
ban is a legjelentősebb 
alakítások közé tartozik. 

Barrault első némajá-
ték jelenete a filmben: 
Baptiste mozdulatokkal 
és gesztusokkal elmond-
ja a mutatványos dobo-
góról az ácsorgó közön-
ségnek és a tett színére 
érkezett rendőrnek, hogy 
nem a szép Garance lop-
ta el a lent méltatlan-
kodó' úriember óráját, 
hanem egy igazi tolvaj, 
aki idejében elszelelt, 
Baptiste teste figurázva, 
gúnyosan előadja az ese-
tet, nevetségessé teszi az 
úriembert, a rendőrt, az 
egész históriát, az utca 
népe harsány kacagás-
sal jutalmazza néma bo-
landozását, s közben a 
fehér Pierot-arc merev 
riadtságából két bána-
tosan sötét szempár sze-
relmet vall Garance-
nek. Bámulatra méltó 
jelenet! 

Barrault mozgáskultú-
rája nemcsak a néma 
Pierot-jelenetekben ejti 
rabul az embert, hanem 
a "civil* képek sorában 
is. Mozdulatai minden-
kor drámaiak, de nem-
csak torténési, 'hanem 
gondolati értelémben is. 

A színész gesztusait és 
mozgását a filmen nagy-
mértékben a rendező 
irányítja. A mi filmren-
dezőink között is nagy 
különbség látható a moz-
gatás stílusában. Fáfory 
Zoltán az erőteljes, lelki 
ütéseket kifejező moz-
gást szereti, Kalmár 
László az enyhén páto-
szos mozgatásművószet, 
Makk Károly, a mozdu-

Plerre Cabanne rajza 
Barrault Hamletjéről 

A némafilm korában a 
mozdulatokkal igyekez-
tek a színészek beszéde-
sek lenni, s így a legtöbb 
némafilmben igen sok a 
pantomimes elem. (Chap-
lin egyben a legnagyobb 
mimikus is!) Csakhogy 
az utóbbi két évtized-
ben a pantomim irányt 
változtatott. Barrault ezt 
a változást úgy fejezi ki, 
hogy a régi pantomimot 
a némaság művészetének 
nevezi, az újat a halksá-
génak. Ez a különbség-
tétel a mozgás- és gesz-
tuskultúrában igen nagy 
gazdagodást jelez. A 
filmművészet még a leg-
realistább színjátszással 
szemben is kifejlesztett 
egy új, aprólékosan ki-
dolgozott mozgás- és 
gesztusművészetet. Érde-
kes, hogy ez nem a né-
mafilm, hanem a hangos-
film korában történt. 

p j plimszlriász mozgáskultúrába 

Vannak színészek, akik 
különösképpen, ne-

vezetesek mozgáskultú-
rájukról. Ezek közé tar-
tozik korunk egyik leg-
modernebb aktora, a 
színpadon és filmen egy-
aránt lebilincselő Jeanr 
Louid Barrault. 

Banrault tulajdonkép-
pen mindent tud ját-
szani, Shakespeare-t 
éppúgy, mint Molíére-t, 
sőt nemcsak Moliére-t, 
de Claudel-t is. Párizs 
egyik legérdekesebb pan-
tomim-művésze, népsze-
rű filmszínész, merész 
rendező, képzeletbő szín-
igazgató, szellemes esz-
széíró is. Sokoldalúságá-
nak alapja az a szenve-
dély, amely a színpadi 
mozgásnak úgyszólván 
hitújítójává tette ő t * 

A "Szerelmek váro-
sa* című Oamé-filmben 
(Kettős értelmű szelle-
mes francia címén: Les 
enfants du paradis) Bar-
rault kétféle mozgáskul-
túrával bűvöli el a nézőt. 
Magában a pantomim-
művész szerepében és a 
Pierot némajáték jelene-
teiben. Baptiste általános 
filmtörténeti vonatkozás-

latok egyszerű természe-
tességében keresi a neki 
tetsző kifejezési formát. 
Filmjeink mozgáskultú-
rája annak ellenére, 
hogy ebben a tekintet-
ben láthatóak a rende-
zők egyéni törekvései, 
korántsem mondható 
felszabadultnak. A köny-
nyedség ós egyszerűség 
realizmusa, az európai 
filmművészetben általá-
nosnak mondható, újabb 
filmjeink (kivéve egy-két 
kezdetlegesebb próbál-
kozást) már sikeresen 
távolodnak a szereplők 
színpadias mozgásmeg-
oldásaitól. lEmnek elle-
nére még mindig sok a 
szögletesség és póz a 
filmjeinkben, vagy leg-
alábbis sekélyes a finom 
átmenet, a lelkiállapot, 
kis változásait is érzékel-
tető mozdulat-világ. 



Micsoda ereje van a 
képnekj még ma is! 

• 
Persze, ma mór sem a 

képnek, sém a szöveg-
nek nem kell ' annyira 
magyaróznia, mint két 
évtizeddel ezelőtt. Hal-
latlanul érdekesiilmszí-
nész egyéniségeket te-
remtett az új filmművé-
szet. A mai filmszíné-
szek egyre kevésbé emlé-
keztetnek a színpadi 
színészre, önálló for-
mákra, új játékbeli 
árnyalatokra találtak, s 
mivel a hangosfilm ko-
rában sem vált. a 
szó színpadi értelemben 
uralkodóvá, a filmszí-
nész ma is, önálló mű-
vészi úton halad, s 
igyekszik szabadulni a 
szinpadilaa hatásos esz-
közöktől. A filmszínész 
önállóságának alapja az 
egyéni arcjátékon kivül 
a mozgás- és gesztuskul-
túra. Nemcsak a film-
rendezőknek van stílu-
sa, (ó meddő író-rendező 
vita!), hanem a színész-
nek is. A "Les enfants 
du paradis* rendezője, 
Marcel Carné, igazán 
nagy egyéniség, de azért 
ennek a filmnek stílusát 
legalább olyan mérték-
ben Bairrault színészi 
egyénisége határozza 
meg. 

» 

Mennyit tud az ember 
kifejezni magából? A 
drámaírónak úgyszólván 
egyetlen premier plan-ja 
van: a monológ, a fil-
men tulajdonképpen 
minden kiemelhető, ké-
pileg hangsúlyozható. 
Márcsak ezért is pom-
pás dolog lehet film-
színésznek lenni, hiszen 
saját lényével, olykor 
írói segítség nélkül" is 
olyan hatalmas érzések 
önálló kifejezésére alkal-
IJias, amiről színpadon 

nem is álmodhat. Jean-
Louis Barrault-t tanul-
mányozva, az embernek 
rá kell jönnie arra, hogy 
a filmszerűség nemcsak 
írói és rendezői szem-
pontból rejt rendkívül 
érdekes és újszerű prob-
lémákat, hanem a szí-
nész szempontjából is. 
Érdektelen dolog arról 
fecsegni, hogy a filmen 
másképp kell játszani, 
mint a színpadon, ezt 
minden színész érzi az 
első pillanatban, amint 
felvevőgép elé áll. Be-
szédtechnikájáról, jel-
lemépítő készségéről, 
azonnal kiderül, hogy 
mint Shakespear-i kard, 
hüvelyébe dugható. Ju-
lius Caesar alakítója már 
az első felvételi napon 
észreveszi, hogy nem 
nagyon támaszkodhat a 
szavak erejére, hanem 
arra kell koncentrálnia, 
hogy szempillái alatt 
annyi elszántság gyűljön 
össze, amennyi másfél 
méter távolságból zavar-
talanul felvehető, s hogy 

szája szegletébe oda 
oda tudjon varázsolni 
egy diadalmas vonást, 
amely pontosan kifejezi, 
hogy Egyiptom mégis az 
ölébe hullt. 

A hihetetlen nagy kü-
lönbségek ellenére a 
színészi alkotás alap-
kérdésében mégsimcs kü-
lönbség. Jean-Louis 
Barrault 1957. márciusá-
ban amerikai turnéra 
indulva, azt mondotta, 
hogy az emberek ebben 
a korban olyan humaniz-
must várnak a színész-
től, amely feloldhatja a 
mai szorongásokat. Az 
ilyesfajta célok a szín-
pad és a film művé-
szeinél azonosak. Sőt, az 
efféle belső cél nélkül a 
művész sem filmen, sem 
színpadon nem tudja tel-
jesen kifejezni magát. 
Bnélkül a némafilm ha-
mis hangokat kiált és a 
hangosfilm néma lesz, 
mint egy giccses fotog-
ráfiai. 

GYÁRFÁS MIKLÚS 


