
A  filmművészet  úttörője  
Az  idén  harminc  éve  annak,  hogy  

meghalt  Dávid  Wark  Griffith  (1875—  
1948),  a  filmművészet  egyik  nagy  út-
törője,  kifejező  eszközeinek  inven-
ciózus  kutatója;  a  filmtörténet., vi-
tathatatlanul  nagy  egyénisége.  Pá-
lyáját,  művészi  kísérleteinek  ered-
ményét  összegezni:  megírt  és  meg-
írandó  monográfiák  feladata.  Egy  
röpke  megemlékezésben  alig  tehe-
tünk  egyebet,  mint  hogy  utalunk  
hányatott  életének  jellemző  fordu-
lataira,  s  művészi  kísérletei  közül  ki-
emeljük  azt,  amely  a  legnagyobb  
jelentőségű  volt,  s  mint  probléma,  
(természetesen,  magasabb  szinten)  
ma  sem  vesztette  aktualitását:  a mű-
vészeti  általánosítás  kérdése  a  moz-
góképek  világában.  

D.  W.  Griffith  

Ki  volt,  és  milyen  körülmények  
között  jutott  el  Griffith  a  filmművé-
szet  ilyen  feladatához?  

Jellegzetesen  déli  családból  szár-
mazott.  Apja  mint  gyakorló  orvos,  
részt  vett  a  mexikói  háborúban,  Ka-
lifornia  pacifikálásában  és  —  a  dé-
liek  oldalán  —  a  polgárháborúban.  
Halála  Dávid  Griffith-t  korán  ke-
nyérkeresetre  kényszerítette.  Előbb  
egy  füszerüzletben,  majd  könyvke-
reskedésben  dolgozott,  újságkihor-
dást  vállalt,  statisztált  különböző  
vándor  színtársulatoknál.  Végül  szí-
nésznek  csapott  fel,  de  keresetét  még  
ekkor  is  nemegyszer  ki  kellett  egé-
szítenie  szénlapátolásból  vagy  újság-
clőfizetés-gyűjtésből  szerzett  pénz-
zel.  Közben  verseket  és  színdarabo-
kat  is  írt,  amelyek  közül  a  társulat  
többet  előadott.  Végülis  az  anyagi  
szükség  —  mely  különösen  házassá-
gával  vált  elviselhetetlenné  —  a  
filmhez  vitte,  ahol  1907-ben  szerepet  
is  kapott. S  mivel  akkoriban egyetlen  
filmötletért  háromszorosát  fizették  
az  egynapi  színészgázsinak,  így  Grif-
fith  egyre  inkább  írással,  majd  —  
most  már  filmvállalaton  belül  lévén  
—  rendezéssel  foglalkozott.  

Pályája  során  több  mint  négyszáz  
hosszabb-rövidebb  filmet  készített.  
Köztük  a  kor  néhány  „szuperpro-
dukcióját".  Alkotásai  azonban  nem  
hozták  meg  számára  a  remélt  közön-
ségsikert,  amely  egyedül  biztosít-
hatta volna  művészi  tevékenyjégének  
zavartalan  folytatását.  1931-ben  Grif-
fith  végérvényesen  feladta  a  küzdel-
met  és  többé  nem  rendezett  filmet.  

Dávid  Griffith-t  múltja  predeszti-
nálta  társadalmi  témákra,  színészi  
gyakorlata,  emberismerete  színész-
egyéniségek  felfedezésére  (Lilian  
Gish,  Mae  Marsh  stb.),  azok  a  pró-
bálkozások  pedig,  amelyek  körülötte  
folytak,  a  film  sajátosságainak  kuta-
tására,  vizsgálatára  ösztönözték.  

Példaképe  Edwin  Porter  volt,  (tő-
le  kapta  első  filmszerepét  is).  Tulaj-
donképpen  Porter  honosította  meg  a  
western-filmet  Amerikában,  s  ebben  
a  premier  plánt  hatásvadászó  céllal  
csakúgy  alkalmazta,  mint  a  párhu-
zamos  vágást  (igaz  még  primitíven)  
az  üldözés  jeleneteiben.  De  Griffith  



rendezői  tevékenysége  inkább  Tho-
mas  íjarper  Ince-évei  esik  egy  időre.  
Ince  (akinek  nagy  szerepe  volt  Hol-
lywood  megalapításában)  kötötte  
össze  először  a  western-kalandot  
történelmi  témával.  

Griffith  1908-től  rendezett  önál-
lóan.  Kezdetben  számos  western-
filmet  készített.  Ez  a  műfaj  annak  
idején  szinte  elemi  iskolája  volt  a  
filmkészítésnek;  Griffith  ezekben  a  
filmjeiben  nem  a  történésre  helyezte  
a  súlyt,  inkább  olyan  helyzeteket  
próbált  létrehozni,  amelyekből  —  
többnyire  valamiféle  hajsza  segítsé-
gével  —  feszültséget  teremthetett.  
Ebben  az  időben  túlnyomórészt  a  
filmkészítés  technikai  problémái  fog-
lalkoztatták.  Kedvelt  fogása  volt  az  
izgalomkeltésre  (melyet  aztán  sok  
filmjében  variált)  az  a  szituáció,  
hogy  valamely  helyen  veszélyben  
levő  személyek  egy  másik  helyen  
tartózkodó  személy  segítségére  szá-
mítanak,  és  az  izgalom  forrása  az  
lesz,  hogy  az  illető  „odaér-e  időben".  
Ebből  születik  meg  az  úgynevezett  
metrikus  montázs,  amely  váltakozva  
mutatta  a  két  helyszínt  (a  veszély-
ben  levőkét  és  a  segítséget  hozóét)  
és  a  két  helyszínt  mutató  filmrészek  
egyre  rövidültek  (méter  szerint  me-
chanikusan  —  ezért  metrikus),  hogy  
így  az  izgalom  még  inkább  fokozód-
jék.  Nemcsak  a  filmteoretikusok  
(például  Balázs  Béla)  figyeltek  fel  
ennek  a megoldásnak  kifejezett  film-
szerűségére;  a  szovjet  avantgarde  
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művészeire  is  nagy  hatással  volt:  
vágáselméletük  megalkotásában  és  
gyakorlatukban  egyaránt  ihlette  
őket. 
,  Griffith  azonban  nem  elégedett  

meg  csupán  technikai  újításokkal.  
Érdeklődését  egyre  jobban  lekötötte  
az  elbeszélés  filmszerű  módjának,  
előadásának  kérdése.  

Feltámadó  érdeklődése  a  történé-
sek,  történetek  iránt  nem  irodalmi  
hatásra  vagy  a színpad  ihletésére  je-
lentkezett.  Sokkal  inkább  a  valóság  
hatott  rá.  Nemegyszer  vitte  filmre  
saját  élményeit,  életének  mozzana-
tait:  még  az  irodalmi  művekből  is  
azokat  emelte  ki,  amelyek  múltjával  
valamilyen  módon  összekapcsolódtak.  
Ebből  adódtak  alkotásaiban  azok  az  
életszerű  —  hitelesítő  erejű,  valósze-
rűvé  tevő  —  mozzanatok,  amelyek  
emberábrázoló  tehetségét  mutatták.  
Ilyen  A  harcos  vére  (1911)  című  
western-filmjében  az  indián  táma-
dás  alatt  félelmükben  ágy  alá  bújó  
gyerekek  jelenete;  a  Bethuliai  Ju-
ditban  (1913)  a  két  szerelmes  törté-
netének  párhuzama  a  város  ostro-
mával,  a  Világ  szívé ben  (1917)  az  a  
jelenet,  amelyben  a  gyerekek  halott  
anyjukat  a  bombázás  után  a  pincé-
ben  temetik  el.  Még  a  polgárhábo-
rúról  szóló  A  nemzet  születése  (1914)  
című  nagy  történelmi  film  tablóját  
is  jellemzik  a  személyes  sorsok,  a  
nézőt  emberileg  érintő  kis,  mikrorea-
lista  jelenetek.  Ebben  a  filmben  már  
határozott  profilt  ölt  Griffith  legje-
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lentősebb  kísérlete,  hogy  összekösse  
a  történelmi-társadalmi  mozgást  —  
eseményeket  —  és  az  egyéni  sorso-
kat;  megmutassa  az  egyént  a  törté-
nelemben. 

Griffith  A  nemzet  születésében  a  
vágás  lehetőségével  élve  a  legkülön-
bözőbb  viszonyításra  volt  már  ké-
pes  két,  a  polgárháborúban  szembe-
került  család  tagjai  közt.  Tehát  
nemcsak  kiemelte,  hangsúlyozta  a  
személyeket  a  történelmi  események-
ben  —  a  csatában  például  —,  hanem  
többfajta  viszonyítás  tárgyává  is  
tette  őket.  Az  egyik  család  katonafia  
szerelmének,  a  másik  oldalon  har-
coló  család  lányának  fényképét  nézi  
a  fronton.  Ez  után  következik  az  a  
kép,  amelyben  egy  asszony  élelem  
hiányában  gabonamagokkal  eteti  a  
gyerekeit.  Ezt  a  jelenetet  svenk  köti  
össze  a  vonuló  katonákkal  (akik  
értük  harcolnak).  Majd  következik  a  
csata,  amelyben  az  ellenfél  oldalán  
álló  család  fia  meghal.  S  a  csatát  
„megszakítja"  az  imádkozó  család  
képe. 

Ezek  a  bonyolult  plán-képletek  
nemcsak  filmszerű  hatást  tettek,  ha-
nem  belevitték  az  események  sodrá-
ba  a  háttérben  álló  személyeket  is;  
nyilvánvalóvá  tették  az  összefüggé-
seket.  Olyan  elbeszélő  szerkezet  ala-
kult  ki  tehát,  amely  korábban  isme-
retlen  volt.  Ennek  eredményét  fel-
használva  jutott  el  Griffith  —  első-
sorban  a  Türelmetlenség  (1916)  cí-
mű  filmjében  —  a  filmművészeti  ál-
talánosításhoz. 

A  nemzet  születésében  a  társadal-
mi  és  az  egyéni  mozzanatok  össze-
kapcsolása  rendkívül  kiélezett  szitu-
ációban  ment  végbe;  az  egyes  egyé-
nek  közvetlenül  részesei  voltak  a  
legjelentősebb  társadalmat  formáló  
eseményeknek,  (mások  pedig  általuk  
és  a  változások  következtében  lettek  
azzá).  Ez  a  megoldás,  bár  helyes  
irányba  mutatott,  még  nem  vetette  
fel  teljességében  a  problémát.  Azt  
tudniillik,  hogy  miképpen  lehet  —  a  
film  sajátos  eszközeivel  —  túllépni  
az  események  puszta  információján  
és  a  'képi  megjelenítés  érzéki  hatá-
sán  a  mélyebb  felismerések,  a  való-
ság  történelmi  összefüggései  felé.  

Amikor  Griffith  1914-ben  elkészí-
tette  Az  anya  és  a  törvény  címmel  
a  későbbi  Türelmetlenség  című  alko-
tásának  úgynevezett  modern  epizód-

ját,  (a  puritán  mozgalmak  munkás-
ellenességéről,  a  bércsökkentésről,  a  
sztrájkról  és  banditizmusba  való  le-
süllyedésről),  akkor  nyilvánvalóan  
már  érezte,  hogy  mindez  így  kevés.  
Nyilván  ezért  alkotta  újra  ezt  a  mű-
vét,  változtatta  egy  nagyobb  egység  
sajátos  epizódjává.  A  Türelmetlen-
ség-ben  .már  nem  egyszerűen  az  ese-
ményeket  sorakoztatta  fel,  hanem  
kereste  azokat  az  emberi  és  társa-
dalmi  motívumokat,  amelyek  az  
egyéni  magatartást  meghatározzák;  
ugyanakkor  a  meghatározás  általá-
nos érvénye  is  nyilvánvalóvá  lesz.  

Amikor  Griffith,  filmje  jelenkori  
epizódjának  eseményei  mellé,  felso-
rakoztatta  a  Passiót,  a  perzsák  és  a  
babilonok  harcát  és  a  Szent-Bertalan  
éji  öldöklést,  akkor  nemcsák  drámai  
fokozásra  törekedett,  nemcsak  ad  
absurdum  vitte  az  egyes  cselekvések  
következményeit,  hanem  azt  az  esz-
mét  is  feltételezte,  amely  e  különbö-
ző  társadalmak  fenyegető  magatartá-
sában  közös  és  katasztrófákhoz,  
pusztuláshoz  vezet.  Ezt  a  vallási  tü-
relmetlenségben  vélte  megtalálni,  (s  
a  jelen  esetben  mellékes,  hogy  eb-
ben  nem  volt  igaza).  Ez  a  tévedés  
ugyanis  nem  akadályozta  meg  ab-
ban,  hogy  a  közös  eszmei  tényező  
alapján  (méghozzá  olyan  alapján,  
amely  nagyon  sok  emberben  meg-
van,  vagy nagyon  sok  ember  szenved  
tőle),  a  legkülönbözőbb  eseményeket  
azzal  az  igénnyel  vesse  össze,  hogy  
azok  emberi  társadalmi  lényegét  fel-
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Jelenet  a  Türelmetlenségből  

tárja.  Mégpedig  a  film  legsajátabb  
eszközével,  a  képeik  asszociációival.  

Griffith-nek  sikerült  —  mégha  
nyers,  kezdetleges  formában  is  —  a  
Türelmetlenségben  az  emberiség  
ügyeként  ábrázolni  egy,  a  puritán  
mozgalom  áldozatává  lett  amerikai  
kisember  sorsát  azáltal,  hogy  ebben  
a  sorsban  a  társadalmi  körülmények  
eszmei  hatását  érzékeltette;  általá-
nos  vonásait  az  emberiség  történel-
mére  vonatkoztatta;  másrészt  —  
szimbolikusan  —  az  ember  sorsá-
val  azonosította,  (ha  az  nem  képes  
a  szeretet  útjára  lépni  a  türelmet-
lenség  helyett).  Griffith  ebben  a  
filmben,  nemcsak  a  premier  plánok  
szimbolizáló  hatását  próbálta  ki,  
nemcsak  a  metrikus  vágást  dolgozta  
ki,  kapcsolta  össze  az  egyén  és  a  tár-
sadalom  mozgását,  fejlesztette  to-
vább  a  sajátos  filmelbeszélést;  a  kor  
társadalmi  problémáját  is  az  általá-
nos  emberi  érdekeltség  szintjére  

emelte.  Át  tudta  éreztetni  azt  az  el-
lentmondást,  ami  az  emberi  készsé-
gek  —  lehetőségek  és  a  körülmé-
nyek  —  áltál  diktált,  (nála  a  türel-
metlenség  gondolatában  realizált) tár-
sadalmi  magatartások  között  feszült.  
Ennyiben  általános  érvénnyel  muta-
tott  rá annak  a küzdelemnek  szüksé-
gességére,  amelynek  révén  az  ember  
társadalmi  létének  tudatára  ébred,  
rádöbbenve  saját  pozitív  minőségei-
re. 

Dávid  Griffith  munkássága  a  film-
művészet  kezdeti  fejlődésének  egyik  
igen  fontos  szakasza  volt;  példának  
szolgál  a'jelen  filmművészet  számá-
ra  is,  amelynek  éppen  a  művészeti  
általánosítás  terén  nem  csekély  ne-
hézségei  vannak.  A  megemlékezés  
róla  tehát  csak  a  megfelelő  aktuális  
tanulság  levonásával  válik  igazán  
tiszteletadássá. 
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