
Kossuth-díjas, érdemes mfivész 
(1902—1958) 

Eltávozott közülünk a magyar 
filmszakma egyik legrégibb harcosa. 
A filmművészet történetében szinte 
példa nélkül álló gazdag életművet, 
135 általa fényképezett hosszú játék-
filmet hagyott hátra. 

1916-ban mint laboráns került kap-
csolatba a filmmel. Rövidesen Bécsi 
József segédoperatőrje lett, majd ön-
állóan kezdett dolgozni és Kertész 
Mihálytól Máriássy Félixig alkotó-
társa volt egész sor jelentős rendező-
nek. 

Művészi fejlődése három jelentős 
korszakra tagolódik. Az első szakasz-
nak rendkívül nagy érdeme volt az, 
hogy a magyar némafilm történeté-
ben ő volt az első, aki a belső mű-
termi felvételeknél a világítást önálló 
művészi kifejező eszközként hasz-
nálta fel. Ez a későbbiek során egé-
szen természetessé vált, akkoriban 
azonban igen jelentős lépés volt a 
némafilmnek a fényképezett színház-
tól az önálló művészet felé vezető út-
ján. Jelentősebb némafilmjei: Az ez-
redes, A Pál utcai fiúk (1924-es vál-

tozat), és a Naftalin. A hangosfilmre 
való áttérés elmélyítette művészetét, 
ö fényképezte az első hosszú han-
gosfilmet, A kék bálványt, majd 
többek között a Hyppolit a lakáj,-
Lila akác, Bál a Savoyban, Légy jó 
mindhalálig, A 111-es, Földindulás és 
a kétszázadik hangosfilmet, a Dankó 
Pistát. Ebben a korszakban készült 
filmjeinek rendkívüli nagy érdeme, 
hogy áttörve a provincialitást, euró-
pai színvonalon álló képviselői voltak 
az akkori legmodernebb, ún. fran-
cia iskolának. Ennek egyik legfőbb 
jellemvonása az árnyékvonalaknak, 
különlegesen hangsúlyozott, szinte 
önálló életet élő kifejező eszközként 
való felhasználása volt. Az 1940-es 
évekre azonban ez már túlhaladott 
stilus lett. Még barátai is — már pe-
dig neki szinte kizárólag csak barátai 
voltak — úgy látták, hogy Eiben mű-
vészete lassan a konzervativizmus 
képviselőjévé válik. Ekkor követke-
zett a felszabadulás, majd az államo-
sítás. Ez személy szerint Eiben számá-
ra a régi magyar filmgyártás egyik 
legfőbb jellemzője, az állandó túlfe-
szítettség, az idegőrlő hajsza alól való 
felszabadulást is jelentette. Volt 
olyan esztendő, pl. az 1934-es, amikor 
11 hosszú játékfilmet fényképezett. 
Egészen természetes, hogy a forgatási 
napoknak ilyen minimális száma rá 
kellett hogy kényszerítse a már be-
vált, biztos megoldások keresésére, és 
eleve lehetetlenné tette a szükség-
szerűen tévedésekkel és kudarcokkal 
járó útkereső, úttörőmunkát. Hogy ez 
mennyire így van, bizonyítja, hogy 
1948 után megkezdődött művészeté-
nek harmadik nagy korszaka, igazi 
kivirágzása. Ennek legjelentősebb 
állomásai: Mágnás Miska, Üri muri. 
Déryné, Erkel, Rokonok, Egy pikoló 
világos, Mese a 12 találatról és a Dol-
lárpapa voltak. Ezek közül is kiemel-
kedik a Rokonok, amelynek legfőbb 
értéke, a hamisítatlan magyar kisvá-
ros couleure locale-ja nem kis mér-
tékben az ő érdeme volt. 

A műtermi világítás, a belső fel-
vételek művészi fényhatásainak ki-
váló ismerője, iskolát teremtétt. A 
magyar játékfilmgyártásban dolgozó 
szinte minden operatőr egykori taní-
tóját, a filmes társadalom többi tagja 
pedig a becsületes, mindig segíteni 
kész, kiváló munkatársat tisztelték 
benne. 
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