
S Z E R G E J E I S E N S T E I N 
(1898-1948) 

Szergej Eisenstein filmjei diadalmenetben vonultak végig a világ mozivásznain, elmé-
leti cikkei mindenkor az alkotás legbonyolultabb és legjáratlanabb területeit világítot-
ták be, pedagógiai munkássága olyan rendezőket indított el, mint G. Alekszandrov, 1. 
Pirjev, M. Donszko) és a Vasziljev testvérek. Szónok volt és grafikus, filmtudós és 
forgatókönyvíró, rendező és publicista, polihisztor, orosz talajból sarjadt Renaissance-
müvész. 

Küzdelmes, ellentmondásos, nagyszerű sikerekkel és keserű kudarcokkal teli élet-
pályája során először apja, a rigai építész, hivatását választja. Nyugtalan természete 
hamarosan a polgárháború frontjaira, majd a főváros művészi életébe sodorja. Az első 
proletárszinház, a Proletkult rendezője, bátor formakereső, de nem tud még szaba-
dulni bizonyos dekadens irányzatok befolyása alól. Filmművészeti munkásságának első 
időszakában még az -intellektuális film* elméletének támogatója. De aztán a -Patyom-
kin páncélos* következett... 

Eisenstein csupán hét filmet alkotott — Glumov naplója (1)23), A sztrájk (1914), A 
Patyomkin páncélos (1925), Október (1917), 'A régi és az Új (1926—29), A jégmezők lo-
vagja (1931), Rettegett Iván (1944) —, de e művek tartalmi és formai erényei alapján a 
szovjet filmművészet világhírének egyik megalapozója lett. Ma már nincs olyan film-
elméleti és filmtudományi fórum, ahol ne tanulmányoznák Eisenstein hagyatékát. 

Ügy érezzük, hogy helyesen járunk el, ha ezalkalommal őt magát szólaltatjuk meg. 
Az alábbi cikk, amelyben Eisenstein Alekszandr Dovzsenko ukrán filmrendező művészi 
portréját rajzolja meg, első ízben az Iszkussztvo Kino 1940. évi I/II. számában jelent 
meg és magyar fordításban először lát napvilágot. Ez az írás talán közelebb hozza az 
olvasóhoz Szergej Eisensteint, az embert és a művészt. 

IVANYI N O R B E R T 

SZERGE] EISENSTEIN: 

A MESTER SZÜLETÉSE 

Minden művész életútján bekö-
vetkezik egy nagyszerű pillanat. 

Az a pillanat, amikor rádöbbenünk 
arra, hogy ••művésszé váltunk*. Hogy 
elismertek bennünket művészeknek. 

Még érdekesebb azonban, ha ott le. 
hetünk egy új művész születésénél, 
amikor első önálló lépései nyomán al-
kotó egyéniségként lép ki a világba. 

-Könyörgöm, jöjjön el — mondta 
nekem telefonon az össz-ukrajnai 
Fényképészeti és Filmlhlvatal moszk-
vai képviselője. — Kérem, nézze meg, 
hogy micsoda filmet küldtek nekünk. 
Senki nem ért belőle egy szót sem, a 
címe -Zvenigora*. , 

Az Ermitázs színház -tükörtermé-
ben* vagyunk. Olyan, mint egy hosz-
szú láda, oldalán nagy tükrökkel. A 
rendes vásznon kívül még két vászon 
tükörképe a falon. Ritkán láttam eny-
nyire nem mozinak való helyiséget! 

A bejáratnál kis asztalka és egy 
szók. Kicsit távolabb Puskin bronz 
mellszobra áll. Minden évben más 
színnel festik át. Hol úgy csillog mint 

egy autó feketére lakkozott karosz-
szériája, hol pedig a kerti bútorok 
matt szürkésfehér színét ölti magára. 
Szóval itt vagyunk a -tükörterem-
ben*, ahol lezajlik ennek az érthetet-
len filmnek a bemutatója. -Jó ez a 
film, vagy nem jó? Segítsenek elbí-
rálni* — kérlel bennünket a Film-
hivatal képviselője. 

Történelmi fedél alatt vagyunk. Itt 
indult el a Művész Színház a -Sl-
Tály*-lyal. 

Nagyon büszke voltam arra, hogy 
az én színházi pályafutásom is itt 
kezdődött 1920-ban. Itt adták első 
rendezésemként, a -Mexikól«-t. 

Egymás mellé ültünk Pudovkinnal. 
Akkor jöttünk divatba. De még nem 
voltunk az elsők között. Alig egy éve 
jelentek meg a -Patyomkin* és az 
-Anya* és alig Indultak el még a 
világban. 

A nagy tolongásban futólag bemu-
tatták a rendezőt. Alekszandr Dov-
zsenkónak hívták. 



Eisenstein 1843-ban 

Es a három mozivásznon — az egy 
valódin és a két tükörképben — pe-
regni kezdett a -Zvenigora*. 
< Szent isten! Hogy itt mi nem tör-
ténik! 

Kettős expozícióból élesorrú csó-
nakok siklanak ki. Most fehérre má-
zolják egy fekete csődör hátsó részét. 
Lámpát tartó félelmetes szerzetest ás-
nak ki a földből, majd ismét elás-
sák. 

A nézők csodálkoznak és sustorog-
nak. 

Kellemetlen arra gondolni, hogy 
vége lesz a filmnek és valami oko-
sat kell mondanunk benyomásaink-
ról. 

Ez már a -szakértő* számára is 
vizsga... És a fantasztikumot még 
jobban felnagyító három mozivász-
non tovább pereg a film. 

Most egy apóka jelenik meg, a régi 
világ szimbóluma, és a rossz fiú biz-
tatására dinaipitot helyez el a hala-
dást jelképező síneken. ' 

A vonaton a jó fiú ül. A mi szov-
jet fiúnk. Teázik. Az utolsó pillanat-
ban elmarad a katasztrófa. 

És egyszer csak az apó, a régi 
szimbóluma, ott ül mint élő nagy-
apa az egyik harmadosztályú kupé-

ban és a legközönségesebb kannából 
teázik a fiával. . . 

Lehet (sőt, egészen bizonyos), hogy 
istentelenül összekavarom a jelene-
tek tartalmát, de annál jobban emlé-
kezem érzéseimre, itt már nincs té-
vedés! 

A filmből egyre jobban árad az 
eredeti szépség. Az eredeti látásmód 
szépsége. A realitás csodálatosan fo-
nódik össze & mélységesen nemzetl-
jellegű költői szárnyalással. Élesen 
mai és ugyanakkor mitológiai dolog 
ez. Humoros és patétikus. Van benne 
valami gogoli. Egyébként holnap reg-
gel a film hatására le fogok ülni az 
íróasztalhoz és megírok egy cikket, 
amelynek a reális és fantasztikus 
elemek keveredése miatt -A vörös 
E. T. A. Hoffmann* címet adom. De 
nem fogom befejezni. Csak három 
piros tintával írott -flekk* marad 
(abban az időben elvből csak piros 
tintával Írtam) és lelkesedéssel fogok 
megemlékezni a reális és költői plá-
nok bátor fúziójáról, amely annyira 
lenyűgözött a fiatal mester elsó mun-
kájában. 

De ez csak holnap reggel történik 
meg, most a három mozivásznon 
nagy, négyszögletes betűkkel megje-
lenik a -vége* felirat. Lassan kigyul-
lad a vöröses fény. Körös-körül ten-
gernyi szem. 

Vége a bemutatónak. Az emberek 
felállnak. Hallgatnak. De a levegő-
ben lóg: új filmművész jelent meg 
közöttünk. 

Sajátos mester. Mesteri egyéniség. 
És egyúttal a mi mesterünk, össze-
forrt a szovjet film legjobb hagyo-
mányaival. 

Amikor teljesen világos lett, vala-
mennyien éreztük, hogy itt olyan em-
ber áll előttünk, aki újat alkotott a 
filmművészet területén. 

Pudovklnnal álltunk egymás mel-
lett. Nagyszerű feladat várt ránk: 
a reánk szegezett tekintetek tüzében 
kellett megfogalmaznunk azt, amit 
a többlek nem mondtak ki, de mégis 
megérezték a szokatlan jelenség mö-
gött. Kimondhattuk, hogy nagyszerű 
film és még nagyszerűbb ember áll 
előttünk. És elsőnek gratulálhattunk 
neki. És amikor ez a rendkívül ará-
nyos testalkatú, nádszál tartású em-



ber félig szégyenkezve odalép hoz-
zánk, Pudovkin és én tiszta szívből 
megszorítjuk kézét és úgy örülünk, 
mint tizenhárom évvel később örü-
lünk nagyszerű "Scsorsz*-ának. 

Így lett rendező Alekszandr Dov-
zsenko. Azon a napon egy pillanatra 
elolthattuk volna Diogenes lámpáját: 
igazi emer állt előttünk. A filmmű-
vészet igazi új, érett mestere. Való-
ságos önálló irányzat a szovjet film-
művészeten belül. 

* 

A "Zvenigora* premierjét valami-
vel később '-ünnepeltük meg*, az 
"Arzenál* megjelenésével egyidejű-
leg és ugyancsak hármasban, egy ba-
ráti találkozó keretében, amelyet a 
Filmművészeti Bizottság épületében 
hoztunk össze. A "Régi és az új* vá-
gásának lázas Időszaka volt ez, de 
egyik esténket szabaddá tettük, hogy 
találkozhassunk DovzsenkóvaL Ez 
volt a i első hatszemközti találko-
zásunk. A két moszkvainak, Pudov-
kinnak és nekem, igen érdekes volt 
megtudni, hogyan látja a dolgokat az 
újonnan feltűnt kijevi. ö is kissé 
óvatosan kezdi. De hamarosan felen-
ged a merevség, félredobjuk az Ün-
nepélyes szavakat. Valamennyien 
még abban a szerencsés életkorban 
vagyunk, amikor a szavak elsősor-
ban arra kellenek, hogy szabadjára 
engedjük érzelmeink áradatát. Na-
gyon "diákos* ennek a pikniknek a 
légköre ahhoz, hogy hivatgloskod-
Junk. 

A vágószoba és a kisvetítő között 
asztalíéle áll. Ásványvízzel és szend-
viccsel. Rövid, heves mondatok hang-
zanak el a legizgatóbb filmproblé-
mákról. Megcsap bennünket az új 
Renaissance friss, alkotástól terhes 
levegője. Feltárulnak előttünk az új 
művészet beláthatatlan alkotói pers-
pektívái. 

Körülöttünk a nagy épület üres 
hivatali helyiségei... Mögöttünk a 
kultúra nagy mesterei... Es a három 
fiatal rendező, a film csodálatos mű-
vészetétől megrészegedve farsangi 
álarcot ölt magára, a múlt nagyjai-
nak maszkjában tetszeleg. Nekem 
Leonardo jut. Dovzsenko Michelan-
gelói játssza. Pudovkin pedig indu-
latosan hadonászva követeli Rafael 

szerepét. Rafaelét, aki "szépségével 
és ragyogó modorával mindent és 
mindenkit lenyűgözött*. _ Pudovkin 
felugrik a székről és az utánozhatat-
lan urbinólt akarja utánozni. De in-
kább arra a Flaubertre hasonlított, 
aki egyszer abroszt csavart a dere-
kára, hogy felidézze Zola előtt Eugé-
nia császárnő jellemző viselkedését 
III. Napóleon udvari báljain. 

És íme, máris feldöntjük az aszta-
lokat, székeket, sámlikat és Leonar-
do, Michelangelo és Rafael akroba-
tikus mutatványokkal, a tornásztudo-
mány maradványaival akarják egy-
mást megdöbbenteni. Pudovkin na-
gyot bukik a székeken keresztül. 

A jelenet majdnem úgy végződik, 
mint a csehovi "Csavar*: a Filmbi-
zottság meglepett altisztje vödörrel 
és seprűvel a kezében, teljesen értet-
len arckifejezéssel mered ránk az 
ajtóból... 

így ünnepeltük ml a "Zvenigora* 
és az "Arzenál* megjelenését. 

Eisenstein vázlata a -Jégmezők lovagja-
egyik figurájához. Egy XII. századbeli 

freskóról rajzolta Novgorodban 


