
A K É P E K N Y E L V É N 

Karlovy-Varyban a fesztivál ren-
dezői ötletes kis készülékeikikel 

örvendeztették meg a negyven or-
szágból összesereglett vendégeket. 
Könnyű fejhallgatókat kaptunk, 
melyek egyik felébe öt hullámhosz-
szon működő vevőkészüléket, másik 
felébe parányi hangszórót szereltek. 
A néző tetszés szerint hallgathatta 
az öt világnyelv bármelyikén a 
filmek szövegét. 

Reggeltől a késő éjszakáig foly-
tak a vetítések. Bár a tolmácské-
szülékek könnyűek! voltak, á nyári 
melegben mégis nehezünkre esett 
minden vetítés alatt a fejünkön .tar-
tani a hallgatót. Néha levettük, 
megpróbáltunk nélküle boldogulni. 

Megtörtént, hogy egy-egy ilyen 
fejpihentetés után elfeledtem visz-
szatenni a hallgatót. Az egyik ve-
títésen csak akkor vettem észre, 
hogy a film közepe óta nincs a fe-
jemen a tolmácsgép, amikor már 
kigyúltak a lámpák és kifelé igye-
keztünk a moziból. Más filmeknél 
pedig görcsösen szorítottam a ké-
szüléket a fülemhez, például a fin-
nek Idegen című alkotásánál, ne-
hogy egy szót is elmulasszak, kü-
lönben semmit nem értenék abból, 
ami a vásznon történik. Néhány nap 
után tudatosan kezdtem játszani a 
készülékkel. Hiszen remek mércéje 
ez a játék annak, mennyire beszél 
a film a képek, s mennyire a sza-
vak nyelvén? 

Lassanként észrevettem, nincs 
szoros összefüggés a képbeszéd köz-
érthetősége és a között, hogy sok 
vagy kevés szó hangzik el a sze-
replők ajkáról. A kínaiak Lángok a 
határon című filmjében például a 
szereplők igen sokat beszélnek, 
mégis, tolmácsgép nélkül is követ-
hető a cselekmény. A kimondott 
szót ugyanis olyan kifejező arcjá-
tékkal és oly pontos, átgondolt' fizi-
kai cselekvéssel kísérik a kínai szí-
nészek, hogy nehéz eldönteni: a be-
szédet húzza-e alá a játék, vagy 
pedig a beszéd csupán segédelem a 
játékban kifejezett érzelmek hatá-
sosabb előadásához. Ebben a fűm-

ben sok a kiforratlanság, kezdetle-
gesség, hiszen a kínai filmgyártás 
még nem tekinthet vissza hosszú 
tapasztalatokra. De amint készülék 
nélkül néztem a filmet, egyre töb-
bet gondoltam arra, hogy a kínai 
nemzeti jelleg egy roppant fontos 
elemmel gazdagítja a világ film-
művészetét. Az ősi és mindmáig 
élő sajátos kínai színjátszás tulaj-
donképpen mimikával, némajáték-
kal, erőteljes zenei effektusokkal 
aláhúzott, kifinomult mozdulatmű-
vészettel adja elő mondanivalóját. 
A Lángok a határon ezt a művésze-
tet egyesítette a modern fiimtech-
nikával. 

Pellegrini: A rövidnadrágos ember 
című filmjének vetítésénél apró 
kellemetlenség történt: a fordítók 
nem készültek el az ötnyelvű szö-
veggel, s ezért elejétől végéig tol-
mácsgép nélkül kellett megnéznünk 
ezt a kedves, megindító történetet 
Az első öt percben éreztük a for-
dítás hiányát, azután elfeledkez-
tünk róla. A pergő olasz beszéd 
mintha csak zenei aláfestése lett 
volna a filmnek. Ismét meggyőződ-
tünk róla, milyen kifejező az olasz 
művészek temperamentumos játé-
ka és milyen nagyszerűen lehet a 
képsorral önállóan is elmondani 
nemcsak magát a történetet, hanem 
a történettel képviselt művészi mon-
danivalót is. 

A kép nyelvén megszólaltatott mű-
vészet legnagyobb élményét a 

franciák Tamangó című filmjétől 
kaptuk, Prosper Merimée novelláját 
filmesítette meg az amerikai szár-
mazású John Berry. (A filmet a 
francia kormány betiltotta, a fesz-
tiválon versenyen kívül vetítették.) 
A Tamangó azzal végződik, hogy 
a fellázadt rabszolgák a hajófenék-
be szorulnak, s minden pillanatban 
eldördülhet az ágyúsortűz, amely 
végez velük. A hajó kapitányának 
néger szenetőjét a lázadók eddig 
pajzsul használták, de most már 
nincs értelme, hogy továbbra is ma-
gukhoz láncolják, megengedik., hogy 
elhagyja őket. Rázendítenek ősi 



szabadságdalukra és várják a ha-
lált. A lány megindul a lépcsőn az 
élet, a szabadulás íelé. (Ekkor egy 
magyar színésznő megszólalt mel-
lettem: i*fía visszafordul, nem igaz 
a film.*) Dübörög az ősi dal, a lány 
a lépcsőn áll — és nem bír fel-
menni. ö t percig tart a jelenet. A 
néger lányt megragadja a dal, át-
veszi, arcán látjuk az érzelmi folya-
matot, amely végső soron már ér-
telmi folyamat: megérti, hogy nem 
szabadság az, ami a rabszolgatar-
tók világában vár rá. Marad — és 
együtt hal meg a lázadókkal. (Ami-
kor vége a jelenetnek, mellettem 
döbbenten szálalt meg újra a ma-
gyar színésznő: -Elhittem neki.-) És 
mindfez egyetlen szó nélkül. Ez a 
néhány perc felért egy kétórás nagy 
film élményével. 

Sajnos, hosszam, sorolhatnám azo-
kat a filmeket, amelyeknél gör-

csösen szorítottuk fülünkhöz a tol-
mácsgépet. Ezek voltak többségben. 
Egyik kollégám a szállóban hagyta 
fejhallgatóját, amikor a lengyelek 
Máciusz király-At vetítették, a végén 
megpróbálta elmondani, mit értett 
a filmből. Kiderült, hogy éppen az 
ellenkezőjét, mint amiről a szöveg-
ben szó volt! Pedig érdekes és ki-
fejező képeket láttunk. A baj a film 
mondanivalójában volt. Nem lehet 
a film nyelvére mindent lefordítani. 

'V A filmszerűség nem csupán annyit 
jelent, hogy egy bizonyos mesterség-
beli tudás segítségével képekben be-

szélünk. A képek nye Ivén valami 
leszűrt, ktkristályositott gondolatot 
kell absztrahálni, máiképp nem vi-
lágos, mit akarunk. A lengyel művé-
szek tudnak képeket komponálná, ön-
magukban beszédesek is ezek a ké-
pek, de ahhoz, hogy beszédhibák nél-
kül a képsorral foglaljanak össze 
egy egész filmre jszóló mondanivalót, 
nem voltak elég kristályosak a gon-
dolataik, minduntalan dialógusokkal, 
szavakkal és szavakkal kellett meg-
magyarázniuk szándékaikat. 

Ha nem is szeretjük a filmen a 
sok szöveget, nem vagyunk a szó 
ellenségei. Még a néma film klasz-
szikusai sem tudták kikapcsolni a fel-
iratokat, mert a puszta képbeszéd túl-
ságosan szigorú korlátokat szabott 
volna a cselekménynek. A Tamangó-
nál is két író foglalkozott csak a dia-
lógusok szövegével. A fáltn két nagy 
jelenetét színpadszerűen alkották 
meg, csupán a nyugtalan felvevőgép, 
a hirtelen kinagyított elemek jelez-
ték, hogy ekkor is filmet láttunk. 
A beszéd nem mindenütt jelzi a film-
szerűség korlátait. A hangosfilm ép-
pen azért nagy vívmánya a művé-
szetnek, mert a kép formanyelvét két 
fontos elemmel, a szóval és a zené-
vel egészíti ki. Más kérdés az, hogy 
mennyi szerepet szabad a szó ma-
gyarázó értelmének és mennyit a szó 
zenéjének, a hang drámai hatásának 
kölcsönözni. Ez már egy másik cikk 
önmagában is terjedelmes és igé-
nyes témája lenne, 

SZABÓ ISTVÁN 

Jelenet -A rövidnidr i jo i ember—böl 


