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A szélesíthető és magasítható vetítővászonról 

Amikor 1930-ban Amerikában elő-
J \ szőr rendeztek vitát a vetítővá-
szon kiszélesítésének lehetőségeiről, 
az ott tartózkodó Eisenstein is fel-
szólalt. Azzal a gondolattal foglalko-
zott — miután felmérte a különböző 
képformák szükségességét —, hogy 
négyszögekbe lehet egyesíteni az 
összes formákat. Kész volt elfogadni 
egy olyan négyszöget, amelyet alakí-
tani lehet. A IFilmakadémia egyik 
ülésén Eisenstein egészen tűzbejött: 
„Azt hiszem ez a pillanat a legna-
gyobbak egyike a film képi fejlődése 
szempontjából.. . Hurrá, nagy nap 
ez a mai!" És elvetette a filmkocka 
jelenlegi „buba" méreteit. 

Az Amerikai Filmakadémia jóvol-
tából a filmművészek vitatkozni 
kezdtek a „dinamikus forma", vagy 
„mozgó négyszög" elméletein. De a 
megvalósulásig ezekből a tervekből 
egy sem jutott el. Eisenstein vágy-
álmát, aki a különböző beállítások-
hoz különböző képméreteket, kép-
formákat képzelt el, jó 25 évvel ké-
sőbb Glenn Alvey 30 perces filmet 
forgatott H. G. Wells , Ajtó a falban" 
C. fantasztikus novellájából. A fel-
vevőgépben „maszkokat" alkalma-
zott a képnagyság változtatására. 
Mozgatni tudta ezeket a takarólapo-
kat, függőleges és vízszintes irány-
ban, egyszerre és külön-külön is. A 
vászonra vetített kép ilyenformán 
alacsony és széles, vagy magas és 
keskeny lehetett. Minden formát le-
hetett szűkíteni, vagy bővíteni. A 
Sight and Sound 1955/56 téli számá-
ban Derek Prouse ismerteti az eljá-
rást. Leírja: hogyan alkalmazták a 
különböző képformákat a beállítások 
hangulatához. Pl.: amikor a gyerek-
főszereplő — magas és keskeny beál-
lításban — „kinyitotta az ajtót és 
előrement a varázslatos kertben, a 
lassan szélesedő látvány igen szug-
gesztívvé vált, csodálkozást és meg-
lepetést váltott ki a nézőből. A fiú a 
kertet csodálva leült valamire, amit 
— mivel a kép most igen kicsi — 
kerti padnak hihetünk. Hirtelen fel-
ugrik, miközben a vászon teljesen 
kiszélesedik és rögtön látható lesz 

—, hogy egy óriási szörnyeteg lábára 
ült. Nyilvánvaló, amint azt Prouse le 
is írja, hogy a forgatókönyvön min-
den beállítást le kellett előre rögzí-
teni. 

Nos, itt van valami, ami gyökere-
sen új. Erről álmodott Eisenstein és 
mindazok, akik nem voltak megelé-
gedve a jelenlegi „buta" filmmére-
tekkel. 

Lássuk az előnyeit: először is meg-
szünteti a kitöltetlen üres teret. Em-
lékezzünk csak a Cinemascope ritka 
közeli-félközelijeire. A figura körül 
nagy üres foltok tátonganak, amit az 
operatőr kénytelen jól-rosszul kitöl-
teni. Vagy ha egy tornyot kell fény-
képezni: milyen butám hat Cimemas-
copeban. (Gondoljunk az Utolsó pa-
radicsom felvételeire.) A „dinami-
kus képméret"-nél nem maradnak 
üres foltok. A kamera úgy idomul a 
tárgyakhoz, mint a jól szabott ruha 
az emberhez. 

Másodszor: végre megvalósulhat 
az Eisenstein által is emlegetett 
hatás: a képek horizontális vagy ver-
tikális jellegének kihangsúlyozása. 
„Végtelen karavánok"" elnyújtott to-
táljai, széles, nagy panoráma egy tó-
ról, végtelenbe vesző hegyláncok és 
vonuló néptömegek egyaránt bemu-
tathatók a felhőkarcolók, kémények, 
lendülő gőzkalapócs, komor jegenye-
sor és ágaskodó szónok mellett. Kép-
zeljük el, mennyivel hatásosabb let.t 
volna az ilyen módszerrel készült 
Don Quijotte. Mostani változatában 
az operatőr — hogy közelebb kerül-
jünk hozzá — kénytelen volt „vágni" 
Don Quijote. Mostani. változatában 
pipaszár lábait. Nem fért bele a kép-
be. Ugyanakkor mellette egész hegy-
vonulatokat láthattunk. Csak egy ki-
csit meg kellett volna nyújtani a ké-
pet felfelé és oldalt összébbhúzni: a 
hori-horgas spanyol lovag ott állt 
volna előttünk anélkül, hogy meg-
csonkították volna. 

Harmadszor: hallatlanul széles táv-
latokat nyit dramaturgiai funk-

ció tekintetében is. Hiszen semmivel 
sem lehet egy film lefojtott, nyomott 



hangulatát jobban érzékeltetni, mint 
szűk, kis képekkel. Hogy aztán a 
felengedésnél annál nagyobb legyen 
a néző megkönnyebbülése is. A szé-
les panorámák is hatásosabbak, ha a 
néző öntudatlanul is viszonyítja az 
előző kisebb képekkel. És a „kép-
káderek", a takarólemezek mozgása 
egy újfajta gépmozgást sejtet ezer-
nyi lehetőséggel. Gondoljunk arra: 
milyen különleges érzés alagútból 
klbukkani autóval. Nos, ezt a hatást 
a filmrendező (persze nem ilyen köz-
vetlen módon, hanem áttételesen, 
bonyolult lelki folyamatok ábrázolá-
sónál) kiválóan alkalmazhatja. Így 
a vászon szinte korlátlanul kiszéle-
síthető a panoráma-kedvelők szá-
mára és a filmrendező nem veszti el 
legfontosabb fegyverét, a néző fi-
gyelmének irányítását, sőt újabb 
eszközt kap irányító kezébe. Nem is 
szólva a közeliről, amely újra vissza-
nyeri teljes jogát a vásznon. 

Persze lesznek olyanok, akik ellene 
vetik: talán „ütni" fog, ha egy szé-
les panoráma után egy hosszú, kes-
keny képet mutatunk. Nos, a jelen-
legi filmplánozás, a beállítások egy-
másutánja is bizonyos rendszer alap-
ján áll (általában nem szoktak egy 
nagytotálra közelit vágni, mert üt, 
vagyis a nézőben képi diszonanciát 

ébreszt, ha csak ez az ütés nem a 
rendező egyenes szándéka). A tech-
nikai forgatókönyvben a rendező le-
rögzíti a beállításokat és ekkor össz-
hangba is hozza őket egymással. A 
dinamikus képalaknál tehát csak azt 
kell tenni, hogy a beállítások nagy-
sága mellett alakját is megadja, leg-
alábbis nagyjából Az operatőr pe-
dig, akinek szerepe ezzel megnő min-
den beállításnál megkeresi a kom-
pozícióhoz legjobban illő képkivá-
gást — összhangban a többivel. 

Végiggondolva az egészet, szeret-
nénk mi is egy hurrát kiáltani 

Eisensteinnel együtt az új eljárás 
adta felmérhetetlen lehetőségek lát-
tán. Persze ne higyjük azt, hogy má-
ról holnapra elérkezik a „dinamikus 
képalak" ideje. Hiszen amit Itt le-
írtunk az az első kísérletezés. Tech-
nikailag sem oldották meg még a 
kérdést, de épp az utóbbi időben 
olyan rohamléptekkel halad a film-
technika, hogy semmi sem elképzel-
hetetlen. René Clalr azt mondta: a 
Cinemascope kizárólag óriáskígyók 
számára előnyös. Hozzátehetnénk, 
ideje már, hogy az ember számára 
is előnyös képalakot teremtsünk. 
Még ha ez az első pillanatban fur-
csának és szokatlannak tűnik is. 

KÉZD1 KOVÁCS ZSOLT 

AZ ELTŰNT MAGYAR F1LMSZAKIRODALOM 
1911-től napjainkig, beleszámítva a sokszorosított, vagy gépelt tormában nagyobb 

példányszámban elterjedt Írásokat is, 111 fllmszakkönyv jelent meg magyar 
nyelven. Hogy csak a legfontosabbakat említsem: Balázs: Filmkultúra, A látható em-
ber; Hevesy: A film életrajza, A film játék esztétikája és dramaturgiája; Kispéter: A 
gyózedelmes film; \Lajta: Az ötvenéves film; Lohr: A filmszalag útja, Castiglione, 
Székely: Fimlexlkon; Pudovkln: A film technikája; Sadoul: Chaplin. 

Ha megnézzük azonban a könyvek megjelenési dátumait, igen sajnálatos tényt 
kell megállapítani. A felszabadulás óta eltelt tizenhárom esztendő alatt mindössze 
3S filmmel kapcsolatos nyomtatott munka látott napvilágot, és ezek nagy része is 
a filmtechnikai szakoktatás céljait szolgáló brosúra. 

A film századunk népművészete. Sajnos még nem abban az értelemben, hogy a 
nép szellemének a terméke. Megfordítva, a nagy, főleg várost tömegek gondolkodás-
módja és Ízlése bizonyos fokig a filmművészet -terméke-. Éppen ezért »számunkra 
a legfontosabb művészet-. Csaknem két és félezer filmet gyártanak évente a vilá-
gon. 1951-ben 133,4 millió mozilátogató volt hazánkban. Az egész nép lelki egészsége 
múlik tehát — többek között — azon, hogy megtanulják-e az emberek, hogyan kell 
filmet nézni ? Ha nem, akkor mint valami elemi erűnek, védtelen kiszolgáltatottjai 
mindannak, ami a mozivászonról támadja az agyat és szivet. 

A filmkultúráltság a szépség és igazság mind nagyobb és nagyobb része iránt 
tesz fogékonnyá, és egyre differenciáltabban. Az irodalom, a zene, a képzőművé-
szet alapfogalmait helyesen már az általános iskolában tanítják nálunk. A film-
művészetről, amely például Ausztriában, Francia- és Németországban kísérleti közép-
iskolai tantárgy, amelyből meg is lehet bukni, és ahol a kötelező irodalomhoz hason-
lóan kötelező filmek is vannak, ml még könyveket alig jelentetünk meg. 

Az -Akadémiáktól- már -bebocsátást nyertünk-. Most a magyar könyvkiadók 
kapuján kopogtatunk. KOVÁCS FERENC 


