
S Z E M L E 

Osztrák színdarab a magyarokról. 
A muraparti Pensionopolis, a kies Grác, 
amelyben esztendőnként átlag 70.000 
magyar ember fordul meg, az idén ün-
nepli fennállásának nyolcszázéves for-
dulóját. Az ünnepségeket a közép-
európai sajtóban meglehetősen nagy 
reklám előzte meg, a város állandóan 
lobogódíszben pompázik, színháza pe-
dig — szakasztott mása a mi Vígszín-
házunknak — díszelőadásokkal emelte 
az ünnepi hangulatot. 

Ezek között a díszelőadáson be-
mutatott darabok között van egy, ame-
lyet nem árt észrevennünk, amelyet 
el kell könyvelnünk, sőt — esetleg 
a konzekvenciákat is le kell vonnunk 
belőle. A darab könyvalakban nem 
jelent meg, eddig legalább nem s talán 
a 70.000 magyar közül is alig nézte 
meg valaki. Pedig — I Címe Der Donau-
prinz, hőse Rudolf trónörökös, többi 
szereplőinek legalább fele magyar, mű-
faja — szerzőjének meghatározása sze-
rint — «eine österreichische Tragödie 
in fünf Geschehnissen». A történet 
helye : Bécs. Ideje : 1889. íróját a 
színlap Heinrich Spiller-nek nevezi. 

A szereplők közül a főhősön kívül 
csak a legfontosabbak legyenek itt fel-
említve : Ferenc József, Erzsébet ki-
rályné, Stefánia, Ferenczy Ida, Vecsera 
Mária, gróf Taaffe, gróf Thun s egy 
csomó magyar politikus, úgymint Tisza 
Kálmán, id. gróf Andrássy Gyula, gróf 
Apponyi (a színlapon és a szereplők 
ajkán Graf Assony), valami gróf 
Széchenyi (a színlapon Graf Szeffeny), 
s ezeken kívül még Graf Eszterhazy, 
aki «ein ungarischer Edelmann»-nak 
van minősítve és Elemer von Sathiány, 
aki alkalmasint Batthyány akar lenni, 
mert a szereplők listája szerint ki ő ? 
mi ő? . . . nem kevesebb, mint «der 
Nachkomme eines ungarischen Revo-
lutionärs». 

A darab — mint a gráci előzetes 
ismertetések elárulták — az egész 
Ausztria-Magyarország (persze e jelen-
tések szerint csak Ausztria) tragédiája 
akar lenni s amely bár 1889-ben ját-
szik, már jelezni akarja a birodalmat 
majdan szétfeszítő nagy belső ellen-
téteket. 

A bonyodalom három szálból sodró-
dik : 1. Rudolf trónörökös szerelme 
Vecsera Mária i ránt ; 2. a trónörökös 
elvi ellentéte az uralkodóval; 3. a 
magyarok intrikáj a. 

Az első szál kezdettől végig előttünk 
fonódik. A trónörökös a színpadon egy 
udvari bálon, szemünk láttára ismer-
kedik meg Vecsera bárónővel, egy-
kettőre szerelmet vall neki, szerelme 
nyomban meghallgatásra is talál és 
e sebtében lepergő szerelmi jelenet ma-
gyarázza a darab címét is. Vecsera 
báróné adja a Donauprinz nevet Ru-
dolfnak. 

A második szál, a trónörökös ellen-
téte apjával szemben, a darab előz-
ményeiből bukkan ki, előttünk csak 
tovább sodródik. Ferenc Józsefnek 
szinte absztrakt egyéniségével, amely 
minden emberi érzelmességen felül áll 
s mely szinte fogalmi hidegségű meg-
testesítője a birodalmi eszmének, szem-
beszegül Rudolf forró emberi mivolta, 
amely szétfeszíteni törekszik ezeket az 
elvont, hideg korlátokat. De a tempera-
mentumbeli ellentéten kívül politikai 
különbségek is vannak. Ferenc József 
a magyarokat a jövő népének tartja, 
kedvez nekik, míg Rudolf kikel a 
magyarok túlhatalma (!) és előjogai 
(!!) ellen. Ezek az ellentétek a harma-
dik felvonásban robbannak ki. A fel-
vonás közös minisztertanáccsal kezdő-
dik, amelyen a trónörökös is résztvett. 
Tisza Kálmán a magyar miniszterelnök 
követeli, hogy a magyar önkéntesek 
magyarul tehessék le a tiszti vizsgát. 
Az osztrák miniszterek ellene szólanak 
s velük tart Rudolf is. Szemére vetik 
Tiszának többek között a magyar 
agrárvámpolitikát is. A szóharc már-
már kiélesedik, amikor Ferenc József 
hirtelen berekeszti a vitát s megkö-
szönve az uraknak az értékes eszme-
cserét, magára marad fiával. Eleinte 
a politikai ellentétek vetődnek fel kö-
zöttük, majd Rudolf egy kérvényt tesz 
atyja elé. A kérvény a pápához van 
intézve, hogy engedje meg az elválást 
Stefániától. Ferenc József a katholikus 
vallás válási tilalmára hivatkozva, szét-
tépi a kérvényt. 

S itt lép cselekvőleg közbe a darab 
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harmadik főindítéka. Elemer von Sa-
thyany, aki bejáratos az udvarhoz, vér-
tanu őséért bosszút forral a Habsbur-
gok ellen. Ama bál estéjén tanuja volt 
a trónörökös és Vecsera bárónő sze-
relmi jelenetének (a lovagias magyar 
tudniillik hallgatózott), s most elérke-
zettnek látja az időt, hogy éket verjen 
apa és fiú közé. Elhiteti Rudolffal, 
hogy a magyar egyházpolitikai törvény 
majd módot ad az elválásra és az új 
házasságra s ha teljes lélekkel a magya-
rok ügye mellé áll, mindent keresztül-
vihet. A negyedik felvonás pár gyors 
jelenete épen olyan naív hamarsággal 
pergeti le a fordulatot, akárcsak a 
második felvonás a trónörökösnek és 
Vecsera bárónőnek szerelmét. Sathyany 
nem kevesebbre biztatja Rudolfot, mint 
hogy álljon a magyar felkelőseregek 
élére s ezek majd kikiáltják őt magyar 
királynak. (Meg kell jegyezni, hogy a 
szándék nem komoly : a ravasz vértanu-
sarjadéknak eszében sincs Habsburgot 
ültetni a trónra, ő csak apát és fiút 
végzetes viszályba akar keverni.) Az 
ingadozó trónörökösnek egy zsebéből 
előhúzott iratot mutat, a magyar fel-
kelőcsapatoknak részletesen kidolgo-
zott operációs tervezetét. Rudolf bele-
egyezik, s ő, aki eleddig a magyar 
érdekek ellenlábasa volt, most a ma-
gyar seregek élén akarja atyját a trón-
ról letaszítani. A felvonás magyaros 
mulatozással, cigánymuzsikával és sűrű 
Eljen-kiabálással végződik. 

Az ötödik felvonás meghozza azután 
a katasztrófát. Lord Midleton, az angol 
követ, aki még Sathyanynál is alacso-
nyabb intrikus (vajjon hány angol jár 
évenként Grácba?), felfedezi az össze-
esküvést, leleplezi a magyarok ugrató 
szándékát, mire Rudolf — összeomlani 
látván egész életét — agyonlövi szerel-
mesét, majd önmagával végez. A két 
véres holttest láttára Sathyany, mint 
a fúriáktól üldözött Orestes, lelkiisme-
retfurdalástól gyötörve, elrohan . . . 

. . . A függöny legördül, vége a darab-
nak, taps harsan fel s gráci szokás sze-
rint a szerzőt csak most hívják a lámpák 
elé. Milyen nagy azonban meglepeté-
sünk, amikor a színlapon szerzőként 
megnevezett Heinrich Spiller helyett 
egy asszony jelenik meg a rivaldán. 
Hamarosan megtudjuk, hogy Heinrich 
Spiller csak álnév és Baronin Hilde von 
Spur gráci írónőt takarja. 

A darab meséje kapcsán nem esett 
szó még egy felettébb bántó motivum-
ról. Erzsébet királyné titkos levelezést 
folytat ama előbb említett Eszterházy 

gróffal, aki huszártiszti egyenruhában 
jár-kel — legtöbbször teljesen indoko-
latlanul — a színpadon. 

A darab egyébként is annyira kezdet-
leges technikájú, annyira laza felépí-
tésű, lélek- és miliőábrázolása annyira 
a füzetes regények színvonalán mozog, 
történetfelfogása annyira kezdetleges, 
hogy ha tárgya nem érdekelne bennün-
ket, ismertetésére kár volna nyomda-
festéket vesztegetni. 

Az előadás minálunk Budapesten 
alig számítana közepesnek. A szinészek 
teljesen vidéki nívón állanak, a ren-
dezés pedig még legfeljebb ott tar t , 
hogy azt hiszi, mindent megtesz, ami-
kor arról gondoskodik, hogy a szinész 
onnan jöjjön vissza, amely felé kiment. 
A magyar vonatkozások nevetséges 
színpadi megjelenítései külön megem-
lítést kívánnak. Sathyany nemcsak az 
udvari ünnepségen, hanem egyéb kö-
zönséges alkalmakkor is csizmában jár-
kel, Tisza Kálmán a közös miniszter-
tanácson is díszmagyarban feszít, a 
negyedik felvonás végjelenetének nagy 
mulatozásában egyetlen szál cigány — 
kakadútarkaságú ruhába öltöztetett ci-
gány — húzza a trónörökös fülébe; a 
daliás Andrássy Gyula grófot, ezt az 
európai elegánciájú nagyurat (akinek 
egyébként egy csomó más magyar po-
litikussal együtt alig van pár szava) 
egy kis, köpcös szinész játszotta sűrű 
szakállal. Inkább valami hasbamagyar 
kisgazdának látszott, mint grófnak. Az 
a figyelmetlenség is megemlítésre kí-
vánkozik, hogy a közös minisztertaná-
cson csak négy miniszter volt jelen, 
holott tudvalevő, hogy a két miniszter-
elnökön kívül a három közös miniszter 
szokott részt venni rajtuk. 

És mégis az előadás a maga botlá-
saival és egész jelentéktelenségével fe-
lette állott ennek a magyarokra acsar-
kodó fércműnek, amelyről érthetetlen, 
hogy a gráci színház miért vette fel 
«ünnepi» előadásainak sorába. 

Vagy talán a város idegenforgalmát 
akarta vele növelni? . 

Nem tudjuk, említettük-e már, hogy 
Grácot minden esztendőben 70.000 
magyar keresi fel? Galamb Sándor. 

A mono-filmdráma. 
Nem elmélet és nem is utópia . . . 

A film — pillanatokra — látszólag 
megakadt; fejlődésének egyik legköze-
lebbi etappja : a mono-filmdráma . . . 
Azaz : egy személy filmdrámája, vagy 
ha úgy tetszik — az Ich-film! 
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A mono-film abból az egyszerű 
pszichológiai tényből indul ki, hogy a 
figyelem korlátolt. A publikum csak 
egy kis töredékét appercipiálja a vász-
non lepergő képsorozatnak. Ez vezette 
a rendezőket a total-planok helyett a 
second- és premier-planok fokozott 
alkalmazására, ami tulaj donképen nem 
más, mint bizonyos részletekre vonat-
kozó figyelemkoncentráció. És ez ve-
zette a szcenárium-írókat olyan film-
drámák írására, amelyek redukált 
számú szereplőkkel, lehetőleg egy-két 
személyre egyszerűsített meséjükkel 
létrehozták a kamara-filmek fogalmát. 
A mono-film e megkezdett út folyta-
tása : egyetlen ember vizuálisan meg-
fogalmazható és kifejezhető drámájá-
nak következetes végiggondolása, szce-
náriummá rögzítése és megörökítése a 
perforált celluloidszallagon. 

A film lényege a kinézisz megrögzí-
tése és visszaadása, amit neve — 
kinematográfia — is bizonyít. Az első 
filmek nem is voltak egyebek mozgások 
lefotografálásánál. Csak amikor teatrá-
lis tartalmat kapott a felvevőgép előtt 
lefolyó akció, tévedt zsákutcába rövid 
időre a film. Tizenöt-húsz másodpercig 
is eltartó, filmszerűtlenül hosszú jelene-
tek azonban hiába rövidültek, a moz-
dulatlan felvevőgéppel egy helyből való 
fotografálás csak az ugrásszerű színtér-
váltást engedi meg, ami mozaikszerűvé 
teszi a jelenetkomponálást és a rendező 
által önkényesen megszabottá a kép-
beállítást. Hiába redukálták egy-egy 
jelenet idejét átlag két-három másod-
percre, hiába experimentáltak ennél is 
rövidebb időtartamú jelenetek ritmus-
szerű egymásrakövetkezésének gyorsí-
tásával és lassításával, hiába próbál-
koztak meglágyítani az átmenetet át-
kopirozással az egyik színtérből a 
másikba, ezen az úton nem jutott köze-
lebb a film a filmszerű felé. Nagy ered-
mény volt a statikus felvevőgép meg-
mozdítása, ami az ú. n. panorámafel-
vételt eredményezte. A néző elkiséri 
útján a hőst, vele megy, vizuálisan 
intenzív mozgásélményt kap. Gondol-
junk csak a rohanó automobilról foto-
grafált t á j elsuhanásának szuggesztivi-
tására és akkor megértjük, micsoda 
effektusok állnak a mono-filmdráma 
rendezőjének rendelkezésére, aki az 
első jelenettől az utolsóig mozgatott fel-
vevőgéppel realizálja ennek az új film-
típusnak újszerű szcenáriumát. 

A mono-film felé tapogatózások har-
madik csoportjába tartoznak azok az 
eddigi rendezői eredmények, melyek a 

miljőt olyannak akarták megmutatni, 
amilyennek a hős látja, érzékeli a kül-
világot. Ezeknek a gyakran érdekes 
jeleneteknek paradoxonja abban állt 
hogy a néző a hőst is látta az érzelmi és 
hangulati alapon át stilizált miljőbe 
helyezve. 

A filmszerűségre törekvésnek ez a 
három útja a mono-filmben fut össze, 
ami ezek szerint egy ember drámájának 
gépmozgatásos felvétellel való meg-
rögzítését jelenti oly módon, hogy a 
nézőnek a hős szemén keresztül meg-
jelenő valóságvilágot mutat ja a vászon. 

Mit jelent ez technikailag? 
Az eddigi — többezer jelenetre ta-

golt — szcenáriumok helyett az Ich-
Roman-hoz hasonló, folyamatos, első 
személyben megírt, szigorúan kompo-
nált, minden pszichológiai aktust vizu-
álisan megfogalmazó Regie-Buch készül, 
amelynek írója azonos kell hogy legyen 
a rendezővel. A felvevőgép — mely 
nüanszirozottan mozgatható — lép a 
hős helyére. A lencse a szem, mely előtt 
a hős lelkiállapotának megfelelő módon 
elváltozva jelenik meg a miljő. Mindig 
csak a térnek egyes pontjai állanak 
világosan a néző előtt, a többi csak 
fátyolosan, mint a szem látóterének 
szélső pontjain. A felvevőgép a járás 
ritmusának megfelelő mozgásban van : 
a miljő mozog a hős helyzetváltozta-
tásainak megfelelően. Nem a hőst látja 
tehát a szobába belépni, vagy az 
utcára kimenni a néző, hanem a 
publikum minden egyes tagja külön-
külön és együtt átélik a szobábalépés, 
vagy utcáramenés, mozgás- és látás-
élményt. Magát a «főszereplőt» tehát 
nem is látjuk, csak ha a tükörbe néz, 
hogy mindenki a maga arcának érezze 
az ő arcát, ha kezet fog szembejövő 
valakivel, egy előrenyúló kart, vagy 
járás közben földre nézve, két lépegető 
lábat, skurcban, a tovabaktató úton 
haladva. A valóságvilág egy lélekkel 
való benső vonatkozásban jelenik meg, 
ami lehetővé teszi a legfinomabb 
pszichológiai aktusok kifejezését. 
A «látható ember» helyébe a «látható 
világ» lép, amint valami koncentrált 
történés kapcsán egy lélek tükrében, 
folytonos evolucióban megjelenik. 

A film mai válságát az okozza, hogy 
a szcenáriumírók nem tudnak újabb és 
újabb meséket kitalálni, amelyek érde-
kességben az előzőket felülrnulnák. 
A film mai formájában nem tud át-
élésekből táplálkozni, ezért él a legtöbb 
darab tiszavirágéletet. Az emberi lélek 
időtlen talajába vékonyka gyökér-
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szálak nyúlnak csak le . . . Nem mű-
vészi kifejezés a film, nemcsak vizuálisan 
objektiválható mondanivalók közlése. 
A mono-filmdráma csak a filmköltő ön-
kifejeződési formája lehet. Akinek 
nincs mondanivalója e téren, hiába 
kisérletezne vele, a formát nem tudja 
élővé varázsolni. A közlendő tartalmak-
nak spontánul kell a mono-filmdráma 
formájába kristályosodnia, akkor lesz 
az irodalommal, zenével egyenrangú 
alkotás. 

A mono-filmdráma az első igazán 
abszolút film: nem regényillusztráció, 

nem rengeteg jelenetre tagolt dráma, 
nem absztrakt «képzene» stb., hanem a 
film mai eszközeivel való művészi 
objektivációja a látható világban élő 
és cselekvő embernek, a kimeríthetet-
lenül gazdag lélek örök titkainak fel-
tárása egy új művészet segítségével. . . 
Egyetlen embersors megélésén keresz-
tül az egyén konfliktusa a világgal : a 
legnagyobb perspektívájú drámai lehe-
tőség, ami az embert «sub specie 
aeternitatis» megmutatni kívánó mű-
vész előtt megtárult. 

Németh Antal. 


