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Kispéter Miklós: A győzelmes film. 
(Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1938.) 

A filmirodalom örömmel ismerheti el magáénak ezt a könyvet és túl 
rajta a nagyközönség is úgy üdvözölheti, mint ami — még adataiban és 
hivatkozásaiban is — száraz szakszerűségtől mentes, tiszta és átfogó szem-
léletet nyujt a filmről. A közönség, irodalom és kritika köréből megoldott 
és megoldatlanul maradt kérdések, viták anyaga torlódott és megrekedt vagy 
eliszaposodott feldolgozatlanul. Joseph Gregor az első, aki a film egységéből 
nézett és látott, azt önálló területnek érzékelve. Bizonyos, hogy szükség volt 
nálunk is olyan könyvre, amely a filmet mint őmaga egységét, valóságát 
állítja a kör középpontjába, s onnan figyeli — mint szektorokat — kultúr-
történetét, művészi értékét, hivatását és alkotóelemeit. Kispéter Miklós 
hiánytalanul igyekszik feldolgozni hatalmas és szétfolyó anyagát. Széles-
körű olvasottsága és búvárkodása garancia arra, hogy semmi sem kerüli el 
figyelmét, aminek bármilyen vonatkozásban is a filmmel lenne kapcsolata. 
A munka szép elrendezettsége, szerves tagolása, a szerző alapos elmélyedé-
sére és tárgyszeretetére mutat. 

Kétségtelen, hogy a történések kifejezésének vágya egyidős a képi 
kifejezés vágyával. Nemcsak sajátmagának és a dolgoknak térben való be-
állítását kívánta szemlélni az ember, hanem a térrel, környezetével való 
viszonyát is kifejezésre akarta juttatni. Történéseket akart tehát rögzíteni. 
Ennek nyomát a természeti népek kezdetleges kultúrájában meglátjuk. 
Joseph Gregor még az őskori altamirai sziklabarlangok vésetében véli föl-
fedezni. A kifejezés azonban itt még mozgásfázisok lerögzítésében szegényül 
el a későbbi már miliőt is éreztető egyiptomi domborművek mögött. Az 
egyiptomi művész öntudatosan állította egymás mellé a kifejező mozdulatok 
sorát, hogy mozgást, ritmust próbáljon érzékeltetni. Ime a jóval későbbi, 
filmi kifejezés lényegének megsejtése. 

A képi kifejező jeleket ránkhagyó kort megelőző időből írásjeleket 
nem ismerünk. A stilizált képírás ezeknek a képjeleknek leegyszerűsített 
formáiból alakult. A primitív ember kifejezésében tehát képiségre törekedett. 
Látása szertelenül gazdag és életteljesen színes vizuális érzékelés volt. Egy-
ségben élt önmagával és a világgal. Ha arra emlékezett: víz, nem a víz 
jelent meg előtte, hanem egy víz, amivel kapcsolata volt, fürdött benne, 
vagy ivott belőle. Minden dolog önmaga eleven tárgyi valóságában létezik. 
A képiségtől megfosztott matematikai jegy, amivel beszéd és gondolkodás 
közben mit számolunk, a dolgok meztelen jegye, a fogalom számára annyira 
elvont, a valóságtól elszakadt, hogy üresnek érezhetné. Híven tükröződik 
vissza az eleven jelentését kifejező kép lassú elszakadása a konkrét képi 
jeltől az egyiptomi írásban. A kép, például a madár jele konkrét madarat 
jelentett. Ahogy egyszerűségre törekszik, a jel veszít önállóságából, sok-
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szerűségéből, egykét vonal s elvont, kihűlt fogalmi jel lesz belőle, ami egy-
ségesít, amivel matematikailag számolni lehet: a Madár. 

Nem volt ez más tulajdonképpen, mint hősi küzdelem, hogy a kép is, 
mint a nyelv, mozgékony és szemléletes legyen. De az írásban a szemléltetés 
elveszett. A küzdelem a szemléltetésért sokáig tartott. Az anyag ellenállásá-
nak legyőzését annyira, hogy folyamatos képeket lehesssen egymás mellé 
állítani a történés ritmusérzését keltve, csak ennek a kornak technikája és 
zűrzavarban kereső lendülete hozhatta meg, mint a kornak egyik legnagyobb 
vívmányát. Jelentősége ma már áttekinthető. A nyelv elégtelen a kifejezés-
hez, torz és hiányos fogalmakat szűlhet s ha ismeretlenről van szó, a kép-
alkotás lehetetlen. Elsősorban a tudomány területe kívánja meg a hűséges 
és valóságot lehetőleg legpontosabban visszaadó megjelenítést. 

De rámutat a film egyébb értékeire is Kispéter Miklós. Nyilvánvalóvá 
teszi a színpadi és filmi elemek keveredését, ellentmondását és szétválasztja 
azokat. Világosan látja a zűrzavart a hangosfilm megjelenésével, amikor a 
tőke újraéledt mohósága s a közönség érdeklődése adtak lendületet a film-
gyártásnak, de a teljes tájékozatlanság a hangosfilm belső problémáit ille-
tően, sodorták válságba. Rámutat arra, hogyan emelkedik ki a film művészi 
létrehozóinak sorából a rendező s a filmet olyan új képzőművészetnek látja, 
amelynek művészi építője, alkotója, az érzékivizuális kifejezés adottságai-
ban otthonos rendező. A szerző filmlátása egységes és tiszta, felismeri a filmi 
elemeket és felismerteti azokat. Most, amikor a közönség annyira nincs még 
filmre nevelve, szinte kevésnek érezzük, amennyit kitűnő filmanalíziseiből ad. 

A könyvet gondosan összeválogatott, gazdag képanyag teszi vonzóbbá. 
A szép technikai kiállításáért a nyomdát külön elismerés illeti. 

Soós László. 


