
D l S Z L E T - V A L Ó S A Q 
A filmkamera négy fal közül in-

dult el, hogy művészetével meghó-
dítsa a világot. Az első években 
nem volt másra szükség, mint egy 
egyszerű színpadi díszletre és nap-
fényre, hiszen lámpák helyett a mű-
terem tetején beeső napsugár világí-
tott. A díszlet — a belső — és a 
valóság — a külső — azóta is egy-
formán színtere a filmjeleneteknék. 
Filmirányzatok születtek abból, 
hogy nem volt lehetőség a műte-
remben való forgatásra — például 
a neorealizmus létrejöttének ténye-
zője, hogy a háború után műterem 
hiányában a rendezők kénytelenek 
voltak kiköltözködni az' utcára, a 
való életbe. És Korda Sándor, meg 
a nagy amerikai filmművésznemze-
dék fejlődését is döntően befolyá-
solták a minden elképzelhető tech-
nikai felszereléssel ellátott óriási 
műtermek. 

A beavatatlan számára mindjárt 
felmerül a kérdés: ha a film a leg-
valószínűbb művészet — a fénykép-
szerűségnél fogva feltétlenül az — 
miért szükséges egyáltalán díszlet a 
maga tökéletlenségével, mert hiszen 
a legjobban felépített utánzat sem 
ér fel egy valóságos színhellyel. 

A közhelyszerű válasz persze az, 
hogy a díszlet kényelmesebb, köny-
nyebb dolgozni benne, tökéleteseb-
ben mozog a kamera és jobb a vi-
lágítás. Ez feltétlenül így van és a 
filmek 90 százalékánál ez a fő szem-

pont. Az olcsó filmek nagy része 
díszletben játszódik, mert így a for-
gatás nem függ a bizonytalan idő-
járástól. De ha végignézzük az el-
múlt évtizedek filmtermését, a szük-
ségmegoldásokon kívül, néhány — 
nem sok — tudatos törekvést is lát-
hatunk. Vannak rendezők ugyanis, 
akik — a film valóságillúziót adó 
jellegével látszólag teljes ellentét-
ben — egy-egy filmjüket teljes egé-
szében díszletben játszatják. És nem 
is a legkisebbek közül valók: 
Autant-Lara Vörös kocsmája, René 
Clair több filmje (így Az éjszaka 
szépei, Az ördög szépsége és az Or-
gonás kapu), valamint Visconti ná-
lunk most futó alkotása, a Fehér éj-
szakák a kiemelkedő példák. 

Vegyük szemügyre ezeket a fil-
meket. Vajon rendezőik nem talál-
tak volna megfelelő környezetet le-
forgatásukra? Vajon nem akadt ha-
vas táj széles Franciaországban, el-
tűntek volna a piszkos, öreg, pári-
zsi utcák? Vagy nem volt lehetőség 
Velence lagunáinak fényképezésére? 
Hiszen napjainkban is tucatjával 
készülnek ezeken a helyszíneken fil-
mek s ki színes, ki széles techniká-
val igyekszik visszaadni Párizs vagy 
Velence hangulatát. 

Másról van szó. Gondoljunk csak 
a Vörös kocsmára! Az a táj, ahová 
belecsöppenünk, nem közönséges 
táj: a hegyoldalak, a fenyők, a fur-
csa görbe utak, az alattomosan vl-



Fehér éjszakák 

lágftó apró fogadó, a meseszerű pi-
llékben hulló hó (amely talán szeob, 
mint az eredeti), mind-mind vala-
mi különös hangulatot keltepeik ben-
nünk. És percek múlva] — talán 
nem Is vesszük észre —, már benn 
vagyunk a mesében; vagy talán va-
lóság is ez és mese is — és egy-
szerre mindkettő: mindenesetre egy 
furcsa, külön válág. Itt nem csodál-
kozunk, ha a fogadós naponta teme-
ti föld alá áldozatait és alkalomad-
tán a hóemberből is hulla búvik 
elő. 

A Fehér éjszakák-nál hasonló a 
helyzet. Visconti ugyan mai korra 
dolgozta ót Dosztojevszkij regényét 
és a cselekményt Livornóba he-
lyezte, de micsoda XX. század és mi-
csoda Livornó az, amit a filmen lá-
tunk. A szűk utcákat, az egymásra 
boruló házakat sejtelmes fény folt ok 
ragyogják be, a lagunákban csillogó 
Víz itt is, ott Is felbukkan a kép hát-
terében. A fényreklámok hátukat 
mutatva, mintegy önmaguk értel-
metlenségét karikírozva villognak a 
kihalt, magányos utcákon; és Livor-
nóban, Olaszországban egyszerre 
hullani kezd a hó. Ebben a mesevi-
lágban furcsa hősök mászkálnak: 
érzelmesek és magányosak. Érzel-
meikben jelen van a XX. század, 
magányosságukban és hétköznapisá-
guikban a hanyatló polgári XX. szá-
zad. Zseniális stílusegység ez, egy 
nagy művész keze alatt a díszlet Is 
élni kezd, részesévé válik az össz-
hatásnak. 

René Clair is virtuóza a díszlet-
nek. Az Éjszaka szépei kor-váltásai-
ra gondoljunk. A gép átlendül a 
dísz egyik sarkából a másikba és 
máris léptünk száz évet. Játék Is ez 
és a rendező mondanivalója: min-
den korban azonosak az emberek. 
Az Orgonás kapu furcsasága, hogy 
bár Párizs egyik régi negyedéről 

'szól (Porté des Lilás), mindent dísz-
letben építettek fel, tehát szinte a 
meglevő ucákat is. Több ez már, 
mint kényszerűség. A rendező ki 
akar küszöbölni mindent, ami za-
varná elképzelését és a képek at-
moszféráját. Hiszen egy bután me-
redő kémény, egy rossz helyre épült 
modern ház, fák, melyek feleslege-
sen nyúlnak a kéipbe és házak, ame-
lyek nem elég ó dónak és viharver-

tek, megtörtiet ik — nem a néző illú-
zióját — hanem a rendező által gon-
dosan felidézett hangulatot. Erre pe-
dig szükség van, hogy a film hősei 
élni tudjanak. 

Nem beszélek most a történelmi 
filmek mammut-díszleteiről, hiszen 
természetes, hogy ezeknek előállítása 
a film egyik legfontosabb kelléke. 
Itt igyekszik mindenki a legteljesebb 
valóság-Illúziót adni — több-keve-
sebb sikerrel. Érdekesebb a stilizá-
tíó kérdése: az előbb elemzett fil-
mek mindegyike stilizál. Ha jól 
megnéznénk ezeket a díszletéket, 
látnánk, hogy részleteik elnagyoltak 
és sokszor bizarr formájukkal távol 
állnak a valóságtól. Mégsem bántó 
ez a stilizáoió, jó művészek kezében 
legalábbis nem az. És itt már a stí-
lusegységről van szó: ha Visconti 
filmjében — csak egyetlen beállítás-
ban — valóságos házakat, valóságos 
utcát ábrázolna: összedőlne az 
egész kártyavár. De így a néző ben-
ne él ebben a külön világban. 

Kísérletezték persze még jobban 
StiMziáit díszletekkel is, amelyek 
szinte kiabálták: díszletek vagyunk. 
A festett díszletek sikere azonban 
Igen kétes: néhány kivételtől elte-
kintve — például a 20-as évek nagy 
expresszionista filmje, a Dr. Cag-



Marii, vagy az előbb idézett Éjszaka 
szépei — Inkább csak rossz olcsó-
jánoskodósnak tűnnek. 

Ahol a díszlet bánt, az a valósá-
gos környezet. Ha például egy 
völgyben felépít a díszlettervező 
egy kastélyt, az nem bírja el a stili-
zációt, mert a valóságos környezet 
— a fák, bokrok, táj — élettelenné, 
utánzattá silányítja az önmagában, 
vagy hozzá hasonló környezetben ta-
lán rendkívül hatásos díszletet. Vo-
natkozik ez a makettekre is, ame-
lyeket sokszor használnak a való-
sággal összekombinálva. (Például a 

mi Gábor diák c. filmünkben). A 
néző árgus szemekkel figyel, azon-
nal észrevesz minden hibát — akár 
a perspektívával, akár a színekkel 
vagy tónusokkal van baj — és csa-
lódottan kiált fel: jé, ez díszlet! Fő-
leg, ha ez a díszlet, vagy makett a 
rakoncátlankodó szél jóvoltából vé-
letlenül megmozdul. 

Látjuk tehát, hogy a díszlet nem 
feltétlenül valamiféle valóságpótlék. 
Lehet önálló szerepe is a filmben, 
csak csínján kell vele bánni: ízlés-
sel és művészettel. 
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