
A második világhábo-
rú után a televízió gyil-
kos versenye ratcenysze-
ritecte nyugaion a film-
művészetei, hogy új cso-
dákKai igyeiiezzen meg-
tartani a közönség ér-
dekiodeset. Enne* leg-
biztosaoo útjaikeni a na-
turális 'környezethűség 
iránti közónsegigenynem 
maximális kieiéguése 
látszott. A plasztikus 
filmmel folytatott kísér-
letek nem vezettek kie-
légítő eredményre. Ezért 
szinte egyöntetűen azok 
felé a — szinte már a 
filmművészet kezdete 
óta folyó — kísérletek 
felé fordult az érdeklő-
dés, amelyek a kine-
maszkóptól a gömbmo-
ziig a nézőt — aki ed-
dig a vetítővásznat kö-
rülvevő, elnyújtott fekete 
négyzeten, mintegy "ab-
lakkereten- keresztül né-
zett ki a világba —, most 
a filmen ábrázolt való-
ság képi és hangjelensé-
geivel igyekezett min-
den oldalról bekeríteni, 
sőt egy vetítővászon-
harangba mintegy bele-
helyezni. Az Ilyen tö-
rekvések összefoglaló el-
nevezéseként talán elfo-
gadhatjuk a "körfilmek-
kifejezést. Ha helyesen 
értelmezem ennek a je-
lenségnek a lényegét, ak-
kor a művészetek fenn-
állása óta a nézői egyé-
niség ellen intézett leg-
agresszívebb támadás-
nak vagyunk a tanul. 
Idáig minden művészet, 
közöttük a film is "csu-
pán- értelmileg, érzelmi-
leg és akaratilag moz-
gósította a műalkotás 
élvezőjét. A színházban 
és a filmszínházban a 
néző még a legteliesebb 
azonosulás pillanataiban 

is érzékszerveinek ob-
jektív jelzőrendszere ré-
vén egyidejűleg mindig 
tudatáDan volt szemlélő 
szerepének. A Diderot 
által a színészi para-
doxonnak nevezett je-
lenséghez hasonlóan, ezt 
talán (nézői paradoxon-
nak nevezhetnénk. Az 
előbb említett kísérletek 
pedig, amelyek a techni-
kai csodák segítségével 
az érzékszervekre kon-
centrálják a támadást, 
éppen azt szeretnék el-
érni, hogy ez a para-
doxon megszűnjön, és a 
szemlélő néző az érzéki 
csalódás következtében 
teljes mértékben részt-
vevővé váljon. 

Ezzel kapcsolatban két 
kérdésre kell — megfe-
lelő gyakorlati tapasztat 
latok híján ma még csak 
feltételezett — választ 
adni. Az első, hogy va-
lóban megszűnik-e a né-
zői paradoxon, a másik, 
hogy az érzékszervek 
megtévesztése révén lét-
rejött felfokozott való-
ság- és részvételi érzés 
ad-e vagy adhat-e vala-
milyen többletet a mű-
vészi hatás tekinteté-
ben? 

Közismert tény, és az 
első kérdés lényege felé 
vezető jelentős nyom, az 
egyik, filmet először látó 
nézőnek ijedt felkiáltása. 
Itt szétdarabolt emberé-
ket mutatnak! Amikor a 
gyorsvonat mozdonya 
először robogott a vász-
non szembe a nézőkkel, 
mindenki ijedten lekap-
ta a fejét. Rövid idő 
múlva azonban a közön-
ség Idegrendszere meg-
szokta, hogy a moziban 
az érzékszervek által ér-
kezett jelzésekből csak 
megfelelő átértékelés 

után alapítsa ki képze-
teit. Ettől kezdve ismét 
a helyes arányokat fog-
lalták el a nézői parado-
xon elemei. Ma a gömb-
moziban, amikor pl. egy 
hullámvasúton való uta-
zást mutat a film; a feje 
felett a mennybolt, ma-
ga előtt az ijesztő gyor-
sasággal közeledő iszo-
nyú mélység, a háta mö-
gött az egyre növekvő 
óriási magasság, kétol-
dalt pedig a szédítő se-
bességű száguldás köz-
ben elsuhanó táj teljés 
valóságérzete él a néző-
ben. Felmerül azonban a 
kérdés, hogy vajon ezek-
kel az új jelenségekkel 
kapcsolatban az emberi 
tudat, a feltételes reflex 
jelzőrendszer segítségé-
vel miért ne alakíthatná 
ki a maga áttételező 
rendszerét, amelynek se-
gítségével, ha esetleg el-
tolódott arányokkal is, 
de Ismét helyreáll a né-
zői paradoxon? Ha ez 
nem következne be, ak-
kor az ilyen jellegű fil-
mek szükségszerűen kí-
vül kellene hogy reked-
jenek a művészi alkotá-
sok körén. Valószínű 
azonban, hogy még a 

közönség "hozzáedződé-
se« után is fentmarad 
majd az eddigi filmek-
hez képest lefentősen 
nagyobb valóság és 
részvételi érzés. 

Az élet minden terü-
üetére egyetemesen ér-
vényes törvényszerűség, 
hogy a feilődés iránya 
az egyszerűtől a bonyo-
lult fefé halad. A mű-
vészetet közvetítő tech-
nikai eszközök vál+ozása 
minden időben a művé-
szet egy adott, valósá-
gos színvonalára tá-
maszkodott, és mindig 



. A »Gömb«-mozi rajza 
új művészi fejlődés szá-
mára teremtette meg a 
lehetőséget. Amikor 
megváltozott az építke-
zés alapanyaga, a vas-
beton lehetővé és szük-
ségessé tette a modern 
építőművészet! irányzat 
kialakulását. A hegedű 
már régen létezett ab-
ban a formájában, ami-
kor Paganini hatalma-
sat tágított a hegedű-
művészet addig ,ismert 
lehetőségein. A villany-
vtüágftós és a modertii 
színpadi gépezetek al-
kalmazása igen sok új 
művészi kifejezési esz-
közzel gazdagította a 
színházművészetet. A 
technika teremtette új 
kifejezési lehetőségek-
nek a művészi ábrázo-
lás szolgálatában való 
mind teljesebb mértékű 
realizálása mindig csak 
fokozatosan következett 
be, és soha nem az ad-
digi eredmények elveté-
sével. A művészetben, 
éppen mivel nem abszo-
lút igazságok megálla-
pításának az igényével 
lép fel. egyetlen kor-
szak sem teszi túlhala-
dottakká az előbbiek 
eredményeit. 

A körfilmekben 
szunnyadó művészi le-
hetőségekről ma még 
nehezen lehet vitatkoz-

ni. A történelmi tapasz-
talatok megbízható lo-
gikája szerint azonbanl 
a nagy jelentőségű ta-
lálmányoknak egyálta-
lán már a megjelenése 
is, hát még a rendkívül 
rövid Idő alatt irántuk 
megnyilvánuló ilyen vi-
lágméretű érdeklődés, 
egy meglevő, kielégítést 
követelő igény jele. A 
körfilmek abból a szem-
pontból, (hogy a való-
ság bemutatása céljából 
rendelkezésünkre álló 
eszközöknek újabb le-
hetőségekkel való meg-
gyarapodálsa, kétségte-
lenül fejlődést jelente-
nek. Nem fognak tudni 
többet elmondani a vi-
lágról és benne az em-
berről, mint a normál-
film, de művészi lehe-
tőségeiben differenciál-
tabban, tehát fejletteb-
ben ábrázolhatják mind-
ezt. A vitát természete-
sen az alkotók fogják 
eldönteni. Ha a körfil-
mek valóban a fejlődés 
főútvonalát jelentik, ak-
kor rövid időn belül el 
kell, hogy jöjjön a Mes-
ter, és a Mesterek, akik 
úrrá lesznek a "bűvész-
inas- flilmgylárták által 
szabadjára engedett 
ti Lm technikán, és a ma 
még csak nagyszerű já-
tékszerekből az ember 
gyönyörűségére ós oku-
lására művészetet te-
remtenek. Lehet, hogy 
az 1950-es években a 
szemünk láttára kezdő-
dött meg a néma- és a 
hangosfilmek utáni har-
madik korszaka a film-
művészetnek. 
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EMBEREK ÉS F A R K A S O K 
Az Abruzzók hófödte bércei közt, a völgyben levő falut védő farkas-

vadászok élethalálharcáról és egy megkapóan szép szerelemről szól De San-
ds olasz—francia filmalkotása, az -Emberek és farkasok*. Képeink: Yves 
Montand és Irene Cefaro. 




