
kisirt szemem, végigsirt ifjuságom. 
Ó sziv, idézd fél bús esték sorát 
csapdosó láng fényét az ég� fákon, 
az egyedüliség fanyar borát 

a leskel�d� betegséget, álmos 
és baráttalan délutánokat 
szegényéletem énvelem bejárd most 
sok szük évemet, sok b� bajomat. 

Ne ugassatok telepi kutyák 
melengessetek most már gyári rétek, 
szegénység keblén n�tt szomoruság 
üz engem sirni, vissza, ti közétek. 

Melengess gyár, fogadj széles mez� 
dalolj citera bús, szegény szivemnek, 
hadd sirja ki magát az érkez�, 
apai vállán a szegénytelepnek. 

H A P P Y E N D V A G Y K A T H A R Z I S 

Irta: G Y � R Y S Á N D O R 

Minden értelmes mozilátogató érezte már azt a lelki kényelmetlen-
séget, melyet a fentartás nélküli tetszés hiánya okoz. A legjobb filmek-
nél is érezni ezt az izlésbeli meghasonlást, amely az el�adás befejeztével 
az igazi „katharzist" lehetetlen�né teszi. A filmtörténet, epikus szétdara�
boltsága ellenére is fokozott drámai izgalommal jár, a szerepl�k néha 
erotikus vonzódást keltenek, a rendezés és fényképezés szépsége vagy 
ujszerűsége komoly esztétikai örömet okoz — és mégis, majdnem min-
dig hiányzik valami. Az emberi tartalmat hiányoljuk a filmnél, azt a 
hitelességet, amely lehet�vé tenné, hogy teljesen feloldódjunk a filmh�s 
sorsában, indulatainkat az övéivel azonositsuk és ügye a mi ügyünkké 
váljék. A történet és a jellemek átlátszóan naiv, hazug volta akadályoz-
za meg azt a misztikus eggyéválást, ami minden igaz művészi él-
mény alapja. „Das ewig Menschliche zieht uns heran" — mondhatjuk 
Goethe után némi módositással. És éppen ezt az örök�emberit keressük 
hiába a legtöbb mai film tartalmában: az érzések és események emberi 
valószerűségét. A szinészek játéka, a rendez� és az operatör munkája a 
legtökéletesebb lehet és a leger�sebb indulatokat keltheti bennünk: a tel-
jes katharzist, szinte az utolsó pillanatban mégis megakadályozza a tu-
dat, hogy az, ami körül minden történik, a tartalom, a mag együgyű és 
olcsó hazugság. N e m szándéktalan, spontán hazugság, mint a népmesé-
ké és a vágyálmoké — hanem tudatosan, gyárilag készült, eltökélt ha-
zugság, selejtes illuziódömping a tömegek számára Ehrenburg találóan 
nevezi álom�gyárnak a filmgyárat. A filmvállalkozó a maga nagyban 
gyártott álomkészitményeit úgy tukmálja a közönségre, mint a kábitó�
szercsempész a morfiumot. De még a morfiumcsempésznél is követel�bb: 
azt akarja, hogy a tömegek ugy álmodjanak, ahogy neki tetszik. Álmaik-
ban egy ideális polgári társadalmát kell látniuk, melyben minden rend�



ben van. Az amerikai Elmer Rice „Purilia" cimű regényében szatirikus 
képet fest a filmek megelevenedett világáról, ahol mindenki filmpárbe�
szédeket folytat estélyi ruhában csókolódzik, gangsztereket üldöz, kar-
riért csinál és végül boldogan megházasodik. A filmvállalkozók célja, 
hogy a fennálló társadalmat ilyen „Purilia" szinben tűntessék fel a mo�
zibajárók milliói el�tt. 

A polgári film tehát végeredményben tendencia�művészeti propa�
ganda a világrend népszerűségére. Minden nagy film hirdetés, mely a 
világrend kitűn� min�ségét és különböz� el�nyeit dicséri. Félelmesen 
hatásos hirdetés: a teljes realitás látszatát kelti, az ember valóban úgy 
j á r kel és beszél, mint ahogy ez a teljesen tárgyilagos ábrázolási mód 
bemutatja. Csak éppen nem olyan szellemben cselekszik és beszél, nem 
olyan indokokból és célkitűzésekkel, nem olyan társadalmi vonatkozá-
sokban, amint azt a küls�ségekben élethű, de tartalomban hazug film 
beállitja. 

Hamis illuziókeltésének f�bb eszközei: 1. a helyzetek egyszerűsitése; 
2. a jellemek sematizálása és 3. a happy end. 

1. A filmen minden helyzet és kapcsolat végtelen egyszerű és né-
hány szóval és mozdulattal kifejezhet�. Az emberek vagy szeretik vagy 
gyűlölik egymást — átmenetek, árnyalatok és lelki konfliktusok nincse-
nek. Ha az életben egy férfi és egy n� szereti egymást — ez a legbo-
nyolultabb kapcsolat, millió apró tényez� együtt és ellenhatásából kiala-
kuló soha teljes nyugvópontot nem találó, tudati és tudatalatti folya-
mat. Ha azonban Joan Crawford és Frederich March szereti egymást, az 
olyan egyöntetü, komplikáciomentes és elemezhetetlen helyzet, mint egy 
jóindulatú nátha. Ha válságok keletkeznek, ezek mindig csak technikai 
természetűek: egy gonosz harmadik közbelép, a törvény vagy a rokonok 
akadékoskodnak, kitör a forradalom vagy leég a város. 

Minden egyéb helyzet is hasonlóképpen egyszerű. A kasszafuró az-
ért tör be, mert gonosz, a detektiv azért fogja el, mert derék. Szül�k és 
gyermekek mindig gyengéden szeretik egymást, perpatvar sohasem tá�
mad köztük, Ödipurz�komplexum ismeretlen, Történeti tárgyú filmek�
ben mindig azért tör ki háború vagy forradalom, mert egyesek mer� 
kedvtelésb�l aljasságokat követnek el. 

2. T. i. nemcsak a helyzetek és kapcsolatok egyszerűek, hanem ma-
guk az emberek is. A scenáriumiró háromféle jellemet ismer: angyalt, 
ördögöt és hülyét. A f�h�sök, akiket hires sztárok alakitanak, kivétel 
nélkül angyalok. Szeretetreméltóak, jóindulatúak. V a g y derűsen fölé-
nyesek, vagy pedig csendben és szivszaggatóan szenvednek. Erre külön-
ben speciálizálódni lehet: vannak pl. szinészn�k, akik mindig, minden 
szerepükben ugyanazt a méltatlanul kinlódó, nemeslelkű hölgyet játsz�
szák. A gárdatisztek mindig életvidámak, behizelg�ek és rendkivül ér-
zelmesek. Kitün�en valcereznek és szép, meleg tenorhangjuk van, külö-
nösen azokban a gyakran soron következ� német, osztrák és amerikai 
gyártmányú filmekben, melyek a „Gyurkovics fiuk" rég letűnt hangula-
tos atmoszféráját melegitik fel, gyakran olyan hamisitatlan „magyar" 
környezetben, amilyen csak a nemzetközi filmipar „okos gyerek"�einek 
termékeny fantáziájából kelhet életre. A tisztiszolgák viszont, akik e 
filmalkotásokban a „köznépet" személyesitik meg, végtelenül mulatsá-
gos fickók, igazi ravasz kópék, akik pajzánul megcsipdesik a gömböly-
ded háztartási alkalmazottakat és uton�utfélen bohóc módjára viselked-
nek. 

Ami pedig a rend�rt illeti, ez, mint: Gustav Fröhlich egy filmjéb�l 



is megtudhatjuk, mindig a Iovagisság, a nemes sziv és az elbűvöl� mo-
soly mintaképe. Az intrikusok két f�csoportra oszlanak: nyirottbajúszú, 
karikásszemű kéjencekre és nyulánk, hajlékonytermetű ledér n�kre. A 
bűnügyi filmekben még durvakülsejű, sz�röskezű és elég rossz modorú 
proletárok egészitik ki az intrikusok együttesét, akik kiméletlen és lel-
kiismeretlen támadásokat intéznek a szeret� szivek és a bankok ellen. 

3. Az intrikusok és a derék emberek harca happy endhez vezet. Ez 
a harc sohasem szélesedik társadalmi rétegek küzdelmévé. Mindig csak 
egyének állnak szemben, egy jóindulatú semleges világrendben, melyben 
mindenkinek megvannak a maga siker�esélyei. A gy�zelemhez és a be-
érkezéshez nem kell más, mint kitartás és erény. Olyan világban élünk, 
hirdeti a happy end, melyben mindig a jó emberek érvényesülnek. (Ami-
b�l logikusan következik, hogy azok, akik felül vannak, mind jó embe-
rek.) A happy end a film erkölcsi kicsengése, végs� vágykiélése és pol-
gári propagandája. Megnyugtatóan bizonyitja be, hogy bármilyen meg-
próbáltatások és veszedelmek érik is az embert ebben a társadalomban, 
el�bb�utóbb mégis csak vagyonhoz és szerelmi boldogsághoz jut, ha ki-
tartóan dolgozik és sohasem tér le az uralkodó erkölcs utjáról. A jó 
embert nem érheti nagyobb baj — ezt tanitja a film. Az egyéni érvé-
nyesülés és siker utópista boldogságát igéri az elnyomott és minden 
jobb lehet�ségt�l megfosztott tömegeknek. Vigasztaló és kecsegtet� sze-
repe e tekintetben a valláséval mutat rokonságot. 

E szabályok alól csak nagyritkán találunk kivételt. Csak elvétve 
akad egy�egy amerikai vagy közép� és nyugateurópai film, mely az em-
beri érzések bonyolultabb finomságait (pl. Extázis, Ámok) vagy a tö-
megek öntudatosabb törekvéseit és küzdelmeit (Viva Villa) értékelteti. 
Ezek közt kell felsorolni Saljapin Don Quijotte�filmjét is. Az ilyen film 
művészi és emberi szempontból egyaránt ünnepi esemény. Ezekt�l elte-
kintve csak Chaplin lirikus filmkölteményei és René Clair szatirái emel-
kednek a polgári scenáriumszempontok fölé — és bizonyos tekintetben 
a burleszkek és a rajzos trükkfilmek. Harold Lloyd, Stan és Pan, Miki 
egér, A három kis malac — ezekben néha az egészséges gyermekész 
mond friss, ötletes kritikát a fennálló dolgokról. Határozott társadalom-
kritikára persze sohasem élesednek ezek a játékos kis filmalkotások, de 
a valóság általános és ösztönös kigunyolásaival adnak hangot a tömegek 
lelke mélyén szunnyadó tiltakozásnak. Mindent nevetségessé tesznek, 
f�képpen a nagyképű tekintélyeket és hatalmas elszánt, nagyétvágyú 
farkasokat. Amit a hivatalos erkölcs és hirdet�je, a „nagy" film komo-
lyan vesz és sérthetetlennek tart, azt a burleszk és a rajzfilm bátrán 
és tiszteletlenül kicsúfolja. Stan és Pan például legutóbb már odáig me-
részkedtek, hogy kimondták: egyáltalában nem kellemes és felemel� so�
kat dolgozni. Miki egér az egész világ igazságtalanul üldözötteinek ki-
fogyhatatlan leleményű Dudas Matyija, aki példátlan ügyességgel és 
angyali szemtelenséggel „háromszor ver vissza" mindent a különböz� sö-
tét óriásokon és ünnepélyes duvadakon. 

Ezek azok a nagyon ritka pillanatok, amikor semmi sem zavarja 
meg a beteljesedés jóles� érzését a moziban, amikor nem kell kissé fáj-
dalmasan és kissé idegesen elválasztanunk az élmény művészi részét a 
tendenciától. Ezek a pillanatok éreztetik: milyennek kellene lennie az 
igazi filmnek, az emberi filmnek. Majd, ha ez a gazdag és szuggesztiv 
művészet felszabadult a polgári morál parancsuralma alól: akkor de csa�
kis akkor lesz valóban a tömegek nagy, összefogó és felemel� élmény�
forrásává, akkor lesz a hamis happy endb�l az igazi nagy fellélekzés ka�
tharzisa. 


