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Művészi pályájáról talán elég any-
nyit tudnunk, hogy Reiníhardt 

színházából indult, flibhen legtöbbet 
Ernst Lubitsch keze alatt doflgoBott. 
Nélküle elképzelhetetlen a német 
film hőskora. 

A mai nagyközönség, sajnos, játé-
káról is keveset tud már. A 'Film-
múzeumban bemutatott filmjei (Az 
utolsó ember, 1924; Faust, 1926; Kék 
angyal, 1930) bizonyítják, hagy já-
téka ma is megrendítő élmény: 
művésznek mesteri, kritikusnak 
mérce, laikus nézőnek felfedezés. 
Alakítását elemezni azt jelenti: arc-
játékát, taglejtóseit, mozgás- és be-
ezédművészetét csodálni. 

A premier-planban a filmművészet 
számos fortélya irányítja a néző 

A Kék angyal-ban 

figyelmét a kép uralkodó szereplő-
jére. Eltűnök mögötte a háttér, feje 
betölti a teljes látható felületet, egy 
pillanatra az egész cselekmény eb-
ben az arcban összpontosul. Életre 
kelteni az óriás télek-tíikmöt, izzás-
sal telíteni a maximálisra növelt 
filmegyóncséget, szótlanul mindent 
mondani, mimikával varázsolni, ez a 
legnagyobb színészi feladait Minden 
idegszál megfeszül, egy ránc, egyet-
len szemvillanás elárulhatja a mű-
vészt: az alakítás hamissá válik. 

Jannlngs megállította a percéket, 
elfojtotta a lélegzetet, megjelenésé-
ved atmoszférát teremtett, valóban 
arcán viselte hőseinek lelkét 

Az Utolsó emberben hosszú má-
sodpercekig mered maga elé, arcán 
alig változik valami, mégis ott izzik 
szemében egész összeomlott élete. 
Mefisztója némán, ezer alakiban is 
egyformán gubbasztva, foszforeszkáló 
szemékkel testesíti - meg Faust elke-
rülhetetlen somsát, .ajkának egyet-
len gúnyos vonása teljes jellemet 
fo rmál A Kék angyal downná zül-
lött professzora ideges, révedő te-
kimltetóve!1, szörnyű orrával szinte 
szűkölő fájdalmat fejez ki, előre-
vetíti az őrületet és a hadált. 

A némafilmek felnagyították a tag-
lejtések, mozdulatok, a mozgás je-
lentőségét. Ezért fordultak a filta 
művészetté válásaikor a pantomim-
hez, ezért érvényésülhetett oly ko-
rán a groteszk: a torz mozdulatok 
mozaikjaiból is épülő ős-burleszk. 
Egyes alkotások egyenesen a ma 
már túlzottnak ható gesztusokba (ós 
díszletekbe) vetítették a szereplők 
érzelmeit. 

Emil Jannlngs imér kezdetben a 
realista játékstílust választja. Mozdu-
latai sok helyen csak jelzések, moz-
gásszünetei szándékkal törik az alakí-
tás ritmusát. A Kék angyal profesz-
szora teljes emberi közelségbe kerül, 
ismétlődő onrfúvása, szeművegtöröl-
getése, kézmozdulatai is realista jel-



A Fauit-ban, Yvette Gul!-
bert-tel 

lemszimbólumok. Jammings ismerd a 
mozdulatok jelentőségét, elhol a 
mozgó fényképezés pótolja ezek lé-
lektani' szerepét, másodpercekig is 
mozdulatlan manad. (Az utolsó em-
ber egyenruhás Janningsát alulról 
fényképezik, hogy ezzel is kiemeljék 
önérzetét, büszkeségét; az illemhely-
re degradált öregembert Műiről, 
hogy megalázását tudomásunkra hoz-
zák.) 

A hangosfilm térhódítása után 
számos némafilm-sztár kihullott a 
sorból. Jannángs éppen a hangos 
Kék angyalban adja együk legna-
gyobb alakítását. Mint kiváló szín-
padi színész minden megerőltetés 
nélkül, fedezte fel magának a film-
beszéd a hang csodálatos birodalmát. 

Érdekes és megrendítő a Kék an-
gyal két jelenlétét: a professzor es-
küvőjét a tragédia betetőzésével ösz-
szevetmi. (Ez a két jelenet csak a 
hang segítségével válhatott emléke-
zetessé.) Az esküvőd boldog kukoré-
kolás a bűvészmutatvány válasza-
ként egy merev, skolasztikus jellem 
végső, boldog feloldódását jelenti A 
színpadi nagy-jelenet kukorékolása 
a fokozatos eltompul ás, a megalá-
zottság végső lépcsőfoka, a tragédia 
tetőpontja, a téboly kitörése, Az egy-

A* utolsó ember-ben 

szerű, félénk kiíkorékolás átváltása 
eszeveszett torz üvöltéssé, tomboló 
gyilkos hangulalttá, Jammings mester-
műve a hangosfilmen, 
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