tatták, hogy a szavak nemcsak kifejező képed gondolatainknak és 
érzéseinknek, hanem többnyire a priori határt szabó formái is. Ez 
az oka a tanultsággal gyakran velejáró sablonos banalitás veszedel
mének. Ebben is dialektikus az emberi szellem fejlődésének folyamata. 
Növekvésében szaporítja kifejezőeszközeit, de viszont kifejezőesz
közeinek szaporodása könnyíti és gyorsítja növekvését. Ha tehát a 
filmmel a kifejezés lehetőségei szaporodnak, akkor tágul a szellem 
is, melyet kifejezhet.

Evvel a néhány, szórványos megjegyzéssel persze alig érintettem 
ama kérdések tömegét, melyek a filmpszichológia és a gesztológia" 
terén a filmolőgia tudományára várnak.
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A FILM MŰVÉSZETFILOZÓFIÁJA

A film iij formanyelvét, új kifejezőeszközeit a kamera állandó 
mozgása hozza Tétre, mely nemcsak minduntalan új dolgokat mutat, 
hanem azokat szakadatlanul változó szemszögből mutatja. Ebben 
rejlik a film történelmi újsága. Igaz, hogy a film új világokat fedett 
fel, melyek addig el voltak fedve szemünk elől. Így az, ember kör
nyezetének lelkét, a dolgoknak arcát. Megéreztette a tér dramatikus 
hatásait, a tájkép megszólaló lelkét, a tömegek ritmusát és a néma 
létezés titkos beszédét.

l)e êj, mind csak új megismerést jelentett, új témát, új tárgyat, 
fii anyagot. ÁnT a művészetfilozófia szempontjából a döntő törté
nelmi jelentőségű fordulat nem az volt, hogy mást, hanem az, hogy 
máskép mutatott. Az, hogy a film megszüntette a néző tudatában a 
műalkotás állandó távolságát és vele azt a belső distanciát is, mely 
eddig a művészi élmény lényegéhez tartozott.

A moziban a kamera tekintetemet magával ragadja a film cselek
vésének, a filmképnek terébe. Mintha onnan belülről látnék mindent 
és körül volnék véve a film alakjaival. Nem kell nekik közölniök 
velem, hogy ők mit látnak, hiszen azt látom, amit ők látnak és úgy 
látom, ahogy ők látják, avval az érzéssel is.

Hiába vagyok odakötve megvásárolt helyemhez, nem onnan látom 
Rómeót és Júliát. Mert Romeo szemével tekintek fel Julia balkon
jára és Júlia tekintetével látom Rómeót odalenn. Tekintetem és vsáé 
öntudatom azonosodik n film alakjaival. Magamnak külön, saját 
szempontom nincs. Tömegek közepében járok, a hőssel lovagolok, 
repülök, zuhanok és ha a vásznon egyik a másiknak szemébe néz, 
akkor a vászonról az én szemembe tekint. Mert a kamerában van 
az én szemem és azonosul a cselekvő személyek tekintetével, ök az 
én szememmel néznek. Ez az azonosulás (identifikáció) pszichológiai 
aktusa.

Ehhez az azonosuláshoz hasonló valami semmiféle művészet- 
rendszer hatásaként eddig elő nem fordult és ez az, amiben a film 
legmélyebb művészetfilozófiai új sajátossága nyilatkozik meg.

A filmkamena Európából került Amerikába. Miért jött mégis a 
filmművészet Amerikából Európába? Miért találták meg Hollywood
ban hamarabb, mint Párisban az új művészet eme sajátos kifejező
formáit? Ez volt az első eset a történelemben, hogy Európa Ameri
kától tanult művészetet.

A film ugganis az egyetlen művészet, mely a polgári kapitalista 
korszakban keletkezett. Valamennyi többinek gyökerei visszanyúl

II.
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nak a kapitalizmus előtti múltba és azért valamennyi többé- 
kevésbbé magán viseli régi ideológiákból született formák nyomait. 
Ehhez hozzájárul még a+ polgári esztétika és művészetfilozófia 
hagyománya, mely a kapitalizmus előtti, főképpen az antik művészet 
és esztétika feltétlen tekintélyét hirdette „örök törvényeivel". A pol
gárság az antik művészetet, mely nem az ő társadalmából és nem 
az ő ideológiájából született, egyetlen normává és abszolút mértékké 
emelte. Ezt hirdette minden esztétikus. Ezt az álláspontot foglalta 
el minden Akadémia és hivatalos kultúrszervezet. Európa kultúrájá
nak ez a művészetszemlélete nem volt alkalmas arra az átmenet nél
küli, hirtelen ugrásra egy merőben új, polgári művészetbe, melyet a 
hagyomány nélküli, elfogulatlan amerikaiak megtettek.

A konzervatív francia Akadémia árnyékában, a Louvre történelmi 
műkincseinek környékén, az ős Comédie Francaise közelében, ahol 
Corneille-t és Racine-t még úgy szavalják ma is, mint két század
dal ezelőtt, nehezebb lett volna ez az újítás, mint a szűzien művelet
len Hollywoodban. Az amerikai polgárság ideológiáját nem kötelez
ték régi esztétikai kultúrhagyománvok.

De hát mi is az, amiben a hagyományos európai művészetszemlé
let különbözik az amerikaitól? Azjeurópai esztétikának és művészet- 
filozófiának alapvető elve a régi görögök óta napjainkig, hogy külső 
és belső távolság és dualizmus van ember és műtárgy között. Ebben 
az eTvlíerTbennefogla 11atik, hogy minden művészeti termék önmagá
ban zárt kompozíciójánál fogva saját törvényű mikrokozmosz. Ábrá
zolhatja a valóságot, de avval közvetlen kapcsolata és bárminemű 
összeköttetése nincsen. A művészi terméket az őt környező empi
rikus valóságtól nemcsak a kép kerete, a szobor talapzata, a szín
pad rivaldája különíti el. A műtárgy belső lényegénél fogva zárt 
kompozíciójának és sajátos törvényszerűségének következménye
képpen leválik a természetes valóságról. Éppen mert ábrázolása, 
azért nem lehet vele összefüggő folytatása. Ha kezemben is tartom 
a képet, akkor sem tudok behatolni a kép saját, festett terébe. Nem
csak testileg vagyok erre képtelen, hanem öntudatom sem helvez- 
kedhetik bele, mert soha kép azt a képzetet nem kívánja és nem 
tudja kelteni bennem, hogy benne vagyok. Nem hiszem magam a 
kép festett terében.

A színpadon lejátszódó színdarab világa akkor is el van zárva 
előlem, ha fenn ülök a színpadon a színészek között, vagy ha a 
színpad arénája körül van véve nézőkkel, mint a cirkuszban. Mert 
akkor sem lehetek én részese a cselekménynek. A szereplők hozzám 
nem szólnak, engem nem vesznek tudomásul. Nem rám néznek, 
nem hozzám szólnak. Jelenlétemmel zavarhatom a mű kompozíció
ját, de a kompozíció elemévé nem válhatok soha.
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Az ember belső magatartása a művészettel szemben nem volt 
mindig és mindenütt, minden népek között ilyen. Az antik görögök 
művészlegendája, mely Appalesről, a festőről szól, az európai mű
vészetfilozófiát fejezi ki. Azt meséli, hogy Appeles olyan kitűnően 
festette meg a szőlő képét, hogy az megtévesztette a verebeket és 
azok rászálltak. Ám az európai legenda nem mondja, hogy a vere
bek jól is laktak volna evvel a szőlővel. Az a legenda szerint is 
csak kép volt, csak ábrázolás. Akármilyen valószerű volt — való
sággá nem válhatott.

De a régi kínaiak, teszem, nem tekintették művészetük termékeit 
ilyen megközelíthetetlenül más világnak. Az ő festőmítoszuk így 
szól: élt egyszer égy öreg festő, aki tájképet festett. Szép völgyet 
festett egy nagy hegy lábánál. A völgyben ösvény vezetett, mely a 
hegy mögé fordulva, eltűnt. A festőnek nagyon megtetszett saját 
festménye, nagy vágyódás fogta el és bement a képbe, elindult ama 
völgyi ösvényen, melyet ő maga festett. Beljebb és beljebb haladt a 
képben, aztán a hegy mögé befordult, eltűnt és soha többé vissza 
nem jött a képből.

Ilyen mese, jobban mondva ilyen mitológiája a művészetnek az 
európai esztétikai kultúrában nevelt embernek fejében soha meg 
nem születhetett volna. Az európai műélvező a kép zárt kompozició- 
jában őrzött belső terét hozzáférhetetlennek érzi. Művészetfilozó
fiájának ez az alapelve.

De lám, egy hollywoodi amerikainak fejében megszülethettek 
volna ilyen furcsa mesék is. Mert a filmművészet Hollywoodban szü
letett új formái azt mutatják, hogy arrafelé a néző szintén nem 
tekinti olyan belső áhítatos távolságból hieratikusán megközelíthe- 
tetlennek a kép belső világát. Mert ime, feltalálta azt a művészetet, 
mely nem ismeri a zárt kompozíció fogalmát és a nézőben nem csak 
megszünteti "a távolság Mnfáíös érzését, hanem szándékosan azt az 
illúziót kelti benne, hogy a cselekvés közepében áll, a film ábrá
zolt terében, sőt azonosodik a szereplő alakokkal.

Azt hiszem, hogy a filmölőgia méltó feladatai közé fog tartoznia 
film alapvető művészetfilozófiai alapjainak teljes kivizsgálása, mely
ben nem csak új művészet, hanem új emberi magatartás a művé
szettel szemben jelenik meg.

A TÁRGYAK ÉS EMBEREK FIZIOGNOMIÁJA

A film a legbővebb anyagot adja az anlropomoi pliia pszichológiá
jának tanulmányozására is és ez is a filmológiára vár. Minden mű
vészet mindig csak az emberről szól. Embermegnyilatkozás" és
enib('/ábrázolás. Mikor á film közelképei a .rejtett kis dolgokról lo-

I x
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veszik rövidlátásunk és rövidérzésünk liomálvosító fátylát és 
megmutatják a tárgyak fiziognómiáját, akkor is embert mutatnak. 
Mert az emberi kifejezés vetül a tárgyra és teszi azt kifejezővé; A 
dolgok csak visszanéznek ránk. Hiszen éppen csak ez teszi művé
szetté és különbözteti meg a tudományos megismeréstől. (Bár az ;s 
nagy mértékben szubjektiven determinált.) Mikor meglátjuk a „dol
gok arcát*', antropomorphozis történik, éppen úgy, mint mikor a 
mvthos isteneket alkot az emberek képére és emberi lelket lehel 
beléjük az orrukon keresztül. Ennek a hatalmas vizuális antropo- 
morphinizmusnak a film közelképei legerősebb alkotó eszközei.

Ám a dolgok arcának felfedezésénél nagyobb jelentőségű volt az 
ember arcának felfedezése. A fiziognómia és a mimika az ember 
legszubjektívebb megnyilatkozása. Szubjektivebb a beszédnél. Mert 
az ember szótára és grammatikája konvencionálisán közös szabá
lyoknak van alávetve, de a mimika — mint már említettem — bár 
nagyrészben szintén eltanult, de nem kodifikált szabályoktól előírt 
megnyilatkozás. És ez a legszubjektívebb emberi megnyilatkozás 
objektummá válik a közelképben.

Ha a közelkép valamely tárgyat vagy a test valamilyen más 
részét emeli ki környezetéből, azért azt mégis térben tudjuk. Egy 
percre sem felejthetjük el, hogy az a kéz, melyet külön mutat a 
közelkép, égy emberhez tartozik. Hiszen ez az odatartozás ad értel
met minden mozdulatának. De mikor Griffith zseniális vakmerő
sége először vetített óriási „levágott fejeket** a mozi vásznára 
(melyek láttán első alkalommal a hollywoodi mozikban is pánik 
tört ki), akkor nemcsak közelebb hozta az emberi arcot a térben, 
hanem a tér dimenziójából egy másik dimenzióba tette át. Nem a 
mozi vásznát persze és a rajta mozgó árny- és fényfóitokat, melyek 
mint látható dolgok, csak térben gondolhatok, hanem az arc kifeje
zését. Az izolált kéz — mondottuk —- elvesztené értelmét, tehát ki
fejezését is, ha nem ttidnók és gondolnók hozzá az egész testet. Az 
izolált arc kifejezése magában teljes és érthető. Nem kell hozzágon
dolnom semmit, hogy megértsem, se térben, se időben. Tehát az 
arckifejezést magát sem kell sem térben, sem időben gondolnunk. 
Ha azt az arcot az imént még egy tömeg közepében láttuk is és a 
közelkép, elkülönítve, kiemelte onnan, akkor úgy tetszik, mintha 
hirtelen négyszemközt egyedül maradtunk volna vele. Ha az imént 
nagy térben is láttuk az arcot, a közelképben szemébe nézve, ama 
térre nem gondolunk. Mert az arc kifejezésének és jelentésének 
semmi térbeli vonatkozása és kapcsoltsága nincsen. Egy izolált arc
cal szemben nem érezzük magunkat térben. Tértudatunk meg
szűnik. Egy másféle dimenzió tárul fel: a fiziognómia! Annak, hogy 
az arc részei láthatóan egymás mellett, tehát a térben vannak, hogy
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fent vannak a szemek, oldalt a fülek és lejjebb a száj, annak meg
szűnt minden térbeli jelentősége, mikor nem húsból-csontból való 
alakot, hanem kifejezést látunk. Tehát olyasmit látunk szemünkkel i 
ami nincs a térbeni Mert érzést látunk és gondolatot, örömet vagv/ 
fájdalmat, szeretetet vagy gyűlöletet látunk megjelenni. De érzés\/ 
hangulat, szándék, gondolat pem térbeli dolgok, ha százszor térbeli 
jelek mutatják is* ^  \

Ennek a sajátos dimenziónak megértéséhez hozzá fog segíteni 
Bergson, aki az időt — és tartamot (durée) elemezte. A dallam 
mondja Bergson egyes hangokból rakódik össze, melyek egymás
után, teháíTiz'Tdöben hangzanak el. Mégis a dallamnak nincsen ki
terjedése a: időben. Mert az első hangot csak az teszi-a dallam ele
mévé, hogy a következőkre illa] Tis a legutolsóra is határozottan- 

*vonatkozik. Tehát a legutolsó hang — bár időben csak másodpercek 
múlva fog felhangzani — mint dallamalkotó már benn van az első
ben. És az utolsó hang is csak ázért dallamot befejező, mert az 
elsőt hozzáhalljuk. A hangok egymásután az időben hangzanak, 
vagyis reális tartamuk (durée-jük) van. De a dallam egységes vona
lának nincs kiterjedése időben, mert a hangok egymásra vonatko
zása nem időbeli jelenség. A dallam nem apránként keletkezik az 
idő folyamán, hanemjnbit egységes egész megvan már az első hang 
felhangzásának Honnan tudnám különben, hogy dallamot kezdek 
vele? Még az egyes hangoknak is van időtartamuk. De egymáshoz 
vonatkozásuk, ez a relációjuk nem időbeli dolog. _ Pedig ez adja a 
hangok értelmét. A logikai következtetésnek is van egymásutánja.
De a praemissa és a conclusio nem időben követik egymást. A gon
dolkodás folyamatának, mint pszichológiai processzusnak lehet 
időtartama —, de a logikai formák — úgy mint a dallamok — 
nem az idő dimenziójába tartoznak.

Már most az arckifejezés, a fiziognómia úgy viszonylik a térhez, 
mint a dallam tíz időhöz. Az egyes arcvonások persze térben jelen
nek meg, de egymáshoz ulszonyláSUk értelme nem tét béli jelenség. 
Éppen olyan kevéssé, mint az érzések'es- gondolatok és képietek;—> 
melyek a kifejezésekben vizuálisan megjelennek. Képszerűek és 
mégis térteleniil hatnak. Ilyen az arckifejezés pszichológiai hatása.

A film problémái a művészet új fenorrtenlógiáját és ismeretelmé
letét teszik szükségessé. íme, egy terra incognita, mely a filmológiára 
vár. Az a néhány kérdés, melyet itt vázlatosan érintettem, csak 
jelezni kívánt egy-két területet, melyekkel még soha nem foglalko
zott senki, melyeknek megvizsgálására a film ad alkalmat és 
melyekbe behatolni a filmológiának lesz hivatása.



14

A FOTÓTECHNIKA PSZICHOLÓGIÁJA

A kamerával nemcsak fotografálni lehet. A vizuális hatásoknak 
egész sorát tudjuk előidézni vele a vásznon felvételek nélkül és anél
kül, hogy ábrázolnánk valamilyen objektumot, alakot vagy alakzat 
képeit. A kamara ilyenkor nem fotografál, hanem technikája függet
leníti magát minden objektumtól és saját magát vetíti a vászonra. 
Ez a kamera legsajátosabb, legszubjektívebb lírája, mellyel a ren
dező azonosodva, személyes hangsúlyt ad a filmnek.

III.

A DIAFRAGMA

Így hat a diafragma lassú összehúzásából adódó lassú elsöté- 
tülés. Ez nem felvétel és egyáltalában nem kép, de erősen kifejező 
hangulatot teremt. A kép lassú bealkonyodásában, mintha az el
beszélő, elmélázó, elhalkuló hangját hallanék és utána elgondol
kodó pauzát. A búcsúzás és a múlandóság melankóliáját váltja ki ez 
a technikai eljárás. Néha olyan, mint írott szövegben a gondolatjel, 
néha, mint pontok a mondat után, néha mint egy búcsúztató gesz
tus és egy elboruló utánanézés. De minden esetben időmúlást jelent.

A nagyszerű Csapajev-filmben Furmanov, a pártmegbízott, el
búcsúzik a partizánvezértől és csapatjától. El kell őket hagynia. 
A búcsúzás rövid és nem szentimentális katona-búcsú. De az eluta
zás látványa rendkívül intenzív és, hogy úgy mondjam, hosszan ki
játszott. Mert az autó, melyen Furmanov távolodik a sokáig utána
néző csoporttól, nyílegyenes országúton távolodik és egyre kisebb 
lesz, de még mindig látható. Nem engedi el a szemet és nem engedi 
el a szívét. És mikor már olyan messze van, hogy beletűnik a lát
határ párájába, akkor kezd el lassan elsötétedni a kép. És evvel az 
optika technikája átveszi és folytatja azt a hangulati hatást, melyet 
a lassú távolodás keltett. Eddig a búcsúzó barát távolodott a kép
ben. Most maga a kép is távolodik, elmerül. Az a bánat, melyet a 
távolodás hosszúra nyújtott képe keltett, mélyebb sejtelembe megy 
át. Mintha nemcsak a barát, hanem a jószerencse hagyta volna el 
Csapajevet és csapatát. A diafragmával elborul a világ. Mintha a 
sors sötétednék el. Megfoghatatlanul a halál árnyékát érezzük, 
olyan mély hangulatot kelt itt a kamera technikája, amilyet legna
gyobb költők verseiben találunk meg néha.
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A DIAFRAGMA TITKA

Más természetű, de nem kevésbbé mély pszichológiai hatásokat 
kelt a kamera a többi technikai fogásával is. A képek lassú felderü- 
lé'se és egymásba olvadása gyakran poétikus jelentőségű. Ez a ha- 
láslehetőség régóta ismert és a gyakorlatban kipróbált. Mi a magya
rázata?

Amíg képekben objektív valóságot ábrázol a film, addig a naiv-' 
néző nem észleli benne a szerző, a rendező szubjektív szerepét. 
Benne van az a legnagyobb mértékben avval, ahogyan mutatja a 
dolgokat. De önmagát nem mutatta, mint a drámában a szerző, első 
személyben nem szólal meg.

De mikor nemcsak objektív képeket látunk a vásznon, hanem 
elsötétedést, felderülést, képek egytnásbaolvadását, szóval a kamera 
fototechnikai hatásait, akkor az már nem naivan tárgyilagos köz
lés, hanem itt az elmesélő, a szerző maga is megszólal.

A KAMERA LÁTHATATLAN DOLGOKAT MUTAT

A legsajátságosabb ebben az, hogy a vászonra vetített dia- 
fragma-technikával a film voltakép láthatatlan dolgokat mutat. 
Furmanov elutazását ábrázoló képnek legmélyebb tartalma lírai: 
Csapajev kedélyének tragikus elborulása, nehéz sejtelmei. Ezek 
pedig voltaképen nem fotografálható objektumok, hanem érzések, 
hangulatok, melyeket a kép lassú elborulása mégis vizuális eszköz
zel fejez ki, valamit, ami láthatatlan.

Lathatatlan a gondolkodás, az emlékezés folyamata. De a 
képek lassú felderülésével vizionárius jelleget ad nekik a film és 
érezteti, hogy nem objektum képéről van szó, hanem belső lelki 
képekről.

IDŐPERSPEKTÍVA

A kép elsötétülése időt is_ éreztet, Ha hajót látunk a láthatár 
peremén lassan elmerülni, akkor ez a kép ritmusával bizonyos idő
múlást fejez ki. De ha ezenfelül ama tengeri kép még lassan el is 
sötétedik, akkor azon időn felül, melyet a hajó eltűnése hatott, egy 
még sokkal nagyobb és határozottan nem is mérhető időmúlás ér
zése adódik hozzá. Mert most két mozgást mutat a kép. A hajó 
mozgását és a diafragma mozgását. A hajó eltűnésének reális idejét 
és az elsötétedés okozta filmidőnek benyomását.
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Amit „filmidönek“ nevezünk, az olyan ,.időhatás“, mint ami
lyen térhatás a perspektíva. A kép rajza perspektivikusan mutatja 
a teret. Ugyanígy a kép mozgásának bizonyos módjai perspektivi
kusan mutatják az időt. Ezeknek a hatásoknak elemzése tanulságos 
mind a rendező, mind a pszichológus számára.

Ha közbevágott képpel akar a film időmúlást érzékeltetni, 
akkor a közbeiktatott mozdulatlan kép több idő múlását szugge- 
rálja, mint az, amelyen a mozgás látható. Ha valamely drámai jele
net után, bár más helyen, de mozgalmas képet mutatok és aztán 
térek vissza az első színhelyre, akkor nem lehet a nézőnek az az 
érzése, hogy sok esztendő múlott el közben. Mert a látható mozgás
nak reális tartama van, mely reális idő benyomását kelti. De ha moz
dulatlan tárgyat, sziklát, tótükrét stb. iktatok két mozgalmas jele
net közé, az nagyon sok, határtalan idő múlását éreztetheti. A moz
dulatlan tárgy képén nem látunk mérhető tartamot. Nincsen kiter
jedése az időben. Ezért bármennyi időt ábrázolhat. Tengerek, he
gyek nem azért idézik az „örökkévalóságot”, mert nagyon sok időt 
mutatnak, hanem, mert egyáltalában nem mutatnak időt.

AZ ÁTTÜNÉS PSZICHOLÓGIÁJA

Ha fiatal arcot mutat a film és közvetlenül melléje vágva 
ugyanezt az arcot öregen, akkor valószínűtlen zökkenést éreziink, 
esetleg meg se értjük. De ha a fiatal arc az öreg arcba lassú átkopi- 
rozással lassan olvad át, akkor ez az optikai technikai fogás utal a 
közben elmúlt időre. Nem mutatja, nem ábrázolja az idő múlását, 
hanem utal rá. Ezzel a technikával az elbeszélő, a film szerzője, első 
személyben szól bele.

Az áttűnés két kép között mélyebb vonatkozást jelent. A film- 
nyelvnek elfogadott konvenciója, kifejezése, fordulata, ha két kép 
lassan olvad át egymásba, akkor a két objektumnak valami mé
lyebb, dramaturgiailag is szerepet játszó, kapcsolata van egymáshoz, 
mely esetleg objektumokat ábrázoló képsorokban ki se fejezhető. 
A diafragma technikája a filmnek lírikus és intellektuális akcen
tust ad.

IDŐ ÉS FILMKOCKA

Joe May „Hazatérés11 című filmjében két hadifogságból haza
menekült katona hosszú vándorlását mutatja. Hogyan mutat
hatja a vándorlásnak felőrlő végtelenségét Szibéria pusztáin, az 
orosz országutakon végig? Hány tájképet kellett volna a rendező-
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uek mutatnia, hány vidéket, falut és várost, hogy csak sejtesse is a 
távolságokat és esztendőket? Joe May jobban tette, hogy egyetlen
egyet sem mutatott Nem látunk vidéket. A két katonát sem látjuk. 
Lábakat látunk csak vándorolni. Közelképek kockáiban semmiféle 
konkrét vidék nem látható. És mert egyet sem látunk, ezer is lehe
tett közben.

Mennek a lábak szüntelenül, mennek és látjuk áttűnésben az 
erős katonacsizmát lemállani róluk, aztán lassú áttünésekben le
rongyolódni a hocskort is, már a szánalmas kapcarongyok is elsza
kadnak, végül csak a véresre sebzett meztelen lábakat látjuk. Ha 
ezek a képek éles elhatároltságban egymás mellé lettek volna vágva, 
akkor ezt a négy reális képet nyers zökkenésnek éreztük volna. 
Négy állapot szimbolikus jelzésének. Az időmúlás és a változás 
lassú folyamatát az egymásba áttűnő képek érzékeltették, holott a 
valóságban az átkopirozás technikája semmiféle realitást nem ábrá
zol. A vásznon a lábak járása a valóságos időben talán bárom per
cig tart. De öntudatunk elfogadja, hogy közben hónapok és évek 
teltek el.

KÉPNAGYSÁG ÉS ÁTKOPÍROZÁS

Az ilyen sűrűn egymásután következő át tűnések csak közel
képeknél meggyőzőek. Egy tág hegyvidék közepében álló ember 
túlságosan testes, teres realitásként hat, ez az áttünés illuzórikus, 
gondolatszerű súlytalanságát megnehezíti. Ha a négy változás folya
mán nagy hegyeket, erdőket, folyókat, házakat láttunk volna egy
másba átváltozni, erősen éreztettük volna a film trükktechnikáját. 
A vidék látható átváltozása könnyen varázslatszerű és álomhangu- 
latot kelt. De amit nem látunk, annak változása nem probléma. Nem 
látott vidék lehet számtalan, és a nem mérhető lehet idővégtelen. 
A közelkép nemcsak izolálja teréből a tárgyat, hanem mintha egészen 
kiemelné belőle és egy fogalmi térbe helyezné, melynek más tör
vényei vannak.

Az áttünés technikája nagyon gyakran fölöslegessé teszi a 
közbevágott jelenet (tehát a párhuzamos cselekmények) dramatur
giai technikáját.

ÁTKOPÍROZÁS ÉS EGYSZERŰBB MESE

Ha ugyanaz az alak, amelyet az egyik színtérén láttunk, egy
szerű vágassál és közbenső kép nélkül, jelenik meg egy másik szín
téren, akkor a nézőben felmerül a kérdés: hogyan került oda? Tech
nikai esetlenségnek érezzük az ilyen primitív összeragasztást. Vi-
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szent, ha lassan átköpírozzuk egyik színteret a másikba, senki se üt
közik meg rajta, hogy egyszerre csak máshol látja az iménti alakot. 
Mert akkor már nem vagyunk csupán passzív szemlélői az esemé
nyeknek, hanem „halljuk" a szerző, az elbeszélő szavát, illetve ez- 
esetben látjuk vizuális beavatkozását a mese menetébe, ö , a szerző, 
mutatja nekünk, hogy most pedig színhely változik és idő múlik.

A párhuzamos cselekvések kényszerűségétől való megszabadu
lásnak nagy előnyei is vannak. Egyszerűsíti a mese menetét. 
Erre a modern, belterjes pszichológiával dolgozó filmeknek feltétle
nül szükségük volt. Jobban koncentrálhatjuk magunkat a főhősök 
főcselekményére.

Ez akkor szükséges főképpen, ha a rendező szándéka az, hogy 
síma, nyugodt, epikus menetet adjon képsorainak. Ha drámai, hir
telen akcentusokkal dolgozó történetről van szó, akkor természete
sen kifejezőbb lesz a vágás és a velejáró párhuzamos cselekvések 
kombinálása.

ÁTKOPÍROZAlS ÉS TÉRKAPCSOLÁS
Említettem már, hogy az átkopírozás óhatatlanul két kép kö

zött lévő helső vonatkozás érzését kelti. Ha két színteret másolok 
egymásra, akkor az itt is, ott is látható alak vizuális kapcsolattá 
lesz. Ilyenkor ajánlatos, hogy ez az alak legyen vizuálisan pregnáns, 
jelentékeny, hogy térbeli környezete, mint valami anyagtalanabb 
dolog válhassék köddé mellette és hogy úgy válthasson teret, mintha 
ruhát váltana.

Gyakori, jól bevált technikája ennek az, ha az alakot az élőtér
ben éles beállításban látjuk, míg railliője lassanként elhalványul. 
Aztán az alak köré szűkül a kép. így a diafragma előbb„kiveszi 
teréből" az alakot, mielőtt újra kinyílva egy másik teret mutat 
körülötte.

NARKÓZIS
„Narkózis*1 című filmemben vágás egyáltalában nem volt, mert 

a film stílusa az egymásba lágyan átolvadó képek ritmusát kívánta. 
Ha ott a hős útrakészült, akkor közelképen láttuk becsomagolt 
bőröndjét szobájában. Aztán a bőrönd köré szűkül a diafragma, a 
szoba eltűnik. Csak a bőrönd marad a képben. De lassan himbá- 
lódni kezd. Aztán újra kinyílik a diafragma és a himbáló bőrönd, 
mely egy pillanatig se tűnt el szemünk elől, most egy vasúti fülke 
hálójában himbálózik. Robogó vonaton vagyunk. A bőröndről le- 
panorámázik a kamera az ülésekre. Hősünk már ott ül és utazik.

Egy másik jelenet. A hősnő szegényen, elhagyatva áll az utcán. 
A diafragma keze köré szűkül, telesírt zsebkendőt szorongat. Lassú
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átkopirozásban az összegyűrt zsebkendőből fehér rózsa lesz. A kéz 
ugyanaz. Mikor a diafragma újra kinyílik, a kéz rózsacsokrot köt 
és mikor még jobban kinyílik, a lány egy virágkereskedésben szol
gálja ki a vevőt. Az ilyen átkopirozás nem két helyzetet mutathat, 
hanem sorsalakulást, az életfolyamat epikus hangulatát is érzékel
tetheti. De nagyon takarékosan kell vele bánni. Könnyen válhatik 
játékos formalizmussá.

SZÍNHELYVÁLTOZÁS MOZGÁS NÉLKÜL
Leggyakoribb formája az ilyen áttűnésnek, mikor egy jelenet 

utolsó képe közelkép, melyben már csak egy (térből kiemelt) arc 
vagy kéz vagy tárgy marad a filmkockában. Ez az utolsó képe az 
elmúlt színhelynek, egyúttal az első képe a következő színhelynek. 
A diafragma kinyílásával az új színhely kitárul. A közelkép objek
tuma: égy arc, mozdulatlanul, szem előtt maradt, így kerül mögéje 
— szinte a filmkocka mögött — az új környék. — Evvel a helyvál
tozás az ember lelki, szellemi élményévé lesz, nem láttunk fizikai 
mozgást. Az idő realitása hiányzik.

Ez a technika nemcsak a film spirituális jellegét fokozza, hanem 
leköti a néző érdeklődését is, mert kíváncsian várja, milyen meg
lepetés fogja érni, ha meglátja az új színhelyet, melyen már ott 
tudja a hőst, sőt a hős arckifejezésén az új millió tükrözését is látja, 
csak a leszűkített diafragma még eltakarja szeme elől.

A hangosfilmben ez a hatás még avval is fokozható, hogy a vál
tozatlan közelképbe már belehangzanak az új színtér hangjai. Hall
jak az új milliót még mielőtt megpillantottuk volna.

ÁTKOPIROZÁS ÉS LELKI KÉPEK
Az átkopirozás technikájának térváltó és teret, időt általában 

illuziórikussá tevő képessége szinte kínálja azt a lehetőséget, hogy a 
belső, lelki képek sajátságos társulását ábrázolja, például emléke
zésben, álomban, fantáziában.

„Narkózis11 című filmem egy lány életét, annak narkótikus álmá
ban mutatja meg, azért hogy a jeleneteknek és képeknek csak él
ményrealitásuk, csak emocionális valóságuk legyen és ne kelljen azt 
a sok közömbös, semmit se kifejező életfunkciót mutatni, mely nél
kül pedig mindennapi valóság érthető ábrázolása lehetetlen.

Hősnőm iskoláslány. Egyszer kimegy az osztályból. (Mindezt nar
kózisban álmodja.) Feláll a padban, elindul, a kamera követi. Foly
ton látjuk és hogy hogy nem, ime, az utcán van, pedig nem láttuk, 
hogy ajtókat nyitott, vagy lépcsőkön lépett volna. Amit a valóság 
ábrázolásából kihagyni lehetetlen, holott semmi jelentősége nincs.



20

így változnak a milliök, anélkül, hogy a kép folyamatossága meg
szakadna. Az utcán vagyunk, melyet csak lámpasor jelez. Távoli 
fényesség közeledik. A lány nem mozdul. Egy fényes könyvkirakat. 
A lány szinte átúszik a kirakaton, a könyvkereskedésben van. Vál
toznak a milliók, anélkül, hogy a lány helyet változtatna. Mert 
hiszen valóban nem is teszi. Álmodik.

Egy színház pénztára előtt áll. Jegyet akart venni, nem kapott. 
A színház foyerjában urak és hölgyek mennek el mellette és mikor 
elfordul, hogy elmenjen, egyet lép, már havon jár, kettőt lép, már 
havas erdei fák közt ballag. Folyton látjuk a lányt, de azt, hogy 
„valójában" hogy jutott a színházból az erdőbe és hogy mikor, azt 
mégse látjuk. így álmodjak az időt és teret. Nem úgy, hogy az egyik 
színhely valószínűtlen gyorsasággal változik át másik színhellyé, 
hanem úgy, hogy a színhelyeknek egyáltalában nincs egységes 
lokális jellegük. Szobában vagyunk, de mégis az erdőben vagyunk. 
Ilyesmit se színház, se irodalom így éreztetni nem tud. Miért látjuk 
mai filmjeinkben olyan ritkán az ilyen spirituális kép történetét?

IV.
A KAMERATRÜKKÖK JELENTÉSE

A kamerának sok technikai eszköze van arra, hogy az objektum 
képébe belevihesse az operatőr szubjektív szemléletét, hangulatát. 
Elsötétiilés, képáttűnés, lassított, és gyorsított felvétel, homályosított 
és fátyolos felvételek, torzított képek, egymásra kopírozott képek 
és tükörtechnikával kombinált képek és még sok más. Ezek 
a kamerahatások sok mindent kifejezhetnek, de nem ábrázolják 
a valóság valamilyen jelenségét. Vizuális jelzései ezek a művész 
gondolatának és érzésének, tehát „abszolút" filmhatások.

Ugyanaz az optikai trükk a legkülönbözőbb dolgokat jelentheti. 
Teszem a vásznon egy ember képe áttűnik egy fa képébe. Ez lehetne 
egy mesefilm egyik jelenete. Akkor csodát ábrázol, illetve varázs
latot. De ilyen áttűnéssel jelzi gyakran a film az egyszerű helyzet- 
változást is. Az imént egy embert láttunk egy szobában és ime: az 
erdőben folytatódik a történet. Ilyenkor az áttűnés azt jelenti, hogy 
a két objektum között — az ember és a fa között, ez esetben — 
mélyebb kapcsolatokat akar sejtetni a film. De ha az embert és fát egy 
álom vagy egy képzettársítás belső képsorában látom egymásba át- 
tűnni, akkor csak asszociatív folyamatnak tekintem. De az is lehet, 
hogy ez a beavatkozás csupán tréfás formajáték akar lenni, semmi 
más.
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Első esel: Ha mesevarázslatról vau szó, akkor az átváltozás 
reális történés.' Csak éppen, hogy nem természetes, hanem mese- 
történés. Második eset: Ön tudatalatti képzettársítást, lelki folyama
tot ábrázol, itt fordítva van, természetes folyamat ugyan, de nem 
objektívon reális történés. Viszont harmadik esetben egy realisztikus 
filmben láttunk ilyen áttűnést, akkor az nem ábrázol se mesetör
ténést, se lelki történést, hanem csupán jelent valamit, valami 
értelme van, két dolog „eszmei" vonatkozásban van egymással. 
Végül negyedik esetben: A képgroteszkben ellenkezőleg, éppen 
értelmetlenséget akar mutatni.

Minden optikai trükk sokfélét jelenthet. Ez az összefüggéstől 
függ, attól, ahogyan a képsorba illesztik. Mimiig az egész az, mell] a 
részleteknek határozott értelmet ad. A magányos kép latens értelem 
potenciával telített lehetőségeiből ezt vagy amazt váltják ki a szom
széd képek. Csak a vágásban lesz egyértelmű a kép.

A MASZK

Akármennyire eltorzítja is a tükör az arcot, a torzítás természetes 
jelenség marad, amely a természet közismert törvényei szerint jött 
létre. Akkor is, ha azt a torzító tükröt léleknek hívják.

A maszk azonban nem eltorzított arc. Nem áll vele szemben egy 
feltételezett normális arc, melynek csak elváltozását látjuk. Nincs 
két forma „feltételezve“ és a köztük lévő különbség, amely azt az 
indulatot és feszültséget is kifejezi, mely az elváltozást okozhatta. 
A görbített bot erőt ábrázol, rajzolt félkör nem.

BÁBFILMEK

Marionettek és szilhnettek mint a kamera objektumai már eleve 
műalkotások, nem a felvétel teszi őket azzá. A film azokat több
nyire csak reprodukálja. Többnyire mondom, mert a kamerának 
módjában van a báb faragott kifejezését is sokszorosan fokozni. De 
a szilhuetteket és rajzokat nem lehet beállítással továbbformálni a 
felvételben. Azoknál a film csak a mozgatásnak és mutatásnak 
technikája, mely montázsrátmusával persze tökéletesebb, mint a báb
színházak technikája. Ezek a filmek nem életet formálnak, hanem 
formákat elevenítenek.

A jó vizuális mesék, melyekben babák vagy rajzok szerepelnek, 
azért nem „irodalmiak", mert a mese nem a történet kitalálásával 
kezdődik, hanem már ama vizuális lények alakjával. Már az mese. 
ahogy kinéznek. Nem a figurák cselekvése ad elsősorban mesejelle
get az ilyen filmeknek, hanem a formája. A vizuális fantázia ihleti
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és szövi ezeket a meséket. Az a látott mesevilág, melybe lépünk, fő- 
Réppén niás alakzatok világa. Nem csodák ezek, melyek a mi yilá- 
_gunkban jelennek meg, hogy a 11orinális v itám m k törvényeit meg 
bontsák. Mi csak belelátunk egy más törvényű, más formájú zárt 
világba, melyben egyébként minden szabályszerű.

Ezért az ilyen bábmeséknek a bábok alakjából és természeté- 
bői kell logikusan kialakulnia. Hamis dolog volna babákkal ember
sorsokat játszatni. Babáknak babasorsuk van: ha a porcellán-hősnő 
leesik a kandallóról, akkor darabokra törik és az ólomkatonának 
a tűzben elolvad a lába. így lesz a mese „anyagszerű”.

A szilhuettekkel ugyanaz a helyzet. Az a hatalom, mely sorsu
kat mozgatja, nem a pszichológia és nem is az optika, hanem .az 

„olló. Ha a ,formájukból adódik ,a, történet, akkor nem irodalmiak. 
Szorosanvéve ez az igazi abszolút film. A .megelevenedett formák 
kalandjainak szigorú..logikájuk van, Okot és okozatot nem a teriné- 
szet törvénye, hanem csak a forma törvénye szab meg benne. Ha 
az egyik szereplő ecsettel támadja meg a másikat és púpot fest neki, 
akkor annak bizony púpja van és marad,- És ha egy ember szil- 
huettje egy olló szilhuettjével egy szikla szilhnettjéből kivágja egy. 
másik ember szilhuettjét, akkor egyenértékű partnert teremtett és 
— abban a szilhuettviiágban nem történt csoda. Mert annak a forma
világnak formális törvénye és logikája szerint történt minden.Jvzá- 
mnnkra éppen ebben van komikuma. ,

Nagyon problematikusok tehát az olyan élő alakokkal kombi
nált bábfilmek, mint az orosz Gulliver-film, Plusko rendező filmje. 
Swift halhatatlan meséje ugyanis allegorikus. Az allegóriának az 
irodalomban és művészetben több szerves hagyománya van és 
Aesopustól Lafontaineig és iSwiftig a világirodalom klasszikus 
aranyalapjához tartozik. Ám ezekben a fababákban emberi jelle
mek és emberi pszichológia van ábrázolva, mely állatok maszkjában 
jelenik meg. Ha az egyiket hollónak, a másikat rókának, teknős- 
békának, avagy nyúlnak nevezi is az írott mese, az mégsem kelt 
elsősorban vizuális képzetet és azért nem zavar az ellenmondás az 
állatok pszichológiájában.

Ha ezek az állatok láthatók volnának, mint valóságos, eleven 
állatok realisztikus képe — akkor már kínosan zavarna az ilyen 
saját-válósógú lények teljes idegenscge, ahhoz, amit a mese mondat 
és cselekedtet velők. Ha pedig sematikusan jelző illusztrációk volná
nak, vagyis kevésbhé reálisan jelennének meg, akkor olyan szimbó
lum lenne belőlük, olyan jelkép, mely valami egyebet jelez, mint 
ami — üres hieroglifa.
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Az allegória olyan mértékben válhatik csak érzéki művészetté 
— csak érzéki művészet van! — amilyen mértékben közeledik a 
népmesék naív realizmusához. Egy igazi mese alakja ugyanis reális 
életet él, csak éppen nem a loíüi természet törvényei szerint valót, 

'"hanem valamilyen mesevilág saját törvényei szerintit. Ám az alle- 
semmiképpen sem realisztikus.  ̂ Kifejezhet egy igazságot. 

de nem ábrázolhat valóságot. Se természetest, se mesebelit, semxni- 
Tyent. Ezért hat az allegória a? olyan, főképpen érzékelt művészet
ben, mint a film, vérszegénynek, üres sémának, melyet a legmélyebb 
igazságok sem tölthetnek meg élettel.

A FILMGROTESZK

Aẑ  emberi szereplőkkel játszott filmgroteszkeknek más a belső 
törvényszerűségük. Van olyan fajta, amelyeknek éppen a meglepő, 
minden törvényszerűséget felborító logikátlansága.komikus, A lég- 
í'eálisabban fotografált természetet az optika játéka váratlanul 
groteszkké leheti. Haiiis Richter „Hajnali kísértetek“-ében hat úrnak 
fejéről elrepül a kalap és repülő madárrajként karikázik a levegő
ben, megfogni sem lehet őket. Aztán a hat úr egy vékony lámpavas 
mögé lopódzik és úgy eltűnik, mintha egy nagy fal mögé bujt volna. 
Majd a kert perspektivikus képének közepén ajtó nyílik, mintha 
csak falra festett tapéta volna és a hat úriember vissza jön rajta. 
Ennek a világon semmi értelme sincs és nincs más szándéka, mint 
az értelmetlenség komikuma.

Egy másik filmben dulakodó embereket felkap a forgószél és 
ők magasan a levegőben tovább dulakodnak, a nélkül, hogy ezt 
észrevennék. Ez már nem a kamera műve, hanem a forgószélé. 
A kamera csak fotografált. Technikája diszkrét és láthatatlan. 
A groteszk meseesemények ilyenek. A képen látjuk őket, de nem 
a képpel marjával történnek, mint mikor ajtó nyílik a tájképen, 
vagy a túlságosan feltátott száj kettérepeszti a fejet, amelyet azon
ban gazdája gyakorlott mozdulattal visszaigazít helyére.

KÉPEKET NEM LEHET MEGÖLNI

Mikor a kép nem mása többé valaminek és az ábrázolás 
mögé nem gondolunk többé tőle független ábrázolt objektumot, 
me.lyet máskép is lehetett volna ábrázolni, hanem a kép magában 
existens végső valóságnak látszik, akkor és attól kapja azt a grotesz
ken anyagtalan könnyűséget, melyben a legszörnyűbb esemény is 
veszélytelennek tűnik. Az ilyen groteszk film hőse lefekhetik a ro
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bogó vonat elé a sínekre. Nem félünk. Mi történhetik egy képpel, 
ha elgázolja egv kép? Lapos lesz, mint egy papirosból kinyesett 
szilhuett. Sebaj. Jön a barátja és felfújja újra, mint egy papírmala- 
col. Kissé túlbúzgóan ugyan, mert mégegyszer olyan kövér lesz, 
mint volt.

Ez a súlytalan és anyagtalan veszélytelenség volt ama régi kép- 
groteszkek lényege. Mert a legkomikusabb irodalmi mesében is meg
van még az a lehetőség, hogy egy ember meghaljon, egy dolog 
tönkremenjen. De egy képet csak leradírozni, bemeszelni, átkopi- 
rozni, lesötétíteni lehet. Megölni soha.

PSZICHOLÓGIA ÉS TERJEDELEM
A régi amerikai  ̂ filmgroteszkek pszichológiátlan, mechanikus 

kavarodásában nagy“szerepe volt a kameratecíinika ötletes, szeszé
lyes huncutságainak. Hiszen az alakokkal, melyek tisztára az ö 
teremtményei voltak és sem önsúlyuk, sem saját törvényük nem 
volt, tehetett, amit akart. Viszont a régi amerikai groteszkek pszi- 
chológiá lián sálában-rejlik ofca*es magyarázata annak, hogy ..három - 
négyszáz méternél hosszabbak nagyon ritkán voltak. Mert a me-- 
dia Ilik US cselekvés nem alkalmas-—variálásra. Akármilyen sebes 
mozgást mutatnak a verekedések és üldözések.— belső mozgás nin
csen bennük. Az ilyen üldözésnek vagy verekedésnek, bármi volt 
is az oka, ez az ok ugyanaz marad változatlanul mindvégig, tehát 
változatlan belső állapot megnyilatkozása.

Ezeknek a filmeknek humora mindig abból áll, hogy hirtelen és 
váratlanul mechanikusan oldanak meg látszólag megoldhatatlan 
helyzetet. De éppen ez a groteszk meglepő hirtelenség nem ad alkal
mat lassan fejlődő feszültségre. Mert a váratlan, miről sejtelmünk 
sincs, nem teheti feszültté a helyzetet. Csak a várokozás és sejtés 
feszültsége "köti “össze az eseményeket olyan drámai cselekvéssé, 
amely folytonos fejlődésével érdeklődésünket ébren tartja hosz- 
szabb ideig is. Viszont várakozás és sejtés csak akkor keletkezhe
tik a nézőben, ha a látott jelenetek között okozati összefüggést érez. 
Hiszen csak azt várom, aminek bekövetkezése a látottakból követ
kezik. A jövő sejtelmét csak a jelen okai okozhatják. Ám a meg
lepetés fokozliatatlan. Hogy egy történet folyamán mi történhetik 
emberrel vagy állattal, még mesében is sejthető. De hogy vonalak
kal, rajzokkal mi minden történhetik, azt igazán nem láthatja előre 
az ember.

RAJZFILMEK
Nem egyszerű a rajzolt groteszk filmek természetrajza, mely 

megnyilvánult Félixben, a kandúrban, eme gyönyörű műfaj ősében.
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Nem a ragyogó, tehetséges Disney volt megteremtője, hanem a zse
niális Pat Sullivan, aki megalkotta azt a sajátságos világot, melynek 
teremtője és mindenható mozgatója a ceruza, illetve ecset. Ennek 
a világnak szubsztanciája ^  vxmal-és—határai—a—grafika—haláráig 
érneí. Ezek a rajzok nem válnak természetes valósággá. Mert ebben 
a világban csak rajzolt lények élnek. Ám körvonalaik nem ábrá
zolják valahol függetlenül is létező alakjukat, hanem egyetlen reális 
testüket alkotják. Itt nem lesz látszatból valóság, itt nincs más való
ság, mint a látszat. Nem lesz művészetből természet. Ilyen dualitást 
Sullivan rajzai nem ismernek. Ha Félix kandúr kerékalakúvá gör
bíti farkát, akkor Félix már utazik is rajta—Nincs szükség rá. hogy 
valósággáváljék. így rajzolt kandúrnak elég egy rajzolt kerék, Sulli
van rajzolt világában--nem-történnek csodák, -Hiszen-abban csak 
vonalak vannak. _ és_amilyen alakot mutatnak, aszerint funkció-- 
nálnak.

Félixnek egyszerJeszakad a farka és elvész. Töpreng, hogy segít
sen magán. Ez az aggódó kérdés nagy kérdőjel formájában nő ki 
a fejéből, grafikusan jelezve, hogy kétségek dúlnak benne. Felix 
szemléli a szép hajlású kérdőjelet. Gondol egyet, megragadja és 
hátul odailleszti farknak. El van..intézve. Valaki talán megütközik 
a lehetetlenségen, hogy hiszen, kérem, a kérdőjel csak elvont szim
bólum. Vonalként jelent meg és így a rajz törvénye alá esik, éppen 
olyan vonal, mint Félix teste: egy anyagú Félixszel. A vonallények 
világában csak az lehetetlen, amit nem lehet rajzolni.

Rajzok esetében a ^beállítás alkotó erejének még annyi szerepe 
s^pcs, mint a báboknál, melyeknél, ha.a maszkot különböző szem
pontból nézzük, különböző fiziógnómiákat mutathatnak,, Az egy
síkú rajzok esetében a film csak reprodukálhat.

Í Mi tehát a rajzfilmek esetében a kamera produktív szerepe?; 
Az, hogy a film nemcsak kész ra jzoTtaiHmutat, mulathatja lukira j- 
zolódást, mint eseményt. A vonalak szemünk láttára keletkeznek, 
történnek. Az alakok maguk is. grafikus események.
A film-rajzgroteszkeknek természetes stílusa a karrikatúra. A 

stílus egységességét a stilizált rajz még jobban követeli, mint vala
milyen reális valóság realisztikus fotográfiája. Viszont ennek a 
stílusegységnek feltétele, hogy egy lelki ideológia szemszögéből 
lássa a rajzoló képe minden alakját: egyforma groteszknek és 
komikusnak. Lehet az ilyen film politikai .szatíra is. De akkor csak 
a politikai ellenfelet mutathatja. Mert a saját táborának embereit 
nem rajzolhatja ugyanolyan karikatúrának. Viszont, ha különbsé
get tesz, akkor stílustörés támad a képben.

George Grossnak, a nagy német forradalmár karikatúráinak volt 
ez nehéz problémája. Nagyszerűen szörnyű volt az „Uralkodó ősz-
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lály arca“ című arcképcsarnoka. De ha proletár alakját kellett a 
képbe rajzolnia, nem tudta mit kezdjen vele. Szatirikus karrikatúrát 
nem akart csinálni belőle — hiszen nem úgy látta, nem úgy akarta 
mutatni a proletárt. Viszont pokolian csúfondáros torzképek közé 
hogyan rakjon megilletődött szeretettel rajzolt alakot?

Egyetlen megoldás látszik itt lehetőnek. A gyerekrajzok stílusa, 
melyet sok érett, nagy tudású mester használt már fel. Ezekben a 
groteszk elrajzolást a gyerek rajzolni nemtudása indokolja. Viszont 
ez az ok mentség arra is, hogy komikusán elrajzolja a rokonszenves 
alakot is.
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B. BALÁZS:

THOUGHTS ON THE ESTET1CS OF FILM AS AN ART
(S u m m a ry )

Arts if newly founded need a new system of principles too; It 
is film now found in that slate: with its becoming a seperate form 
of arts it brings new products of art and is even developing new 
abilities necessary for people to understand them.

I. Mute films from the viewpoint of cultural history

Our generation had the extremely rare opportunity to be witness 
of how a new art began to develop, and how — seemingly af least — 
it it died.

The absolute visuality of mule films meant the necessity of 
founding a new theory and practice of visuality itself. It helped 
the human race to form and to learn the new and expressive 
language of looks and gestures, or rather to re-invent it, for it had 
been, in all probability, the original language of humanity.

It did not mean of course that the system of expressing thoughts 
by words had to be dropped in favour of that of gestures; neither 
of them were able to replace the other. It only meant that the 
expressive force of human body, hitherto lost already; and even 
soul, or at least the parts of it never expressed hv words, began to 
regenerate now: film gave a greater chance to expression and 
thus things to be expressed also increased in number.

II. 77je philosophy of film as an art

The means of giving a new language i.e. a new system of 
expressing things is given to film by the constant motion of the 
camera: it produces pictures always new and always from a new 
point of view too. Thus the distance between the product of art 
and the spectator wide as it has been and natural as it was taken



— disappeared by now: the aspect and even the individuality of 
the spectator comes to be changed for those of the actors; his 
individuality is completely lost. This psychological identification is 
the greatest proof of film's becoming a newT way of art.

III. The psychology of photo-technics

The invention of the diaphragm gives great possibilities to film 
in expressing both lyrical and intellectual nuances; and, what is 
more, it is able to make thoughts, remembrances, dreams visible. 
With getting gradually dark it makes one feel how time runs.— 
The technique of twro pictures in one square many times replaces 
the interpolation of scenes used in drama for presenting two 
parallellous events. It is able to make one feel the atmosphere of 
life’s epical character, and is also good for throwing light to the 
queerest associations of mind and soul in remembrance, dreams, 
phantasy.

IV. The meaning of camera-tricks

Optical tries have always manyfold meanings: the actuality of 
one is determined by the mutual connection between it and the 
others: that is the means of making it ddminant. It is always 
the whole that gives the precise meaning of any single one.

Burlesques in film, if plaid by living creatures, also have a special 
own system of rules. Sometimes comic effect is due to the 
illogical and absurd character of a trie.

Technicolors are technically built on drawing. In the realm 
of drawn figures impossibility is only represented by things 
undrawable. The style most apt to such burlesques is carricature.
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