
Mona Lisa fintora 

Giuiliefcta Masinának hívják azt a 
lélékzetelállítóain érdekes színésznőt, 
akit a filmszakma "Az országút" és 
a »Cabiria éjszakái« után női Chap-
lin néven emleget. Több kritikus azt 
állítja, hogy Félliini e két filmjének 
stfliusérdekességei: felesége, Masina 
zseniális egyéniségéből származnak. 
Masina valóban rendkívüli szí-
nésznő. Azoknak, akik még nem lát-
ták, megpróbálom őt ide rajzolni. 
Kicsi, szalmaszőke, kócos, sötét 
gombszeme van, orra mulatságos, 
szája szomorúan mosolygó. Ez a mo-
soly a legfontosabb raj ta; a léleknek 
ez a gyakori vibrálása, amely bána-
tot, félelmet, csodálkozást, remény-
kedést, lemondást nemtörődömséget, 
hencegést, bosszankodást, elragadta-
tást egyformán ki tud fejezni. Ma-
sina mosolya akár egy férfinak szól, 
akár a derült, kék égnek, mindenkor 
gyermekien ártatlan. "Az országút" 
félvad mutatványos lányában, a »Oa-
binia éjszakái"' utcanőjében egyaránt 
valami szűzies bizalmait jelez. Mo-
dern, útszéli Mana Lisa, akinek ar-
cán a Giooonda-mosoly helyén egy 
kis fintor játszadozik. Ezt az arcot 
még soha; senki nem teremtette meg 
az irodálomban, a festészetben ta-
lán Toulouse-Lautrec. Giulietta arca 
valóban új műfajt jelent, groteszk 
bája köré félig-meddig valószínűtle-
nül romlott világ való, olyan, ami-
lyet FeHini művészete ténylegesen 
köréje is teremtett. 

• 
Ha valaha filmesztétikát találnék 

írni, akkor egy fejezet föltétlenül az 
emberi arcról szólna. Az arc szere-
péről a filmművészetben. 

A filmszínész arcának ugyanis 
nemcsak lelki állapotokat kell tük-
röznie. Vegyünk egy példát. A Nem-
zeti Színház erkélyén ülök) és a 
"Peer Gymt« legszebb jelenetét, Ase 
anyó halálát, a nagy képzelt szánkó-
zást látom. Ladányi a láda tetején 
ül egy sámlin, ha j t j a a szék-lova-
kat, Gobbi pedig az ágy-szánkóban 
repül az égi hómezők felé. Ez a kép 
akkora, hogy négy ujjammal rámát 
tudok neki csinálni és belefér. La-
dányit — aki ezt a jelenetet csodá-

latosan szépen játssza — akkorának 
látom, mint egy könyvjelző, még 
csak nem is sejtem, mi megy végbe 
az arcán. Filmen, e jeülenet közben 
egyszer egészen, biztosan akkora pre-
mier planban látnám, hogy Ladányi 
feje háromszor akkora lenne, mint 
én vagyok tetőtől talpig. Arcáról 
számtalan olyan érzelmi történést 
tudnék leolvasni, amit a színpad 
csak szavakkal tud kifejezni. A 
költő is és a színész is! A filmen 
ilyenkor az ember arca beszél. Apró 
kis vonások, parányi szemöldökrán-
dítások képesek arra, hogy gondola-
tokat tolmácsoljanak. Ha képesek! 
A filmszínész arcának mindenek 
előtt beszédesnek kell lennie. A 
néma arc olyan a filmen, mint szín-
padon a fahangú színész. 

* 

Az emberi arcnak a filmen stílusa 
van. Gréta Garbó arca olyan, mintha 
Tolsztoj írta volna meg, Wallace 
Beery-t Steinbeck, Makiáry Zoltánt 
Mikszáth. Az ilyen arcok önmaguk-
ban -is rendkívül érdekesek, mert 
gazdagságuk, stiláris árnyaltságuk 
miatt cselekmény kifejezésére is al-
kalmasak. 

Forgatókönyv írása közben gyak-
ran fogtam a szándékoltnál rö-
videbbre bizonyos dialógusokat, 
mert arra gondoltam, hogy azt, ami 
szövegben túlságosan bonyolult 
lenne, a szereplő színészek arca ért-
hetőbben tudja kifejezni. 

Olyan színészi arcok, melyeknek 
ténylegesen van stílusuk, más szó-
val eredetiek és kifej ezóek, hang 
nélkül is végig tudnak folytatni hcsz-
szabb dialógusokat is. Persze, a 
filmszínész arca nem azért van a 
hangosfilm korában, hogy azzal pó-
tolja a beszédet. A gépi hang korcs 
tünetéin viszont tud enyhíteni. Zö-
rejek, sustorgások, visszhangos kon-
gások tűnnek él és válik a gépi be-
széd emberivé az arc szuggesztivi-
tása segítségével. 

* 

Visszatérek hozzá, Giulietta Ma-
sina nyugtalanító, mai Mana Llsa-
arcához, a groteszk Giocanda-mo-
solyhoz. 



geti a magány méreg-cseppjeit. — 
Így lá t juk Calbiriát, szótlanul, a szája 
szélét rágva, 'bohócos gombsaemét az 
elmúlásra szegezve. Szénahaját -bor-
zolja az alkonyi szél, a harmaraiika-
futamok, mint karmok marnak a 
szívébe. Megy a kis partravetett 
élet, a kegyetlen rablóvilág áldozata, 
aki többé már a bizalmát sem ad-
ha t ja senkinek, és akkor egyszerre 
csak megrándul a szája széle, várat-
lanul kipat tan r a j t a egy rügyecske-
mosoly, kicsit csibészes, annyira, 
mint egy elharapott utcalány-szitok. 
A bohóc-bánatos arcon könnycsepp 
-keres magának menedéket, mire a 
kis vagány-mosoly erőre kap, a sö-
tét gombszemeken megcsi llan az a 
fény, ami Leonardo Mana Lisája 
előtt és után mindig a nő szemén 
volt legvilágítóbb: az élet fénye. 
Cabiria mosolya nem édesedik meg, 
váihrándífó mosoly marad, de mégis 
olyan, hogy az ember szívében 
ádlámi hódolat támad fel az ameri-
kaizálódó Olaszország kis, félcsúnya 
szerelmi rabszolgája iránt. 

• 
Ez a mosoly egyediül Giiulietta Ma-

sináé. A film történetében először 
fordul elő, műfaj teremtő mosoly. 
Masinia arcának olyan költészete 
van, hogy forgatókönyv kell hozzá, 
rendező és operatőr, művészek, akik 
értik, hogy milyen szédítő igazságot 
fejez ki G-iuiietta mosolya! Egy kö-
nyörtelen kéz utcára lökte Mona 
Lisát, rimgyóvá te t te az asszonyisá-
got, megalázta a magasztosai, se-
lyemfiúík és pénztelen, kispolgár-
rablók közé vetette a szépséget, csak 
egyet n e m tudott megtenni' ez a 
pénzmocskú kéz: nem tud ta letö-
rölni a Giocanda-mosoiyt. Masina ar-
cán eltorzulva, de tisztán őrzi egy 
kis fintor az élet reményét és a nő 
költészetét. 

* 

Mindezt azért maradottam el Mona 
Lisa fintorának ürügyén, hogy ki-
mondjam: az eredeti színészi tehet-
ség műveket tud teremteni. S nem-
csak az a baj , amiről- rendezőink 
annyit panaszkodnak, hogy színé-
szeink színpadiasan játszanak a fi l-
men, hanem az is, hogy nem rende-
zik őket eléggé a f i lm költészetének 
egyre táguló lehetőségei szerint. 

GYÁRFÁS M1KLJS 

Masina — a -Cabiria éjszakái—ban 

A »Gabiriia éjszakái* utolsó kép-
sorában az országúton lá t juk öt, 
amint egyedül megy a váró® felé és 
körülötte harmonikázó, v idám fiata-
lok térnek haza a hétvégi kirándu-
lásról. Cabiria élete teljesen össze-
omlott. A fiatalemberről, akiről azt 
hitte, hogy feleségül veszi és kimenti 
őt az utcalányok kegyetlen sorsából, 
kiderül, hogy csak pénzecskéjéért 
alakoskodbtt s tulajdonképpen meg 
akarta őt ölni. Cabiria pénzétől, jö-
vőjétől, ábrándjaitól s a boldogság 
egyetlen alkalmától megfosztva, úgy 
megy az országúton, mint aki m á r a 
haléi mérföldkövei között halad. A 
világ körülöt te — ha olcsón is — 
boldog az erdő övezte országúton bi-
ciklik, kisautók és mindenütt fiata-
lok, csak ő, a kis utcai rongy ízlel-

A női Chaplin — »Az országút—ban 


