
Filmszerep vagy 
színjátszás filmen? 

(Egyoldalú polemia) 

"Típust keresek, ilyen vagy olyan 
szerepre^ — ínandja a filmrendező 
a forgatókönyv születése és a for-
gatás kezdete között. Ilyenkor szinte 
kikívánkozik a kérdés: miért nem 
színészt is keres, nemcsak típust? 
Ez talán túlzásnak tűnik fel; mert 
valóban, a szerepekre típusok kelle-
nek, olyanok, akiket a rendező a 
könyv ínyomán elképzelt magának. 
S ez helyénvaló is. De, azt hiszem, 
filmjeinkben olykor háttérbe szorul 
a színész a típus helyett, holott jobb, 
ha a kettő azonosul. 

Az ellenvetés kézenfekvő: más a 
színház és más a film. Mások az esz-
közök színpadon és mások a felvevő-
gép előtt. De a lényeg mindkettőnél 
azonos: embert, jellemet megformál-
ni. S a színészi teljesítmény a szín-
padon mégis maradandóbb az emlé-
keinkben, minit a legutóbbi évek 
magyar filmjeinél. Még olyan sike-
rült filmek esetében is, mint a Kör-
hinta, inkább éreztük a rendező és 
az operatőr művészetét a színészé-
nél. így volna ez rendjén? A képi 
eszközök, a -beállítások a film sajá-
tosságai. De az emberformálás, a jel-
lemábrázolás is ilyen. Filmen való-
ban másként kell alakítani, de ala-
kítani kell. A filmművészet nagyot 
fejlődött a némafilm óta a kinemasz-
kópig — mondhatnák —, tehát a szí-
nészi játék is más -lett. Igaz. De a 
minap, amikor negyedszázad után 
újra megnéztem a Krisztina király-
nőt, azt láttam, hogy Greta Garbó 
semmit sem fejlődött s most is épp-
olyan tökéletes, mint egykor volt. 
Azokkal a "régi eszközökkel- most 
is csodálatos és felejthetetlen. Pedig 
jól rendezték ós szépen fényképez-
ték. Igen, de Garbó a csúcs, s ha 
nem ő játssza, ha nem így játssza, 
akkor ma elavultnak tűnnék fel — 
mondhatnák ezt is. Dé hát éppen ez 
az! Ö játssza, és úgy játssza, hogy 
maradandó. 

A rendezés, a fényképezés, a szín-
játszás harmóniája: ez Krisztina ki-
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rálynő. Ember, asszony, királynő. A 
híres nagyjelenetet, azt a bizonyos 
szőlőevést, nem lehet elfelejteni. 
Garbó arca, tartása, kezének finoman 
lomha mozdulatai a felébredt mély-
tüzű szerelem boldogságát jelzik. A 
szeméről már tanulmányokat írtak. 
Játszik ez a szem. Garbó művésze-
tének lényege a csodálatos szemjá-
ték. Él ezzel a rendező és az opera-
tőr is. S a filmben sok az emléke-
zetes nagyjelenet. Akár a férfiruhá-
ba öltözött királynő első találkozása 
a spanyol követtel; fiús, valósággal 
gamines ékkor Garbó, játéka, moz-
gása kedves, huncut, elégedett. Vagy 
az erkély-jelenet: a harag és a böl-
csesség ölelkezik ekkor tekintetében. 
S az egész: maradandó. Amint az 
Alclo Fabrizzi alakítása is, a "Béké-
ben élni- című filmben; gondoljunk 
arra a jelenetére, amikor a német 
katona betoppan az öreg paraszt há-
zába s az ott megbújó néger szőke-
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vény a pincébe rejtőzik. Fabrizzá ar-
cán lejátszódik a dráma; a rendező 
nagy, viharzó drámai jelenetet' kom-
ponál s minden arc, minden mozza-
nat ezt a drámai csúcspontot sűríti. 
S ki ne emlékeznék Cserkaszov sze-
repeinek szinte minden mozzanatá-
ra? Milyeni pontos lélekxajzot, való-
ságos analízist adott például a "Nagy 
Péter- cárevicsének szerepében! S 
milyen aprólékos műgonddal min-
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tázta meg a "-Rettegett Iván« főszere-
pét! S ilyen alakítás a "Föltámadot 
a tenger«< Bem apójának szerepéber 
Makláry Zoltáné. Már az első jelene 
tébsn érezteti ennek az óriásnak a jel-
lemét; egy bicegő; nyugodt és mor-
mogó civilt -látunk a zűrzavaros kap-
kodásban, aki a nadrágját igazítja 
Makláry a •>civilsége« mögött máris 
fél villantja a legendás tábornokot, a 
csaták hősét s már ekkor jelzi Bem 
apó hallatlan nyugalmát, zsenialitá-
sát. S ha a magyar filmekből még 
több példát is sorolhatnók fel egy-
egy emlékezetes színészi mozzanat-
ról, mint Bulla Elma alakítása az 
»Egy pikoló világos-" epizódszerepé-
ben, Tolnay Klári, vagy Ruttkai Éva 
egy-egy művészien megoldott szere-
pe — az emlékezetes nagyjelenetek 
mégsem gyakoriak filmjeinkben. Höl 
van például olyan alkalom színészi 
alakításra, mint Emil Janningsé a 
régi "Kék angyal«-ban? S írnak-e 
egyáltalán szerepeket színészeinknek? 

Néha azt hiszem, hogy sok olyan 
színész, aki nem játszik végig egy-
egy filmben, a forgatás idején nem 
ismeri még a film tartalmát sem. S 
ilyenkor inkább a forgatási napok 
mennyiségét érzem, nem pedig azt, 
hogy minden szereplő a filmhez tar-
tozik s egyiket sem lehet kivenni a 
cselekményből. Az írónál kezdődik 
tehát ezúttal is_a színész problémája. 
A filmszerepek mai filmjeinkben 
gyakonta vázlatosak, szürkék, jel-
legtelenek. Mélyebben és pontosab-
ban jellemzett szerepeket kellene ír-
ni, nemcsak vázlatokat, szócsöveket 
és ötleteket, hanem — szerepeket. 

S ráadásul azzal, hogy színészeink-
nek nincs elég alkalmuk alakításra, 
olykor még csak típusokká sem vál-
nak. Természetesen, vannak csak 
színpadi színészek és csak filmszí-
nészek. Utóbbi típus nálunk most 
kezd kialakulni. Vitatható azonban, 
okos-e az ilyen határozott cezúra. 
Szerintem nem. S nálunk évi tizenöt-
húsz film mellett kiváltképpen ne-
héz. De vitatkozni mindenesetre he-
lyes volna ezen is. Bizonyos, hogy 
rendezőik, operatőrök, színészek és 
írók sok érdekeset mondhatnának el 
tapasztalataikról: miért szürkült el 
a színészi játék a magyar filmeken. 
Ha egyetértenek abbam, hogy való-
ban elszürkült. 
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