
A FORRADALOM NEMZEDÉKE 
A brüsszeli világikiállítás alkalmá-

ból gondos munka alapján rang-
sorolták a világ legjobb filmjeit; ti-
zenkét alkotást itártott, legkiválóbb-
nak a több mint százfőnyi nemzetközi 
zsűri s ezek közül három: szovjet 
filmalkotás. Mindhárom az 1920—30 
közötti itíz év terméke. Ez volt az a 
••nagy korszák", mely a szovjet film-
művészetet világhírűvé tette. Ernst 
Lubitsch, a Hollywoodba származott 
német vígjátékrendező jó harminc 
évvel a brüsszeli rangsorolás előtt 
így nyilatkozott Eisenstein első helye-
zett Patyomkin csatahajójáról: »A 
legjobb film, amit valaha is készí-
tettek a világon 

Vajon véletlen-e, hogy éppen 1925 
körül született meg a szovjet film-
művészet? Semmiképpen. Ekkorra ér-
tek meg az októberi forradalom 
gyümölcsei, ekkorra stabilizálódott a 
polgárháború zaklatta hatalmas or-
szág élete; s eklkorra nőttek férfivá 
az első nagy rendezők. 

A szovjet forradalom nélkül el-
képzelhetetlen lenne Pudovkinék mű-
vészi sikersorozáta. 

1917 előtt igazán jelentékeny orosz 
film nem született. Pedig más művé-
szetek virágzottak. A világon ekkor 
már olyan halhatatlan jelentőségű 
vállalkozások léteztek, mint Dániá-
ban a Nordisik-filmgyár; olyan ren-
dezők, mint az amerikai Griffith vagy 
az olasz Pastrone. Gorkij lelkesedett 
ugyan a filmért, gyártócsoportot 
ókart szervezni; de hogyan, s kikből? 
Kik értenek .a filmhez? Hogyan kell 
az egészet csinálni? Van-e egyáltalán 
jelentősége? Ki ad hozzá ennyi ren-
geteg pénzít? S főleg a népnek szóló 
alkotásokhoz? 

Lenin 1919 augusztus 27-én aláírta 
a filmgyártás államosításáról szóló 
rendeletet s ezzel óriási helyzeti ener-
gia-előnyt adott a szovjet filmnek. 
Már a tőkés érdekeltségeknél működő 
nyugati rendezők is évek óta mon-
dogatták: igazi filméit csak állami 
úton rendelkezésre bocsátott óriási 
pénzzel lehet csinálni. Az út tehát 
megnyílt; de kik járjanak rajta? Nin-
csenek orosz filmrendezők. 

S ekkor néhány fiatalember jelent-

kezett, akiikből, ha a forradalom szele 
a filmhez nem söpri őket, sohasem 
lesz filmalkotó: egy fiatal festő, le-
szerelt vöröskatona: Eisenstein, egy 
számtan-fizikaszakos tanár: Pudov-
kin, egy orvostanhallgató: Vertov, 
egy pétervári joghallgató: Ermler, 
egy természetrajz-szakos tanárjelölt, 
aki a forradalom első. éveiben sokat 
ígérő diplomáciai karrier előtt állt, 
mert a berlini szovjet követségről je-
lentkezett a teljesen bizonytalan film-
pályára: Dovzsenko; és a -veterán-
rendező: Protazanov. Tehetségükön 
kívül, melynek alkotás híján még bi-
zonyítékát sem tudták adni, közös vo-
nás volt a film iránti rajongás és élet-
koruk. Valamennyien a kilencvenes 
évek végén születtek. S még valami: 
valamennyien személyesen átélték az 
októberi forradalmat. Ez a nagy él-
ményük nem robbant ki belőlük 
mindjárt alkotásban. Először híradót, 
dokumentumfilmeket forgattak, ta-
pasztalatokat gyűjtöttek, szerveztek, 
tanultak. A forradalom tízéves évfor-
dulójára készültek el első nagy alko-
tásaik, ekkorra fakadt virággá az év-
tizede elültetett magocska. Azaz né-
melyiküknél már valamivel előbb. 
Mert mintha saját életük fejlődését 
élték volna át mégegyszer: a legelső 
két nagy alkotás az 1905-ös forrada-
lom emlékét idézi. Különös, hogy 
miképp az orosz forradalomhoz is 
1905-ön át vezet az út, úgy a szovjet 
filmművészet kialakulásához is. Ez a 
két alkotás: a Patyomkin páncélos és 
az Anya. 

A füm tartalmát Eisenstein <1898 
Riga—1948 Moszkva.) forradal-

mian új formába öntötte. Ez az új 
forma a montázsnak akkor merőben 
újszerű használata volt. Az ogyesszai 
lépcsők híres jelenetében bravúros 
módon követték egymást a képsorok: 
rövidebb, hosszabb -jelenetek-, pre-
mier plánok, totál plánok váltakoz-
tak kitűnően vágott egymásután-
ban. Ma már, mikor ezek a fogások 
minden valamirevaló rendező rekvi-
zitumai, el sem tudjuk képzelni Ei-
senstein újításának jelentőségét: csak 
akkor méltányolnánk igazán, ha vé-
gignéznénk az 1942 előtt készült al-
kotósokat. Heinrich Fraenkel mondja 



1956-ban, Münchenben kiadott film-
történetében: 

"•Könyörtelen és villámgyors vágá-
sokkal ragadja magával a rendező a 
nézőt az ogyesszai matrózfelkelés lé-
legzetállító eseményeinek forgatagá-
ba). Aki a filmet látta, soha többé 
nem felejti el azt az idegmegrázkód-
tató képsort, mely a sortűz által föld-
resújtott tömeg között végigbukdá-
csoló gyerekkocsit ábrázolja.-* 

Szintén az 1905-ös események ihlet-
ték Pudovkin (1893 Penza—1953 
Moszkva.) Anya című filmjét is. Bár 
a történet magvát Gorkij híres re-
génye képezi, a film cselekmény-me-
metében és végkifejletében is lénye-
gesen különbözik attól. Pudovkin 
filmje kiváló példa arra, hogyan le-
het egy regényt úgy filmmé formálni, 
hogy az annak lényegét visszaadja 
ugyan, vagyis a nézőben ugyanazt a 
lelki emóciót keltse, ugyanarra a 
konzekvenciára kényszerítse — mégis 
a film saját eszközeivel dolgozzék a 
rendező. 

S itt tapintottunk rá a húszas évek 
nagy nemzedékének legfontosabb eré-
nyére. Pudovkinék a való életben ke-
restek motívumokat, magát az életet 
tekintették nyersanyagnak; valahogy 
az egész élet egyetlen végtelen film-
ként kavargott körülöttük, amiből 
csak ügyesen és kellő tudással ki kel-
lett "Vágni-* a megfelelő képsorokat. 
Míg a nyugati filmművészet a szín-

pad felől közeledett a művészi tisz-
tuláshoz, s egy színpadi korszak után 
(1907) is még egy "irodalmi-* korszak 
következett (films d'art) és csak ez 
után, mint sokak által idegenkedve 
fogadott nagy szenzáció köszönthetett 
be a reális környezetben, filmszerű 
eszközökkel forgatott dán film 1910 
körül: addig a szovjet filmművésze-
ket semmiféle kötöttség, feszélyező 
hagyomány vagy téves nézet nem be-
folyásolta. A korai szovjet film óriási 
előnye, hogy sohasem volt színpad-
szerű, vagy álirodalmi korszaka; Ei-
sensteinéknek nem kellett kénysze-
rűen, valamiféle "szempont-* alapján 
a valóság felé közeledni: ők egysze-
rűen benne éltek, hiszen csaknem 
tíz éven át egyebet sem csináltak, 
mint híradó- meg dokumentumfilme-
ket a polgárháború csatáiban éppúgy, 
mint az első nagy építkezéseken. 
Vagyis a szovjet filmgyártás valóban 
a forradalom talajából nőtt ki, ezért 
hozhatott ilyen gyümölcsöket, ezért 
alakulhatott ki Eisensteinék munká-
jából a szocialista realista filmmű-
vészet. 

A másik igen jelentős előny, amit 
a fiatal szovjet filmgyártásról meg 
kell említenünk, s ami szintén a for-
radalom vívmánya: a sztárkultusz tö-
kéletes hiánya. A rendezők nem vol-
tak kénytelenek bizonyos kedvelt 
színészek elképzeléseihez, vagy e szí-
nészek korábbi filmjei révén a kö-



zönségben kialakult várakozásokhoz 
alkalmazkodni. A színész egyszerűen 
a rendező nyersanyaga volt. így az-
tán igen gyakran egy-egy filmhez az 
utcáról behívott szereplőket, típuso-
kat kerestek és találtak: vagy pedig 
egymás filmjeiben játszottak, ami 
egészen meglepő. Pudovkin például 
Eisenstein csaknem valamennyi film-
jében kiváló alakítást nyújt — ne-
vét eltitkolta! — sőt az Anyában ő 
játssza az egyik legellenszenvesebb 
szerepet, a házkutatást végző csend-
őrtisztet. Méghozzá kiválóan. A szov-
jet rendezők tehát már a húszas 
években ismerték azt a módszert, 
amit nyugaton De Sica fedezett fel 
újra — sikerrel és eredménnyel. 

Ez a két film: az 1925-ös Patyom-
kin és az 1926-os Anya az egész vi-
lág figyelmét felhívta az addig is-
meretlen szovjet filmművészetre. 
Megmutatták: mi újat tud adni a for-
radalom a művészeteknek, különö-
sen a legfrissebb művészetnek. Azt 
is nehéz elképzelnünk ma, mikor 
szovjet filmek minden fontos feszti-
válon szerepelnek és díjakat nyernek, 
hogy mit jelentett közvetlenül a szi-
bériai imperialista intervenció után, 
a hivatalos kormányok ellenszenvé-
től kísérve — világsikert kivívni. E 
két úttörő jelentőségű film után ké-
szültek el az 1927-es évfordulóra ma-
gát a nagy októberi forradalmat fel-
dolgozó alkotások: Eisenstein; Októ-

ber (Más címen: Tíz nap, amely meg-
rendítette a világot) és Pudovkin: 
Szentpétervár végnapjai. Balázs Béla 
így ír róluk 1930-ban: 

-A Patyomkin páncélossal és az 
Anyával kezdődött az orosz filmmű-
vészet. Mindkét film társadalomszem-
lélet szempontjából még egyéni jel-
legű. Az anya egészen személyes in-
dokok miatt válik forradalmárrá, a 
páncéloson vívott harc is látszólag 
csak a páncélos belső ügye, A láza-
dást alig indokolja valami más, mint 
a hús romlottsága. A fejlődés máso-
dik szakasza a Szentpétervár végnap-
jain és az Októberen mérhető fel. Az 
átfogó helyzetek monumentális ábrá-
zolása során eltörpül minden egyéni 
sors. Törne" harcol tömeg ellen, osz-
tály osztály ellen, típus típus ellen. 
A fejlődést nem egyéni motívum ha-
tározza meg.* 

Erre az 1927-es évfordulóra mások 
is megmozdultak. Vertov — 1897. Ki-
jev) — 28-ban A tizenegyedik esz-
tendő című filmét alkotta meg. Ver-
tov legjelentősebb műve az -Egy em-
ber, felvevögéppel* című film, mely 
egy moszkvai nap eseményeit meséli 
el reggeltől estig; élet, halál, öröm, 
bánat váltakozik benne. Érdemes 
Vertov nevét megjegyeznünk, mert a 
külföld őrá emlékezik talán legke-
vésbé. A német Rune Waldekranz 
szerint: -Egy mérnök precizitásával 



dolgozott. Az akkoriban kedvelt 
színházias irányzattal tudatos ellen-
tétben a dokumentatív irányzatot 
kultiválta. Minden egyes képsor le-
pergésének időtartama rendkívüli 
fontosságú volt számára, és ezeket 
ritmikus futamokká konstruálta.-* 

Ermler: "A cár utolsó alattvalója* 
(1929.) című filmje is a forradalom 
közvetlen gyümölcse: egy ember 
hosszú idő után visszatér a megújho-
dott társadalomba, ahonnan még a 
cári korszakban került el. Ermler 
kitűnően érzékelteti az 1929-ben már 
természetesnek tűnő, de forradalmi 
jelentőségű újítások, az egész új tár-
sadalmi rend kialakulását. Ermler 
— (1898. Resica) — nálunk a Nagy 
polgártárs című, Kirov életéről szóló 
későbbi filmjével vált ismertté. 

Dovzsenko (1894. Szosznyica—1956. 
Moszkva) uio-án hazájának a forra-
dalom alatti sorsát mutatta be Zve-
nigora című filmjében. (1928) Pudov-
kin és Eisenstein mellett ő a harma-
dik brüsszeli kitüntetett, mégpedig 
1929—30-ban megalkotott "Földi jé-
vel, mely az ukrán paraszti életforma 
átalakulásáról szól. 

Ennek az újító gárdának egyetlen 
filmrendező tagja Protazanov, — 
(1881 Moszkva—1946 Moszkva) — 
aki már a cári időkben is rendezett; 
1907-ben Puskin nyomán a Bahcsi-
szeráji szökőkutat, 1915-ben pedig a 
Háború és békét. Amint látjuk, ő az 
irodalom felől közelített a filmhez. 
Ezt az érdeklődését később sem ve-
szítette el: nevéhez fűződik a nálunk 
is jól ismert Aelita című fantasztikus 

Alexej Tolsztoj-regélnyének megfil-
mesítése. A szocialista társadalmi 
mondanivaló ebben az utópisztikus 
filmben is megmutatkozott: a világok 
harca voltaképpen két szembenálló 
rend harca volt. Míg azonban az Ae-
lita stílusa a tartalomnak megfele-
lően az absztrakció felé hajló, addig 
"A negyvenegyedik« című filmje 
(1927) realista módon ábrázolja e két 
társadalom közti összeütközést a pol-
gárháború éveiben, két ember életé-
nek kalandos fordulataiban. Ráadá-
sul ez a két ember: férfi és nő, akik 
megszeretik egymást! Ezt a témát az-
óta többen is feldolgozták, legutóbb a 
fiatal Csuhraj. 

Így teremtette meg ez a hait ki-
váló rendező a forradalom talajából 
sarjadó, s a forradalmat ábrázoló mű-
vészetet. Az 1917-es orosz forradalom 
minden művészetet átalakított és to-
vább fejlesztett; egyet azonban ön-
magából teremtett meg: a szovjet 
filmművészetet. 

Eisenstein, Pudovkin és társaik al-
kotásaikon kívül pedagógiai tevé-
kenységükkel is hatottak kortársaik-
ra. ök nevelték azt a gárdát, amely-
nek tagjai az ő tanításuk nyomán al-
kotnak, s igen sokszor az általuk fel-
vetett témákat dolgozzák fel újra 
meg újra. Pudovkinnak személy sze-
rint a magyar filmművészet is sokat 
köszönhet. De a Szovjetunióban is: 
Donszkoj,, Kozincev, Jutkevics, Dzige 
és a többiek mind a nagy nemzedék 
által rakott falakat építették tovább 
a 30-as években, kialakítva a szocia-
lista realista filmművészetet. 
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