
Makett = művészet + bűvészet? 

Ezt a kérdést teszi fel 
magában az ember, ha 
belép a Hunnia Film-
gyár makett-műhelyébe. 
S nem minden ok nél-
kül. Nézzék meg ezt a 
képet, amely a Gábor 
diák című filmből való. 
Most kivételesen ne a 
szereplőket figyeljék, 
nézzék meg gondosan 
ezt az oszlopos, boltíves 
csarnokot. Ilyenfajta 
épületet nehéz lenne ma 
találni. De a jó díszlet a 
valóság illúzióját kelti. 
Bonyolult, költséges 
munka egy ilyen díszlet 
megtei-vezése, kivitelezé-
se, ^z oldalfalak bolt-
íves áthidalása. S ho-
gyan lehet ezt a hatal-
mas teret a felvételek-
hez szükséges nagy 
fényerővel bevilágítani? 
— Itt van képben a vá-
lasz. — Miben különbö-
zik az előzőtől? — A 
mennyezete kisebb és 
nem illik rá az oldaltfa-
lakra, amelyek fölött a 
világítótestek légiói so-
rakoznak „bevetésre" 
készen. A két kép közti 
különbség kétségbevon-

hatatlan, s a két kép 
mégis azonos. Ez az, 
ami első pillanatban bű-
vészeinek tűnik. Pedig 
nem az. Pontos matema-
tikai és geometriai szá-
mítások segítségével Lé-
vai Lajos szobrászmes-
ter (aki 1917. óta dolgo-
zik a filmgyárban), úgy 

készítette el a mennye-
zet makettjét <a makett 
megfelelő lépték-ará-
nyában kicsinyített dísz-
letelem), amely bizonyos 
meghatározott gépállás 
esetén optikailag ráillik 
az eredeti nagyságban 
készült oldalfalakra. 

Ha elgondoljuk, hogy 

ez a makett-mennyezet 
nyolcszor tvagy tízszer 
kisebb, mint az eredeti 
mennyezet, ha megépí-
tik díszletben, fogal-
munk lehet milyen óriá-
si megtakarítás ez idő-
ben ós pénzben, nem is 
beszélve arról, hogy a 
fedett díszletben meg-
oldhatatlanok a világí-
tási problémák. 

A makettnek nemcsak 



Schmidt-kastély kör-
nyéke, a „budai Vár" 
viszont öt méter széles 
és két és fél méter ma-
gasságú makett, amely 
vékony drótokkal van a 
képen látható állvá-
nyokra felfüggesztve. S 
a felvevő kamera öt mé-

a stúdióban való forga-
tásnál van nagy szere-
pe. Az úgynevezett kül-
ső felvételeknél is. Pél-
dául, amikor a Tettes 
ismeretlen című tfilmet 
forgatták, a Halászbás-
tya környékén, a Má-
tyás-templomot ' restau-
rátor-állványók bo-
rították. Háromnapi 
szünet után tért vissza a 
stáb ugyanarra a hely-
re, ahol elkezdték már 
a felvételeket. Foly-
tatni akarták a fil-
met, mintha mi sem tör-
tént volna. Közben még-
is történt valami. Az 
állványokat leszedték. A 
filmbeli történet viszont 
egy nap alatt kellett, 
hogy lejátszódjék, s a 
néző kicsit meghökkent 
volna, ha egyik pillanat-
ról a másikra az állvá-
nyok eltűnnek. Ebben 
az esetben is a makett-
művész húzta ki a csá-
vából a rendezőt és az 
operatőrt. Elkészítették 
makettben az állványza-
tot, s rávarázsolták a 
Mátyás-templomra. 

Ha nem esik elég hó a 
természetben, a makett-
műhelyben elkészül a 
táj, házzal és minden 
szükséges kellékkel, 6 

olyan hótakaró alá ke-
rül a jelenet, amilyent a 
rendező megálmodott. 

Földrengéstől robba-
násig, tűzvésztől viharig 
minden „csodát" elké-
szít a makettmester; 
agyagból, gipszből, nö-
vényi és műanyagokból. 

A fenti képen a bű-
vészmutatvánnyal együtt 
a trükköt is láthatjuk. 

Ki gondolná, hogy a 
Gábor diák egyik leg-
mutatósabb jelenete 
nem „valódi" díszletben, 
hanem makettben ját-
szódik le. A táj, a 

térről fényképezi a va-
lódi tájba a makett-bm 
dai Várat, s több száz 
méterről a vágtató lova-
sokat íme a kép; az il-
lúzió a filmen tökéletes. 

Reméljük, nem volt 
illúzióromboló a makett-
titkok felfedése. A néző 
a filmen, ha jó a ma-
kett, úgyis valódi pa-
lotatermet, valódi várat 
lát, s ebben az esetben a 
címből nyugodtan töröl-
hetjük a bűvészetet és a 
kérdőjelet is. 
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