
t^j-ejős ]Dál 
( 1 8 9 8 - 1 9 6 3 ) 

Amerikában élt vi-
lághírű hazánkfia: Fe-
jős Pál filmrendező, 
ahogyan New Yorkban 
nevezték: prof. dr. Paul 
Fejős, a Wenner Gren 
alapítvány elnöke, meg-
halt. Az egykori kecske-
méti gimnazista hosszú 
és kalandos, sikerekben 
és csalódásokban bővel-
kedő utat járt be, amíg 
az Egyesült Államokban 
a filmrendezőből egyete-
mi tanár és a régészeti 
tudományos intézet ve-
zetője lett. 

Fejős Pál pályája azt 
a művész életet példáz-
za, amire a kapitalista 
filmgyártás kárhoztatja 
a szilárd akaratú, meg 
nem alkuvó egyénisége-
ket. A világháborús ösz-
szeomlás és a Tanács-
köztársaság leverése utón 
a szociáldemokrata érde-
keltségű filmgyártók 
szcenikai főnöke, majd 
főrendezője, néhány fi-
gyelmet keltő némafilm 
Után a tengeren túlra 
vándorol — szerencsét 
próbálni. A leleményes 
és szívós művésznek 
1927-ben sikerült meg-
rendezni első amerikai 
filmjét is: The Last Mo-
ment (Utolsó pillanat) 
címmel. Az avantgarde 
film módszereivel ké-
szült alkotás egy csapás-
ra nevet és rangot szer-
zett az ifjú filmrende-
zőnek. 

Még nagyobb sikert 
aratott az egy évvel ké-
sőbb készített Lonesome 
(A nagyváros mostohái), 
egy vasgyári munkás és 
telefonos kisasszony va-
sárnap délutánjának rl-

portszerűen elkészített 
életképe. A külföldi 
filmmúzeumokban ma is 
játszott film sökban em-
lékeztet a neoreallzmus 
módszereire. A fiatal 
művésznek Chaplin 
nyilvánosan gratulált 
művéhez. 

Az erkölcsi dicsőség 
megnyitotta előtte az 
anyagi siker kapuit. 
Hollywoodi filmgyártók 
többéves szerződéssel 
Igyekeztek magukhoz 
kötni és kiaknázni ké-
pességeit. Ez idő tájt ké-
szült filmjei nem tértek 
el az álomgyári átlag-
tól, legfeljebb a részlet-
megoldások költőisége 
árulkodott nem minden-
napi tehetségről. Legna-
gyobb sikert az ameri-
kai fegyencek lázadásá-
ról készült Emberek a 
rács mögött (Szerelmes 
ördög) című filmje ara-
tott. Nevét a korabeli 
sajtó Chaplin és René 
Clair-rel együtt kezdte 
emlegetni és Moszkvába 
hívták vendégrende-
zésre. 

Fejős a magyar film-
művészetet szerette vol-
na elsősorban megte-
remteni. ezért — sike-
rekben és tapasztalatok-
ban gazdagon — 1932-
ben hazatért, hogy René 
Cláir filmproducerének 
támogatásával elkészítse 
a Tavaszi zápor-t és az 
Ítél a Balaton-1. Két 
filmje azonban, mert. 
tükröt tartott az akkori 
Magyarország elé, be-
mutatva az úri cseléd-
tartók hitványságót és a 
falusi vezetők gonoszsá-
gát, a részeges jegyzőt, 

csendőrőrmestert és plé-
bánost, Budapesten meg-
bukott, mint a Népszava 
írta 1933-ban: "Hiába 
akarta a nemzetkö-
zileg is kiváló rende-
ző az új utakat, a han-
gosfilm lehetőségeit job-
ban kiaknázni, műfaji-
lag tartalmassabbá és 
önállóbbá tenni a fil-
met*. a hazai siker még-
is elmaradt. 

Az a filmművész, aki-
nek, saját bevallása sze-
rint, az "-író, rendező, 
dramaturg, poéta* Chap-
lin a példaképe, termé-
szetesen nehezen illesz-
kedett bele az üzleti ér-
dekekkel megalkuvó 
filmcsinálók világába, 
különösen pedig a kon-
formizmusáról hírhedt 
magyar filmgyártásba. 
Hisz az akkori filmgyár-
tásra a következetes hu-
manista filmkritikus, 
Komor András szerint is 
az a jellemző, hogy: 
"Nem keres új utakat. 
Nem kísérletezik. Nin-
csenek művészi ambíciói. 
Megint Fejős Pál nevét 
kell idéznünk, mint aid 
az egyetlen magyar ren-
dező, akinek itt készült 
filmjei szembehelyezked-
tek a konvenciókkal és 
többet akartak, többet 
nyújtottak az átlagossá-
goknál . . . A magyar 
filmgyártásnak eddig 
egyetlen művésze Fejős 
Pál!* (Tükör, 1934. IX. 
hó.) 

Mindez hiába, Fejős-
nek ismét el kellett 
hagynia az országot, ha 
a műteremben művész-
ként akart dolgozni. A 
Tavaszi zápor Európa 
szerte nagy sikert ara-
tott, pedig maga Fejős 
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ORDASOK KdZÖTT 
Dold-Mlhajlik 

Ismert regényének 
magyarul beszélő 

szovjet filmváltozata 

EGY SZÉLHÁMOS 
VALLOMÁSAI 
Thomas Mann 

regényének 
magyarul beszélő 
nyugatnémet film-

változata 
Főszerepben: 

HORST BUCHHOLZ 
LISOLETTE PULVER 

14 éven alul 
nem ajánlott 

előzés 
Szlporkázóan szellemes 

magyarul beszélő 
olasz film 

10 éven alul 
nem ajánlott 

jegyezte meg a Nyugat 
folyóirat irodalmi sza-
lonjában tartott előadá-
sában, hogy az -még 
nem művészet, legföl-
jebb köze van a művé-
szethez-. Ez a közelítés, 
a valóság filmművészeti 
feltárása foglalkoztatta 
egész filmpályafutása 
alatt. Ezért rendezte a 
munkanélküli taxisofőr 
és szerelmének hétköz-
napjairól a Mégis szép 
az élet című filmjét, Pa-
lotai Boris forgatóköny-
véből Annabella és Gus-
táv Fröhlich főszereplé-
sével. A kényes téma 
megint csak külföldön, 
elsősorban Párizsban 
aratott sikert. 

Űj utakat kereső szen-
vedélye, kalandvágyó 
természete felújítja a 
dokumentumfilm iránti 
vonzalmát. 1934-ben Af-
rika északi részének és 
Spanyolországnak part-
jait utazza be egy teher-
hajón. 1936-ban Mada-
gaszkár szigetének benn-
szülötteiről készített ér-
tékes expedíciós filmet. 
1938-ban Jávában filme-
zett. Ekkoriban forgat-
ta az 1939-es Velencei 
Fesztiválon serleget 
nyert Eay marék rizs 
című filmjét, svéd pro-
dukcióban, Gunhár 
Skoglunddal közösen. 

Határozott művész-
egyénisége azonban egy-
re nehezebben viselte el 
a filmproducerek kalmár 
szellemével való viasko-
dást, ezért a hivatásos 
filmezést fokozatosan 

abbahagyta. Dán tudo-
mányos társaság megbí-
zásából több expedíciót 
vezet Dél-Amerikába az 
inka városok nyomainak 
feltárására. Kutatásaiból 
és felfedezéseiből több 
önálló tudományos mű-
vet és számos tanul-
mányt publikált. Régé-
szeti és fizikai antro-
pológiai munkásságával 
a nemzetközi tudomá-
nyos világban is elisme-
rést és megbecsülést 
szerzett magának. 

Élete utolsó szakaszá-
ban a filmet már csak 
tudományos segédesz-
közként használta. Mi 
mégis a filmművésztől 
búcsúzunk. Nevét, mun-
kásságát a külföldi film-
történetek és filmlexiko-
nok legtöbbje elismerés-
sel említi az avantgard 
film művelői és a sajá-
tos filmművészeti for-
manyelv megteremtői 
között. 

Sajnos, szocialista film-
műtermeink már nem 
nyílhattak meg előtte. 
Űtban Budapest felé, 
1956 októberében Bécs-
ből fordult vissza. Az 
újabb utazás fáradalmait 
pedig már nem kockáz-
tatta. 

Műveit, emlékét azzal 
becsüljük, ha szenvedé-
lyes művészetszereteté-
ből, tudásvágyából erőt 
merítünk — hogy szavait 
idézzük: — »a művészet 
nevében készült filmek-
hez*. 
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