
Czéles vászon, körmozi, plasztikus 
film: a technika szédületes fej-

lődése — s mindez gyakran alig ér 
föl a klasszikus némafilmekkel! 
Effajta gondolat az első nagy tech-
nikai ugrás, a hangosfilm megjele-
nése óta lappang a közvéleményben. 

A műszaki tűzijátékok ellenzői 
bőséges igazolást találnak a manap-
ság születő kiválóbb filmekben is, 
amelyek igen gyakran szerény anya-
gi és technikai eszközökkel is célba 
találnak. Igaz, hogy ezek a művek 
többnyire olyan alkotók produkciói, 
akik kénytelenek szellemmel pótol-
ni a pénzt. A sajátos csak az, hogy 
filmjük egyszerűsége, olcsósága 
mintha még használna is művészi 
színvonalának! 

Mindennek ellenére elképzelhető-e 
józan ésszel, hogy a technika fejlő-
dése — például új, érzékenyebb, idő-
állóbb festékek megjelenése a pik-
turában — kárára váljék a művé-
szetnek? Aligha! Világos tehát, hogy 
ha a technikai fejlődés nem hoz meg-
váltó eredményeket, akkor jellegé-
vel van baj, az iránnyal, amelyben 
halad, s amely művészi szempont-
ból nem eléggé gyümölcsöző. 

Mert mi okozza, hogy ma, a cine-
rama korában ugyanazt kell számon 
kérnünk a mozitól, amit az első pri-
mitív mozgóképek idején: egyre csil-
logóbb bűvészet helyett valódi ar-
tisztikumot? Miben gyökerezik a film 
— vállalkozói érdekektől függetle-
nül is létező — újra és úira föllépő 
művészetellenes tendenciája? Véle-
ményem szerint abban a tényben, 
hogy a mai technikai körülmények 
között legfeljebb minden ezredik 
fümtehetség lehet alkotóvá és min-
den tízezredik tarthatja szuverénül 
hatalmában a legbelsőbb ihletéből 
fakadt, készülő filmalkotást. 

A filmtechnikának tehát arra kel-
lene ^törekednie, hogy eszköz legyen 
a művész kezében, nem pedig vég-
letekig bonyolult műszaki organiz-
mus. 

De hol vannak azok a felvevőgé-
pek, amelyek egy Parker töltőtoll 

kezelhetőségével rögzítik a művész 
hasonlatait, képeit, metaforáit? Hi-
szen még a legbonyolultabb műszaki 
apparátussal készülő külső felvéte-
lek is alig keltik igazi éjszakai fel-
vétel hatását! Az amatőrfilmezés 
roppant technikai korlátozottsága 
az, amely a művészi szuverénitást 
már a fiatal, kísérletező években 
megfojtja. Hány, de hány ifjú mű-
vészember zseniális álmai halnak 
meg, keresnek kibontakozást a mű-
vészet más ágában egyszerűen azért, 
mert nem foghat a hóna alá egy gé-
pet, amivel szalagra rögzíti őket! A 
mai amatőrgépek még a mozgás ter-
mészetességét is alig biztosítják. De 
•ki cipelhet magával Jupiter-lámpá-
kat a viharos rétre kamasz korában? 
Ki vezethet filmnaplót élete nagy 
élményeiről? A mindenható stáb nél-
kül egy valamire való filmcsók sem 
születhet! S mindennek nem a fel-
vevőgépek különleges drágasága, ha-
nem viszonylag primitívsége az oka. 
A celluloidszalag nem valami méreg-
drága luxuscikk. Aki megelégszik 
azzal, hogy a nagynénikéje uzsonná-
ját, vagy a szerelme fogmosását 
mozgóképre vegye, előbb vállalkoz-
hat rá, mint motorkerékpár vásár-
lásra. Ezek a képek azonban lénye-
gében élettelenek lesznek. Nem - a 
szereplők rossz játéka*, hanem a 
forgatás technikai korlátozottsága 
miatt Amíg ez így lesz, nem szület-
nek meg a film kölyök Shakespeare-
jei! Érdemes lenne tehát gigászi 
trükkök helyett a valóság spontá-
nabb megragadására tanítani, keze-
sebbé tenni a felvevőgépet. A film-
technika ilyen irányú fejlődése fon-
tosabb lenne, mint a körmozi fel-
találása, mert látványosság helyett 
művészi elmélyülést, alkotói szabad-
ságot biztosítana. 

A filmezés egyszerűsödésével a 
•nációtól a commedia del arte-ig új 
műfajok jelennének meg a vásznon 
és a fogantatás olyan bensőséges-
sége válna lehetővé, amely mindig , 
is nélkülözhetetlen adottság volt a 
remekművek születéséhez. 
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