
A MOZGÓKÉP MŰVÉSZETE 
ÍRTA GULYÁS J E N Ő 

essze a főváros határain túl 
új világ nőtt ki, szinte évek 
alatt a földből. Azelőtt rét 
volt ott, néhány domb és 
egy kis erdő. Ma emeletes 
és földszintes épületek egész 
sora, köztük gigászi üveg-

kalitkák, melyek mint kristályok állnak el-
szórva s ezerfelé verik vissza a rájuk özönlő 
napfényt. Köröskörül állványok merednek 
az égnek, a munkások százai lepik el őket, 
mint a hangyaraj s csodálatos építményeket 
emelnek, különös terv szerint. Zavaros, ért-
hetetlen összevisszaságban szoronganak 
egymás mellett olasz paioták és angol 
cottage-ok, minaretek kúsznak a magasba, 
közvetlen közeiében szeszélyes sztalaktit-
barlangoknak. Azután oszlopok és árkád-
töredékek, egy fél kapu és egy gót katedrális 
morzsája szanaszét, mint egy elvarázsolt 
világ, melyet egy tréfáskedvű szellem száz 
darabba vágott, összerázta markában és 
szétgurította, mint kockákat a réten. Igen, 
a mozgókép-művészet a maga hatalmas 
műtermeivel és városaival már javában 
dolgozik s várja, hogy az egész világ népei-
nek ovációi után most feléje forduljanak 
a művészetek régi tisztes fórumai is. A tömeg 
már kórusban örvend s hetente újra köve-
teli a cirkuszait, a mozgókép pedig türel-
metlenül várja, hogy a kritika és az esztétika 
végre kijelöljék helyét a többi művészetek 
közt s elküldjék képviselőiket szerte a vi-
lágon, hogy a nagyszerű lehetőségek, a 
hatalmas alkotóenergia az őket megillető 
ideálok bázisán munkálva, megalkossa új 
remekműveit. 

Mi újat hoz a mozgókép ? Melyik művé-
szethez hasonlít leginkább? Művészet-e 
egyáltalában? Csupa olyan kérdés, amelyre 
a feleletet már rég megadták maguk, az új 
műalkotások, de amelyeket a teória még 
elmulasztott a maga pontos terminológiájá-
val megfogalmazni és elskatulyázni. 

A képzőművészet egy teret vagy térbeli 
objektumot vagy mindkettőnek illúzióját 
képes nyújtani. Á mozgókép legbecsesebb 
kiváltsága, mellyel a képzőművészetek le-
hetőségeit az irodaloméihoz hasonlóan, 
messze kiterjeszti, az, hogy változó tereket 
vagy a térben változó objektumokat képes 
ábrázolni. Ezzel a képességével egészen 

új élményeket tud kifejezni, még pedig olya-
nokat, amelyek mindmáig reprodukálhatat-
lanok voltak. Azok az élmények ugyanis, 
amelyek egy szobor körüljárása, egy épület 
megtekintése és az abba való behatolás 
közben támadnak az emberben s amiket 
Hildebrand Adolf egyszóval mozgáskép-
zeteknek nevezett, lényegökben ki voltak 
zárva a gondolatközlés áldásos, az egész 
emberi társadalmat áthálózó folyamataiból. 
Az irodalom megpróbálta ugyan leírni azt 
a hatást, melyet egy templom ébreszt a 
szemlélőben és oldalakon keresztül küzd 
a benyomások özönével, melyek egy völgy-
formáció láttára támadnak bennünk, de 
amelyeknek szövedéke olyan természetű, 
hogy legértékesebb részük átsiklik a szavak 
rostjának lyukain, ha megfogni akarnók 
őket. A festőművészet már sokkal többet 
nyújt e téren. A naplemente színváltozatai, 
melyeknek leírására sok-sok szó szükséges, 
egy tekintettel leolvashatók a festő vászná-
ról s egy távlati kép a templom architek-
túráját gyorsabban és értelmesebben meg-
magyarázza, mint hosszú mondatok lánco-
latai. De vájjon állíthatjuk-e, hogy a templom 
látképével ki van merítve azon élmények 
összessége, melyek bennünk a templom lát-
tára támadnak? A templom egy látképe 
egy taktus a templom architektúrájának 
„megfagyott muzsikájából" s ha mi az ábrá-
zolás szempontjából továbbhaladva, újabb 
és újabb szempontból figyelmezzük az épí-
tészeti műalkotást, további taktusok soro-
zatában zeng-bong felénk annak csodálatos 
muzsikája. Égy palotának, egy szobornak 
s általában térbeli objektumoknak vizsgá-
lása közben fellépő mozgásképzetek egyes-
egyedül a mozgókép útján közölhetők s ha 
semmi mást nem nyújtana is, mint ezt, akkor 
is legnagyobb figyelmünket érdemelné meg. 
Voltaképpen a mozgókép nem más az 
architektúrára nézve, mint a könyvnyom-
tatás az irodalomra nézve. Mert a kéz-
iratok és inkunabulumok segítségével csak 
oly nehézkesen sántikált az irodalom is, 
mint a tervrajzok és festmények útján 
a térbeli művészetek. A mozgókép ezek 
számára nem más, mint az építészeti gondo-
latközlés sajtója, mely úgy behálózza a vilá-
got, mint a hírlap és a könyvek; segítségével 
messzi vidékek, tőlünk távoleső térbeli ha-



rtások játszódhatnak le szemünk előtt s tabbak, raffináltabbak a színpadon játszóé-
viszont mi is messzi vidékeken terjeszthetjük nál. Ezenkívül pedig hol van a színpad-

Í építészeti gondolatainkat. nak az a képessége, amellyel pedig a film 

j A mozgóképnek ez a mély, természetében rendelkezik, hogy t. i. ha kell, óriás nagy-
i rejlő rokonsága az építészettel azonnal sze- ságban vetíti elénk magát az arcot, hogy 
• műnkbe ütközik, ha egy modern filmváros semmi más ne zavarja, ne is zavarhassa 
I telepén szétnézünk. Ezek a városrészletek, figyelmünket, hogy teljesen átadhassuk 
i épülettöredékek, homlokzatdarabok s min- magunkat a színész arcvonásainak a szo-
| denféle egyéb csonka térképzetek volta- morúságból az örömbe való simulása köz-

Íképpen nem egyebek, mint anyagba átvitt ben, hogy semmi el ne vesszen belőle, egy 
architektonikus vázlatok. Az építész a cse- kicsiny szemöldökrándulás el ne sikkadjon, 
lekvény számára tereket alakít, hasonlóan A színészi munkát illetőleg a mozgókép még 
a színpad díszlettervezőjéhez, de annál azzal a különös előnnyel is rendelkezik, hogy 
sokkal nagyobb szabadsággal, hiszen a kiválasztja egy többször eljátszott jelenet 
mozgókép mélysége egyenlő a valóságos különböző munkái közül a legtökéleteseb-
tér mélységével s terepe szabadon változhat, bet, amelyet azután mindig bemutat, tekin-
cselekvénye átcsaphat a tengerre vagy tet nélkül arra, hogy a színész a többi 
hegyek közé vezethet s akárhová, ahol az jelenetekben esetleg, fáradtabb vagy ke-
ember megfordul. A mozgóképen az építész vésbé kifejező volt. Es ha már itt tartunk, 
szabadon alkothat, hatalmában van az említsük meg azt is, hogy a mozgókép kon-
építészettel összes képzőművészeti vonat- zerválni tudja a színészi munkát, mely pedig 
kozásaiban operálni, anélkül, hogy kötve különben a színész korával megváltozhat s 
lenne a konstrukció és gazdaságosság föl- vele sírba is szállhat, 
tétlen törvényeivel. A mozgóképen lefolyó színészi munka 

Azáltal, hogy a mozgókép emberi figurák egyben események lejátszódásának ábrá-
i mozgásképzeteit is közölni tudja, még akkor zoiására is éppen úgy alkalmas, mint akár 
| is, ha azon figurák maguk is mozognak, egy a színpadé. A mozgókép minden térbeli 

Í másik főtulajdonságát állapíthatjuk meg, illuziónyújtása mellett is időbeli művészet, 
mely a színművészettel hozza bizonyos azt is mondhatnók, hogy képzőművészeti 

Í rokonságba. A rokoni kapcsolatot a látható epika. Ennek a különös összefüggésnek 
színészi munka képezi, mely úgy a mozgó- kapcsán nem érdektelen meggondolni azt, 
kép, mint a színpad esetében általában hogy a térbeli művészetek fejlődésüknek 
véve közös. A színész hangja természetesen azon a zenithjén, amelyet a barokban él-
ném közvetíthető, ez azonban egyáltalában értek, tulajdonképpen egyenes elődjei a 
nem hiány, erre a mozgóképnek semmi mozgóképművészetnek. Az egész bárok, 
szüksége nincs. Ezért bőven kárpótolnak építészetével és szobrászatéval egyetemben 
azok a további lehetőségek, amelyek a nem más, mint visszafojtott mozgás, mely 
színészi munka látható részének közvetíté- az anyag törvényeinek súlya alatt a kövek 
sét illetőleg fennállanak. Igen otromba hiba felületeit feszíti. Megmozgatja az alaprajzok 
a mozgóképet a színpad versenytársaként nyugodt egyeneseit és szobraiban földalatti 
felfogni. A mozgókép és a színpad épp titokzatos erők vonaglanak. A pillanatnyi 
úgy nem versenyezhetnek egymással, mint mozdulatra való igyekvés mellett azt is 
ahogy a rózsa illata nem vetekedhet a akarták, hogy az a pillanat valami módon 
fülemüle dalával. A mozgókép és a szín- felvilágosítást adjon az előző és a következő 
pad semmiféle művészi vonatkozásban pillanatra nézve is: ez a képzőművészeti 
nem keresztezik egymás útjait s az e-tekin- epika alkotta meg Bernini Apollo ésDaphne-
tetben uralkodó tévhitek onnan erednek, jét, melyben Daphne alakja szinte szemünk 
hogy a jó film gazdaságilag igenis vetekszik láttára lányból fatörzszsé változik. És ez a 
a színdarabbal. Ettől eltekintve térjünk visszafojtott mozgás szabadul fel a mozgó-
vissza a színészi munkára, melyről azt képen, mely pillanatnyi mozgások megörö-
mondtuk, általában megegyezik a szín- kítésével és egymásután sorolásával nem 
padéval. Általában, mivel a deklamáció tesz egyebet, mint beteljesíti azokat a mű-
ereje mindenesetre elesik, ezzel szemben vészi törekvéseket, amelyek a barokkorban 
azonban a mimika hatványozott fokon megszakadtak. 

Ljelentkezik. Egy mozgóképen játszó színész Ezeknek a képzőművészeti és színpadi 
arcjátéka és mozdulatai sokkal kidolgozot- vonatkozásoknak megvilágítása után még 
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egy körülményt vegyünk szemügyre. Ha 
körülsétálunk egy filmvárosban, azonnal 
feltűnik, hogy minden felvétel zene hangjai 
mellett készül. Több száz embert mozgató 
tömegjelenetek rezesbandák közreműködé-
sével folynak le s bent az atelierben is 
állandóan kéznél van a zongorista, aki a 
nem beszélő, csak mozgó színészeket a 
cselekvény megfelelő hangulatába segíti 
játékával. Még föltünőbb jelenség, hogy a 
mozgóképelőadások kizárólag zenekíséret 
mellett folynak. Aki valaha látott már filmet 
muzsika nélkül leperegni, az tudja, hogy a 
zene ez esetben nem pusztán a közönség 
szórakoztatására van, az érzi, hogy a zene 
elengedhetetlen szükséglet, mely a folyton 
változó néma képeknél hol a beszédet, hol 
a rohanás dübörgését, hol pedig tömegek 
zúgását szimbolizálja. Azenének mélységes, 
természetes kapcsolata a mozgóképpel na-
gyon gondolkodóba ejtő jelenség. Ennek 
fejtegetése külön figyelmünket érdemli meg 
s a kutató, ki elméjével e kérdések közt 
tapogatózik, most még ismeretlen törvények 
vázát sejti, melyek a különböző művészetek 
keveredhetésének és egyesülhetésének fel-
tételeit eleve kikötik. 

Nagyon érdekes és tanulságos azt az utat 
is figyelemmel kísérni, melyet a mozgókép 
fejlődésének folyamán megfutott. A kezdet 
ugyanis mindenféle evolúció esetében rop-
pant fontos és a kezdet szimptómái minden-
kor különösen élesen mutatnak az illető 
szervezet életcéljaira, amelyek pedig a fej-
lődés további folyamán, főleg a differenciá-
lódás következtében nehezebben állapítha-
tók meg. A mozgókép pedig márnapjainkban 
is sok-sok ágazatra bomlott, melyek szerte-
szakadva hálózzák körül a világ kultúr-
tevékenységeit. A szorosabban vett mozgó-
képelőadások is sokban eltérnek már néha 
helyesebb rendeltetésüktől, a tudományos, 
propaganda- és egyéb filmek pedig mind 
különbözőképpen, a maguk sajátos módján 
veszik ki részüket a világ életéből. 

Ami a mozgóképet, mint művészetet illeti, 
állapítsunk meg annyit, hogy képzőművé-
szeti és iparművészeti elemeket tartalmaz 
s emellett i d ő b e l i is egyben; színpad-
művészeti és zenei elemek szintén részét 
képezik; lehet, sőt egész bizonyosan lesz 
is idő, amikor egyik vagy másik eleme 
különös kultusznak fog örvendeni, de ez 
csak a tömeg szintetizáló tehetségének 
gyarlóságán fog múlni, mert a mozgókép 
sem nem kép, sem nem színpad, hanem 

ezektől független művészet, mely az egyet-
len művészi igazság kápráztató fényének 
újfajta sugarait tükrözi a csodálkozó és 
örvendező emberek felé. 

De most azt kérdezhetné valaki, miért 
mondtam el mindezeket éppen a Magyar 
Iparművészet hasábjain ? Erre kettős okom 
van. Az első az, hogy a mozgóképművészet 
további fejlődésének elengedhetetlen fel-
tétele, hogy sok, minél több iparművész 
figyelme eme új művészet felé irányuljon. 
A mozgóképnek ugyanis fejlődése zsenge 
korában fatális betegsége támadt. Költők, 
festők és szobrászok belesorvadhattak mű-
vészetük igájába, de legalább a nélkülözés 
és megnemértés sivatagján elhullott mindaz, 
amely nem a legszentebb hit, a leg-
szívósabb, legmakacsabb művészi meg-
győződés szüleménye. Ezzel szemben a 
mozgóképről hamarosan kiderült, hogy a 
földkerekség egyik legkitűnőbb üzlete. A 
következmények már ismeretesek: meg-
indult a sáskajárás a világ minden tájáról 
s az igazi küzdők fanatikus kis csapatát 
hamarosan az alkalmi „művészek", a film-
gyártók kétes, sőt kétségtelen „értékű" sáska-
hada követte. Minden csinosabb rikkancs, 
minden pincér azt hitte, hogy ő van hivatva 
a csillag szerepére. Soha a művészettörténet-
ben elő nem fordult egy művészet hasonló 
mértékben való lezüllesztése. Valóban kor-
tünet és példátlan eset, hogy a kontárság 
arra vetemedjék, hogy nyíltan gyárnak vallja 
magát. Hasonló törekvések a múltban akár 
az irodalom, akár a piktúra terén mindig 
bírtak annyi szeméremérzettel, hogy leg-
alább köntösként a valódi művészet jel-
szavait öltötték magukra. így aztán a mozgó-
kép, mely természeténél fogva az építészek, 
lakberendezők, díszítő festők, kosztüm-
tervezők, plakátfestők, szobrászok és kert-
művészek ezreit kellett volna, hogy alkal-
mazza, végeredményben — eltekintve a 
nagyon tiszteletreméltó kivételektől — góc-
pontja lett a tehetségtelenség, ízléstelenség 
és hazugság pokoli forgatagának. Ebből 
az egyetlen kivezető út az igazi művészek, 
az igazi iparművészek fokozottabb érdek-
lődése és lelkesedése. Kell, hogy a tudás 
és a nemesebb szándék elfoglalják helyüket 
az emberi kultúra ezen forrásainál, külön-
ben az őstalajból előtörő tiszta víz meg-
cukrozva vagy megmérgezve folyik szét a 
tömeg közé. 

A másik ok az elsőnek kiegészítője. Soha 
még hatalmasabb tér, kitűnőbb iskola nem 
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nyilt az iparművészeti tevékenység számára, 
mint a mozgóképen. Mielőtt tovább mennék, 
eleve meg kell jegyeznem, hogy a valódi 
anyagokról le kell mondani s ez látszólag 
ellentmond az iparművészet lényegének. 
Az építész a tömegek mehanikáját s az 
iparművész az anyag valódi törvényeit 
nélkülözni kénytelen, vagy ha úgy tetszik, 
túlteheti magát rajtuk, de a formák és 
arányok tekintetében oly szabadsággal kí-
sérletezhet, mint a vegyész a legkitűnőbben 
felszerelt laboratóriumban. A mozgókép 
lehetővé teszi, hogy a művészet ezentúl 
vázlatait nemcsak szénnel és papiroson.de a 
térben is készítse, módot nyújt arra, hogy egy 
térforma helyességéről tényleg meggyőződ-

jön s a távlatok játékát s a műformáknak a 
természet formái közé való belekomponálá-
sát szinte félisteni hatalommal gyakorolja. 

Tagadhatatlan,hogy eza nagy szabadság, 
a lehetőségeknek ezen szinte korlátlan volta 
hátrányokat is rejt magában. De gondoljunk 
az irodalmi termelésre, mely szintén min-
denki által megközelíthető s ahol a korlátlan 
lehetőségek semmi esetre sem jelentenek 
hátrányt az igazi tehetségszámára. Amozgó-
kép további fejlődése szintén csak attól függ, 
hogy kik fognak hozzányúlni problémái-
hoz .. . vájjon élni vagy csak visszaélni 
fognak-e a lehetőségekkel. Ezen a ponton 
számítunk a komoly iparművészek lelkes 
közreműködésére. 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN 
IRTA FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN 

z idei tavaszi kiállításon 
sok szó esett a sajtóban is, 
meg beavatott művészi és 
műértő körökben egyálta-
lában Szentgyörgyi István 
csodálatosan mesteri női 
aktjáról. Szentgyörgyinél 

mindig azt tapasztaltuk, hogy formái bár-
mily tökéletesek, csupán a forma kedvéért, 
egyik alkotása sem készült. A külső és a 
belső az ő művészetében tökéletesen egyen-
értékű fogalmak, ebben nem az ő különös 
ereje és azt mondhatjuk, hogy a nagy 
erénye ma a legjobb időben érvényesül. 

A legújabb Szentgyörgyi-féle aktkompo-
ziciónak: Mécses a címe. A föladat, melyet 
a művész vállalt a gondolat tartalmának 
és finomságának összhangja a szigorúan 
egyszerűsített formával. 

Volt idő, természetesen a művész pálya-
futásának kezdetén, mikor ő csak egysze-
rűen természetes akart lenni. A Panasz, a 
Kígyóbűvölő és a Teniszező naturalisztikus 
alkotások. Tévedés volna persze azt hinni, 
hogy Szentgyörgyi ezekben lényegesen más 
volt, mint mostani kompozícióiban. Ezeknek 
az első női aktoknak a formáiban még 
nincs stílus, de azért ezek nem tanulmány-
szerűen mintázott alakok és minden ízűkön 
látszik, hogy címűket sem kapták utólag, 
hanem a lélek mélyéből támadt gondola-
toknak adnak megfelelő formát. 

Néhány mellszobor és kisplasztikái alko-
tás az 1910-es évek derekán Szentgyörgyi 
formaérzésének változásáról kezd tanús-

kodni. Itt kezdődik az a folyamat, melynek 
ezideig a Mécses a legnagyobb eredménye 
és amely eddig is már több szobrászunkat 
irányító s t í lusművészete t eredményezett. 

Érdemes ezt ma hangoztatni azért, mert 
korunk művészetében a legfontosabb, leg-
izgatóbb kérdés, a stílus kérdése. Ma leg-
több művészünk zeg-zúgos irányban futja 
meg pályáját. Különösen azok közt, kik 
művészetüket bölcseleti alapra szokták 
fektetni, alig van olyan, ki ne változtatná, 
sokszor elég gyakran, kifejezési formáját. 
Ez a gyakori változás, ez a „stíluskeresés" 
mai művészi életünknek legjellemzőbb 
sajátossága. 

Szentgyörgyi művészete nem mutat fel 
ilyenfajta változásokat. Nála nem beszél-
hetünk stíluskeresésről, nem mutathatunk 
rá egyetlen alkotására sem, melyben fel-
ismerhető volna valamely új formának tisz-
tán csak a forma kedvéért való, vagy éppen 
kísérletszerű értékesítése. Szentgyörgyiben 
ma több stílus van, mint akárhány szobrá-
szunkban. Ez a stílus azonban minden 
legkisebb zökkenés nélkül, nagyrészt ön-
tudatlanul, fokozatosan, legkevésbé sem 
gyors ütemben fejlődött ki a fiatalos natu-
ralizmusból. 

Éppen ebből a fokozatos fejlődésből 
magyarázható meg az ereje. Egészséges 
kiindulási pontjának köszönhető, hogy nem 
múló hangulatoknak megfelelő, hanem élet-
erős stílussá lett. Létjogosultsága ugyanis 
csak annak a művészetnek lehet, amelyik 
nem helyezkedik szembe a természettel. Aki 


