
£ g y új filmlexikon 
Ez év júniuséban jelenít meg 

Frankfurt am Main-ban Lőtte H. 
Eisner és Heinz Friedrich szerkesz-
tésében a "Film, Rundfunk, Fernse-
hen-" c. könyv, amely a "-Fischer le-
xikon* sorozat 9. száma. A könyv 
tehát lexikonjellegű, amennyiben 
tárgya szerint igen széleskörű és for-
májában tradicionális, de a címsza-
vak kifejtése a megszokott lexikon-
forma pozitivista módszerénél lénye-
gesen igényesebb. A feldolgozás 
minden egyes kérdésnél szem előtt 
tar t ja a történelmi feltárást és az 
összehasonlító értékelést. 

A filmmel foglalkozó fejezetek 
technikai és esztétikai jellegűek. Mi 
itt az esztétikai fejezet kivonatolt is-
mertetését adjuk. 

A fejezet — Filmstflusok és mű-
fajok — bevezető része megmutatja 
az átmenetet a századvégi életkép-
filmektől a műfaji jelleget már kez-
detlegesen magán viselő játékfil-
mekhez. Filmbeli mozzanatokat ki-
emelve világítja meg azokat a fel-
ismerhető műfaji sajátosságokat, 
amelyekből a későbbi -kész* mű-
fajok táplálkoznak, illetve fejlődnek 
ki. 

A játékfilm embriójának, az első 
komédiának — Lumiére 1695-ben ké-
szült -Beby beim Frühstück* c. film-
jét tartja. A filmen belül rámutat 
azokra a motívumokra, melyeket ké-
sőbb René Clair használ fel. Az 
amerikai cowboyíilmek elődje, "A 
nagy vonatrablás* c. 1903-ban ké-
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szült Edwin Porters film, a gengsz-
terfilimek tipikus elődje pedig az 
1905-ben készült "William Peace 
élete* c. angol film, melynek elemei 
felismerhetők az 1930-ban bemutatott 
-Soafrace* c. Paul Murú f i lmben . . . 

Ezután tér rá a könyv az egyes 
műfajok és stílusok meghatározó je-
gyeinek megmutatására különböző 
alkotásokban. 

A burleszket Chaplin meghatáro-
zásában ismerteti, aki a komikus 
szituáció elemzését adja. Majd a kü-
lönböző korok típusait tárgyalja, a 
műfaj jellemző könnyedségét és a 
comedia dell'art e-hoz hasonló impro-
vizáló jellegét hangsúlyozva. 

Az epizodfilm és realizmus címszó 
a francia epizódfilmekkel foglalkoz-
va állapítja meg, hogy a franciák 
közismert impresszionizmusuk elle-
nére is lényegében realista filmeket 
alkotnak. Jelentőségüknél fogva 
Perret és Louis Feuillade nevét 
emeli ki és főleg Feuillade epizód-
filmjeivel foglalkozik, realitásukat 
elemezve. 

Az -irodalmi* film első terméké-
nek az 1908-ban készült. -L'assassi-
nat du due de Guise* c. filmet tartja, 
melynek forgatókönyvét Henri La-
vedan francia író, az Academic 
Franoaise tagja írt, de az irodalmi 
filmalkotások valódi kezdetét 1913-
1914-es évektől számítja, amikor 
Paul Wegener Carl Hauptmannal 
(Gerihard H. testvére) és Heinz 
Ewers-szel harcot indít az irodalmi 
forgatókönyvek megteremtéséért. 

A színpad-film alcím alatt a -fi lm-
szerűség* és -szímpadszerűség* több-
szörösen újra felmerülő problémáit 
tárgyalja. Az operett- és operafilme-
ket és az ún. komponista-filmeket (a 
zeneszerzőkről szóló filmek: Schu-
bert, Mozart sfb.) sorolja a ^imszó 
alá. Véleménye szerint a legsiúlyo-
sabb .problémát még ma is az opera-
filmek jelentik, az énekesek színpad-
hoz kötött merev tartása miatt, 
ahogy ezt René Clair -Le Million* c. 
1931-ben készült operaparódiájában 
kifigurázza. Az eddig egyetlen -film-
szerű* operafilimnek Card Koch: 
Tosca c. filmjét tart ja a könyv, mely 



film képes volt levetni az eddig 
megszokott, általánossá vált formát 
és tanult a szoivjet filmek grandiozd-
tásából és díszlettechnikájából. 

Az expresszionista filmstílus tipi-
kus fi lmje — a könyv szerint — a 
»dr. Caligard*. MeJlésorolja- mint 
szintén minden összetevőjében adek-
vát expresszionista filmet Carl Heinz 
Mariin; -Reggeltől éjféllig«-jét. Eze-
ken kívül olyan filmeket említ meg, 
melyek csak egyes elemeikben ex-
presszionisták. Majd a két ^alap-
vető* fiiilm Amerikáira, Franciaor-
szágra és a szovjet filmművészetre 
gyakorolt hatását fejtegeti. (Több 
szovjet filmben expresszionista vilá-
gítási effektusokat és formamegoldó-
sokat vél felfedezni a könyv, ezek: 
Rettegett Iván, Köpeny, Alexamdr 
Nevsztoij, Aelita). 

Az impresszionista filmmüvészet-et 
leginkább a franciák saját jának te-
kintik. Az első világháború előtt Per-
re t és Jasset rendezők filmjeikben 
sajátos lírai és -plain-air* légkört 
teremtenek. Ezt a légkört a franciák 
a hangosfilm megszületését követő 
korszakban is érvényre juttatják, 
amikor még a mikrofon használata 
körüli nehézségek miatt a -külső 
felvételek* is műtermiek. <René 
Clair: -A párizsi háztetők alatt* és 
-Július tizennégy*) 1018 körül a dán 
és svéd filmművészetben találhatók 
hasonló lírai természetképek. Mint 
kiemelkedő impresszionista filmet 
említi meg Renoir alkotósót, az 1936 
-1937-ben készült -La oartie de 
champagne*-t. A mai idők színes 
filmjei nagy lehetőséget nyújtanak 
az impresszionista filmművészetnek. 

Az avantgardista filmek lényegét 
és történetét szélesen, a filmfejlődés 
szempontjából lényeges országok — 
Franciaország, Németország, USA 
szerint tagolva tárgyalija a könyv a 
kezdeti jelenségektol egészen nap-
jainkig. 

Az absztrakt-filmek ismertetésé-
nél a filmtípus megteremtőjével, a 
nemrég elhunyt Frank Stauffacher-
rel foglalkozik. Taglalja a műfajhoz 
tartozó filmek jellegét. (Audió-vi-
zuális filmek.) Majd az absztrakt és 
kísérleti film között helyetfoglaló 
Jan Hugo 1950—1953-as víziót transz-
ponáló természetfilmjeivel ismertet 
meg. 

Az önálló alcím alatt tárgyalt 
avantgardista rajztrükkfilmek nap-
jainkig felmerülő formáinak rövid 
ismertetése után a társadalomicomé-
dia és az USA-film kérdéseivel 
foglalkozik részletesen. Az Európá-
ban születő és fejlődő műfaj útjának 
leírása és ezek Amerikára tett ha-
tásának feltárása a fejezet lényege, 
mely átvezet az -USA-filmek* sajá-
tos fejlődésének elemzéséhez. 

A szocialista realizmussal és neo-
realizmussal foglalkozó utolsó fejeze-
tek aránytalanul oszlanak meg rész-
letességüket tekintve. A szocialista 
realizmust -realista szocializmus-
nak nevezve röviden ismerteti és bí-
rálja, a neorealizmussai foglalkozó 
fejezet viszont igen jó és a fejezet 
terjedelméhez képest lényeges leírást 
tartalmaz a témáról. 

Ezeken kívül a kulturális- és do-
kumentfilmek keletkezéséit és fejlő-
dését ismerteti, hangsúlyozva Ang-
lia kiemelkedő szerepét. 
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