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Ez a könyv – szerelmi vallomás. A szerzőnek a magyar 
 lmhez fűződő, állandóan újrakezdődő viszonyának gyü-
mölcse. Több mint egy évtizede jött először a világra, aztán 
másodjára is megszületett. Korábbi kiadásai már csak köz-
könyvtárak polcain lapozhatók fel. 

Most újra megjelenik, az utóbbi évek friss nyomaival, 
újabb  lmek bemutatásával. Írója évtizedeket töltött a 
 lmszakma különböző területein: volt tudományos kutató, 
dramaturg, újságíró,  lmtörténész, médiatanár. Élete jelen-
tős része mozik sötétjében telt, naprakészen követi a ma-
gyar  lm változásait. Munkáját akár folytatásos regényként 
is lehet olvasni.  
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■ Kelecsényi László könyvének talán legmeghatározóbb karaktere a kedv. 
Közelebbről: a szerző kedveli a magyar filmet, kedvvel ír róluk, világos 
és egyértelmű mondataival az olvasó kedvében akar járni, s ily módon 
megkedveltetni a hazai filmeket. Tudjuk, nem könnyű mesterség ez. Min-
denekelőtt kell hozzá alapos filmismeret, jó ízlés és józan ítélőképesség, 
jártasság a filmélet berkeiben. Szükségeltetik hozzá még, hogy régi kifeje-
zéssel éljek: erős elkötelezettség filmművészetünk iránt, és nem lankadó 
hit a magyar filmben – Kelecsényi több évtizede gyakorolja ezt, dramaturg, 
kritikus, filmtörténész, szerkesztő, és ki tudja, hogy még mi mindenfélét 
csinál, lankadatlanul. Tudás és tapasztalat persze megosztva jó, és ez a 
megosztó-átadó szándék, mely nélkülöz minden fellengzős felvilágosító és 
tolakodó tanári hangszerelést, sokszor felfedezhető az egyes írások tónu-
sában, nemegyszer magában a beszédmódban is. Mindez a sok, egyébként 
nem lebecsülhető erény talán mit sem érne a kötetbe foglalt írások sajátos 
műfaja nélkül, ami meglepő szerzői találmány.

Végül is minek nevezhető az egy oldal/egy film elvét követő kötet, 
amelyet az olvasó kézhez kap? Biztosan nem lexikon, bár sok filmről esik 
szó benne, hiszen válogatás, egy-egy év terméséből csak néhányról olvas-
hatunk. Nem filmkrónika, hiszen csak annyi adatot tartalmaz, amennyi 
elengedhetetlenül szükséges. Nem elemző esszégyűjtemény, még csak 
kritikagyűjtemény sem, hiszen a filmenkénti egy-egy oldal nem is enged-
ne ennek teret, meg a leírás szempontjai is mindig változnak, többnyire a 
szóban forgó film (egyenként változó) jellegéhez igazodnak. Hát akkor mi? 
Nekem úgy tetszik, hogy tárcák sorozatával van dolgunk. Vajon ez a kötet 
volna a magyar film tárcaregénye? Talányos lehet ez a feltételezés, de sze-
retnék arra emlékeztetni, hogy – ezzel talán nem vagyok egyedül – a tárca 
igen rangos műfaj, gondoljunk csak Kosztolányi remekléseire vagy a ne-
ves magyar tárcaírók hosszú sorára – még ha e műfaj kiveszőfélben is van 
manapság. Akik ismerik az 1920-as évek elejéről Balázs Bélának a Der Tag 
nevű bécsi lapban megjelent filmkritikáit, azok jellegét és ízét, talán nem 
csodálkoznak annyira elnevezésemen. Hiszen a tárca – miként e kötetben 
található írások nagy része – oldott stílusú, közvetlen hangvételű, rövidre 
fogott és főképpen hangsúlyozottan szubjektív írás. Egy-egy eleven benyo-
más, egy-egy különös rajzolat rögzítése, amelyben a tekintet, a ránézés 
saját nézőpontja és ereje érvényesül. Nem bölcs és kopogós, mint egy afo-
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rizma, nem is ironikus, szarkasztikus, mint egy epigramma, hanem lágy 
és hangulatos, amelyben az ismeretanyag, az információk a tárgy (jelen 
esetben a filmek) karakterének megrajzolásához szolgálnak támasztékul.

És az aktualitás? – kérdezhetnénk. A tárca aktualitása? Nos, szerzőnk 
különös dolgot művel: a (kétségkívül) ma írt szövegeinek szövetébe egy- 
korvolt fonalakat húz, melyek révén folyamatosan felidézi a filmek bemu-
tatásának időszakait (ismeretanyaga itt válik igazán elevenné), a mára talán 
elfeledett mozzanatokat, emlékezetes eseteket, az írásban éppen bemuta-
tott filmek jellemző, ahogyan ma mondanák: szignifikáns karaktervonásait. 
De nem kívánja eltagadni azt sem, hogy a jelenből hajol a múlt fölé, teremt-
ve ezzel egy finom, szelíd korrespondenciát önmaga, ha tetszik a mai néző, 
a mai olvasó és az elmúlt évtizedek magyar filmtörténete között. Vagyis írá-
sai nyomán megelevenednek a filmek, emlékezetességükben megerősödve 
vésődnek az olvasó agyába-lelkébe. Mi több: szerethetők lesznek az általa 
kötetbe vett magyar filmek, még ha eltérő művészi értékűek is.

Kelecsényi László könyvéből filmszeretetet lehet tanulni. Valószínűleg 
ez a kötetben szereplő filmek válogatásának kulcsa is. Az olvasó tudva tud-
ja, hogy nem rendszerezett magyar filmtörténetet tart a kezében, de értő 
válogatást. Ismétlem, válogatást, amely nem követi a magyar hangosfilm 
érték-kánonját, ha egyáltalán van ilyen. A szerző mintegy közvetve bevall-
ja, mely filmeket tartja az emlékezetben megőrzésre érdemesnek, melye-
ket tudja – különböző indokok alapján – maga is kedvelni. Mindazonáltal 
ez a nagyon is méltánylandó szubjektivitás semmiképpen sem szűkkeblű. 
Ugyanakkor kerüli a szélsőségeket, a torzító teoretikus „következetessé-
get”. Nyitott és befogadó, anélkül, hogy saját karakterét elvesztené. Ha más 
nem, hát bizonyítja ezt az a sok friss, fiatal filmrendezõ, akiknek filmje 
bekerült ebbe az immár többszörösen bővített új kiadásba. Ez nemcsak azt 
jelzi, hogy szerzőnk folyamatosan készen áll az újakra, hanem azt is, hogy 
a magyar film sok vajúdás közepette is képes az időnkénti megújulásra.

Vagyis: Kelecsényi Lászlónak lesz még dolga.

Zalán Vince
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A film több mint az élet

Francois Truffaut:
Amerikai éjszaka

■ 1931. szeptember 25-e a magyar hangosfilm születésnapja. Azon a kö-
zönséges pénteki napon mutatták be a Kossuth Lajos utcai, akkori Fórum 
(ma Puskin) moziban az első, teljes egészében hangos, magyar játékfilmet. 

A kék bálvány megbukott. Pedig a közönségben ott motoszkált a kí-
váncsiság a szenzációt jelentő új találmány iránt. Pedig a szereplők között 
ott volt Jávor Pál, aki a harmincas-negyvenes évek legnagyobb férfisztárja 
lesz majd Magyarországon. De még ocsúdni sem tudtak a filmgyártásra 
vállalkozók és a nézők, alig két hónap múltán, november végén megjelent 
a vásznon Schneider úr, az újgazdag vállalkozó, és Hyppolit, az uraságtól 
levetett grófi inas Székely István filmjében. Ezzel egy csapásra eldőlt ná-
lunk is a találmány sorsa. Tagadhatatlanul óriási szerepük volt ebben a 
Gyuláknak (Kabosnak, Csortosnak, Gózonnak) és megint Jávornak, akit 
nemsokára csak úgy, Paliként fog emlegetni a nagyérdemű. 

Ám a főszerep ekkor még a technikáé. A beszélő film, az éneklő, nép-
szerű színész csalja be a moziba a kíváncsiskodókat. Még jó néhány évet 
kell várni a filmgyártás fellendülésére, s jószerivel évtizedeket a magyar 
hangosfilm művészetté válására. A mozi csábításának mégsem lehet ellen-
állni. A legolcsóbb hatásokkal dolgozó komédia, a szirupos szerelmi drá-
ma is mágnesként vonzza a nézőket. Szükség van átélhető történetekre, s 
a vásznon pergő, esetleg sokadszor ismétlődő sztori-variációkban mindig 
szerepel legalább egy kedvenc. Messze vannak még az új hullámok, senki 
se hallott még a szerzői filmről, Jancsó Miklós történelmi látomásai, Szabó 
István lírai önéletrajzisága a távoli jövő reménye.

Hosszú utat tett meg a hazai filmgyártás, míg az első, reménykeltő 
kísérletektől, a kezdeti szenzációktól eljutott addig a magaslatig, amely a 
hatvanas években nemzetközi szakmai figyelmet, a nyolcvanas évek ele-
jén pedig két Oscar-díjat is hozott számunkra. Ezt a minőségbe átcsapó 
mennyiséget hivatásos filmtörténészek kutatták és magyarázták az elmúlt 
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évtizedek során. Mégsem akadt egyetlen vállalkozó szellemű szakíró sem, 
aki a magyar hangosfilm nyolc és fél évtizedét mint egységes folyamatot 
tekintette volna át. Ez adta az ötletet, hogy könyvünk megszülessék, s fo-
lyamatosan bővítve kerüljön az olvasók kezébe.

312 filmet – az újabb kiadás számára harmincegy alkotással bővítve 
a mustrát – választottunk ki az immár több mint ezerháromszáz, egész 
estét betöltő produkció közül, százötvennégy rendező műveit, melyek 
méltóképpen reprezentálják a magyar filmgyártást. Zömében játékfilmek 
szerepelnek a válogatásban, de nem nélkülözhettük a korjellemző doku-
mentumfilmeket és a világhírű magyar animáció egy-két meghatározó mű-
vét sem. Felidézhetővé akarjuk tenni a filmeket, még a Gutenberg-galaxis 
jegyében, nyomtatásban. Nem a teljes magyar választékot – ez képtelenség 
volna. Csak a jobbakat, az emlékezetesebbeket, melyek méltók az utókor 
meg-újult figyelmére, nem azért, mert mind remekművek, hanem mert a 
maguk idejében kifejezték koruk érzéseit, szokásait, rögzítettek a múló 
időből valamit, ami múlhatatlan.

Készültek nálunk efféle filmkalauzok, ám azok vagy csak a magyar 
hangosfilm egy bizonyos időszakát tekintették át, vagy a nemzetközi film-
választékot is válogatásuk körébe vonták, s így belevesztek az adatok ten-
gerébe. Könyvünk nem a filmek tartalomleírása kíván lenni, nem is vala-
miféle kritikai antológia. Semmi sem korlátozta válogatásunkat, legföljebb 
saját szempontjaink. Köztudott, hogy számos filmnek valamilyen eredeti 
irodalmi előzménye van. Veretes klasszikusnak számító művek adaptá-
cióját csak akkor válogattuk be, ha az átdolgozás filmtörténeti értékűre 
sikeredett. Ehhez az elvhez kénytelen-kelletlen ragaszkodtunk: ha nem 
tettük volna, parttalanul áradna ránk mégoly nagyszerű regényfeldolgozá-
sok serege. Inkább arra figyeltünk, mit akart saját kora nézőinek mondani 
a kortársi témával foglalkozó rendezők sokasága. Örömmel bővítettük a 
kötetet az ezredforduló után pályára lépő ifjú tehetségek megújuló szem-
léletű mozgóképeivel. 

Végül is mi ez a könyv? 
Szórakoztató filmtörténet – akár ezt az alcímet is odaírhattuk volna 

a borítóra. Szeretnénk ugyanis, ha az olvasó úgy lapozgatná, mint egy 
érdekes regényt, mint a magyar hangosfilm befejezetlen, mert befejezhe-
tetlen krónikáját. Ha, mint egy sikeres kirakójátékban a puzzle-darabkák-
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ból, úgy állna össze a felvillantott mozipillanatokból az egész képe. Ha 
nemcsak szakemberek, média-szakos diákok, adatok után kutató filmtör-
ténészek olvasgatnák, hanem a film megszállott civil bolondjai, akiknek 
Truffaut szépséges szállóigéje értelmében a film tényleg többet jelent az 
életüknél – mindent.

Budapesten, 2014 augusztusában

Kelecsényi László
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■ A magyar hangosfilmgyártás második darabja minden várakozást felül-
múló, s azóta sem szűnő sikert aratott. Pedig nem úgy indult, hogy örök-
zöld vígjáték válik belőle. Az alapjául szolgáló színdarabot, Zágon István 
művét 1930-ban néhány próba után bemutatásra méltatlannak ítélte az 
akkori Magyar Színház vezetősége. A Berlinből éppen hazatérő Székely 
István rendező azonban úgy gondolta, érdemes foglalkozni az újgazdag 
szállítmányozó és a sznob inas párharcának történetével. Felkérte Nóti Ká-
roly bohózatszerzőt a színdarab átírására. A húszas évek pesti kabaréhu-
morán edződött Nóti – mint egy rutinos úri szabó a megunt fazonú öltönyt 
– kifordította a sztorit. Az eredeti darabban a grófi házból jött komornyik 
leckézteti meg a hirtelen felkapaszkodott fuvarost. A filmváltozatban azon-
ban nem Schneider urat tanítják móresre. Ellenkezőleg, a dolgos kispolgár 
lázad föl a formalitásokra épülő úri etikett ellen. 

A közönség ezt már szívesen fogadta, és szívébe zárta kedves színé-
szeit. Székelynek jó szeme volt: megérezte, hogy Kabos Gyulával kell ját-
szatnia a felesége és inasa által ideig-óráig terrorizálható félszeg családapa 
szerepét, nem pedig, ahogy eredetileg tervezték, Gózon Gyulával (aki Ka-
bos korábbi szerepét kapta meg a filmváltozatban). Schneider úrból típus 
lett, Kabos halhatatlanná tette őt. A film egyes mondatai szállóigévé váltak, 
egyes jelenetek agyonidézett mozi-antológiadarabokká. 

A Hyppolit, a lakáj egyidejűleg forgatott német verziója (akkor még 
szokás volt kétnyelvű változatban leforgatni egy produkciót) nem lett si-
keres. Talán a remek magyar színészek hiányoztak belőle, talán az utá-
nozhatatlan pesti humor. A magyar Hyppolit diadalmasan hódít még ma 
is, olyannyira, hogy a kilencvenes évek végén remake-et készítettek belőle 
Székely és Kabos mai utódai. 
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■ Fejős Pálnak nem volt szerencséje szülőhazájával. Amerikában Chap-
lin rajongott egy némafilmjéért, ám amikor a magyar hangosfilmgyártás 
megindulásakor hazatért, mindkét itthon rendezett művét hűvös közöny 
fogadta. A szinte egyidejűleg forgatott két mű közül a francia és német 
verzióban is elkészített Ítél a Balatonról nem tudhatjuk, milyen volt, mert 
magyar változata elveszett.

A Tavaszi záport egy szabadkai származású emigráns írónő (Fülöp Ilo-
na) elbeszélése alapján készítette. A novella és a film a maga korában mife-
lénk merőben szokatlan szociális érzékenységet mutatott. Szégyenletes, de 
igaz, hogy Fejős alkotását külföldön jobban fogadták, mint idehaza. Szere-
pe volt ebben annak is, hogy a főszerepet Annabellára, egy Európa-szerte 
népszerű francia színésznőre bízta. Könnyen megtehette, hiszen a Tavaszi 
zápor alig tartalmaz párbeszédeket, lényegében egy hangosított némafilm.

A film témája nem tetszett a magyar uralkodó köröknek. Az urasági 
intéző által teherbe ejtett, majd magára hagyott falusi cselédlány történetét 
a moziban szinte csakis szórakozást kereső nézők nem kedvelték. A szer-
veződő filmélet irányítóinak, a vígjátékokba befektető pénzembereknek 
sem ilyen szomorkás történetekre volt szükségük. A szerény társadalom- 
kritika pedig zavarta és bosszantotta a magasabb köröket. Pedig a gyerme-
kével magára maradó, majd végül jószívű rosszlányok között otthonra lelő  
leányanya históriája valláserkölcsi szempontból is elfogadható módon vég-
ződött. Mikor az anya meghal, másfél évtized múlva a mennyországból 
tavaszi záport bocsát a földre, mert látja, hogy a leányát is ugyanolyan ve-
szedelem fenyegeti, mint őt annak idején. 

Az igaztalanul ledorongoló kritika elvette Fejős kedvét a további hazai 
működéstől. A társadalmi kérdéseket művészi színvonalon megjelenítő fil-
mek készítésének lehetősége szakadt meg a távozásával. 
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■ A harmincas évek legsikeresebb vígjátékának népszerűsége talán csak 
a Halálos tavaszéhoz fogható. Valóban mesébe illő az a kirobbanó érdeklő-
dés, amely ezt a filmet az elkészülése óta eltelt több mint hat és fél évtized 
során övezte. Bár volt időszak, hogy egyáltalán nem lehetett látni, sőt, em-
legetni sem volt tanácsos, amikor egy Kabos-évforduló alkalmával a Film-
múzeum felújította, százméteres sorban kígyóztak a nézők a jegyekért. 

Gaál Béla rendező nem regényt vagy színművet adaptált. Vadnai Lász-
ló, a forgatókönyv társírója a pesti aszfaltfolklór és kabaréhumor kiváló 
ismerője és művelője volt. A jelenetek egyenesen Törzs, Perczel, Kabos, 
Gombaszögi számára készültek. Parányi aktualitás is belekerült a történet-
be. A tisztviselő lány szüleivel a már majdnem egészen lebontott Tabánban 
lakik. A történet egyébként alig hihető szerelmi románc: jómódú, közép-
korú vezérigazgató beleszeret bankjának egyik ifjú alkalmazottjába. Előbb 
autót vesz neki, majd – álruhában – beáll hozzá sofőrnek. Enyhén szólva: 
giccs a javából. 

A Meseautó mégis nézők millióit andalította el. Telibe talált (és talál még 
ma is) egy közönségvárakozást. Beteljesíti azokat az álmokat, melyeket az 
élet nem vált valóra. Másfél óráig elhisszük, hogy a jóravaló gépírólány 
tényleg elnyeri a jóvágású vezérigazgató kezét. Mert álmodozni jó dolog, 
akkor is, ha tudjuk, előbb-utóbb fel kell ébredni a legkedvesebb álomból is.

Nem feledkezhetünk meg Kabosról. Nélküle a Meseautó nem lett vol-
na filmtörténeti összeállítások agyonidézett darabja. Bumfordi udvarlása 
a vénkisasszony titkárnőnek, Gombaszöginek, a részvények pecsételését 
tanítgató jelenete Perczel Zitával („Egy a párna, egy a részvény, egy lehe-
let, egy a részvény”) a magyar mozgókép történetének egy-egy halhatatlan 
pillanata. Hiába forgatta le alig egy év múlva egy angol cég is a történetet, 
meg sem közelítették a magyarországi sikert. Nekik nem volt Kabosuk – 
ez balszerencse. S talán nem tudtak annyira elandalodni a vágyak betelje-
sülését ígérő Márkus Alfréd slágeren – ez szerencse. A Meseautó viszont 
még 2000-ben is hódított a hazai mozikban: Kabay Barna modernizált re-
make-je újabb híveket és nézőket szerzett az elnyűhetetlen sztorinak. 
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■ Muráti Lili személyében végre egy eredeti arcél, egy eredeti jellem törte 
meg a magyar filmek addigi, eléggé egy kaptafára készült szerepeit alakító 
alig-színésznőcskéinek sorát. Ahol megjelent – színpadon vagy filmen – 
különös vibrálással telt meg körülötte a levegő. Ez volt az első filmfőszere-
pe. Gaál Béla 1935-ben kérte föl a színpadról már közismert színésznőt en-
nek a modern leányalaknak az eljátszására. A Vadnai László vígjátékából 
készült forgatókönyv mindjárt kettős szerepet kínált a kezdő Murátinak.

Még hogy csúnya! Ki merne ilyesmit állítani róla? Csak szép és bátor 
színésznők merik megkockáztatni, hogy a maszkmester elcsúfítsa őket. 
Muráti kihívásnak tekintette a kettős főszerepet. Nem félt attól, hogy film-
beli szerelmese megleckéztetésére egy csúnyácska titkárnő bőrébe is be-
lebújjon. Sőt, egyenesen élvezte a feladatot. Vérbeli profihoz illően tudta, 
hogy ez növeli a szakmai tekintélyét. Muráti nemcsak szép volt, habár a 
korabeli honi szépségideáltól, a szöszke-csacska csitritől élesen eltérő, ha-
nem eszes asszony hírében állt, aki afféle makrancos hölgyként, csípős 
nyelvével leckéztette meg a férfiakat.

Partnere, vagy inkább ellenfele Jávor Pál. Őt kell megbüntetnie a sze-
repcserével. Lám, milyen csacskák a férfiak. Jávor sem veszi észre, hogy 
igencsak csúnya titkárnője azonos azzal a lánnyal, akinek egy ideig heve-
sen udvarolt. 

Ebben az időben mintha minden valamirevaló magyar filmet Gaál Béla 
rendezett volna. A vidéki színészből világháborús sebesülése után lett a 
némafilm idején sokat dolgozó rendező. A Meseautó után ívelt magasba a 
karrierje. Nem véletlen, hogy a Kabos–Gombaszögi sikerpárost erre a pro-
dukcióra is szerződtette. A csúnya lány Murátival az élen, finoman meg-
csipkedi az öntelt férfigőgöt. Jávor nem ismeri föl szerelmét, a valójában 
csinos, fiatal hölgyet. Megérdemli a sorsát, egy percig se sajnáljuk őt ezért.
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