
többhelyütt zavarja olyanfajta túl-
színezés, amely ennek a szép filmnek 
az egészétől idegen. J. Andrihan-
jisz, A. Maszkvin és A. Ahmetova 
rendkívül művészi és finoman jelké-
pes fényképezéséről csak a legna-
gyobb elragadtatással szólhatunk. 
Kisebb szerepekben kitűnő színé-
szek sorával ismerkedünk meg, köz-
tük M. Pasztuhova és A. Liszjansz-
kaja (Krupszkaja és Marja Iljicsna 
alakítói), G. Juhtin egy paraszt-
legény szép szerepében, a még 
szinte gyermekien fiatal, életet és 
szépséget árasztó L. Krilova, Lenin 
filmbéli kis ápolónője. Rachmaninov 
és Tanyev muzsikája a témához 
méltó, nemes aláfestésül szoleál ah-
hoz, amit az alkotók el akartak mon-
dani, s ami nem is annyira két rövid 
történet, mint inkább a bennük ki-
fejeződő Lenin maga. 

Igen, igen — meghatározásnak 
rendkívül egyszerű ez, művészi fel-
adatnak ellenben roppant bonyolult. 
Mert hasztalan venné bárki Lenin 
izgalmas, szép, nemes és hősi mozza-
natokban kifogyhatatlan életének 
bármely epizódját, vagy akár többet 
belőlük —-Lenin ezekben tökéletesen 
nem ábrázolható. Ami ugyanis Le-

Inkább -gondolatok Leninről-" — 
ez az amit írnék. S néhány gondolat 
általában a halhatatlannak, száza-
dunk nagy emberének művészi ábrá-
zolásáról. A -Történetek Leninről-" 
című szovjet filmet már Karlovy 
Varyban. az idei nemzetközi film-
fesztiválon láttam, s őszintén egyet-
értettem a döntő bizottsággal, ami-
kor a kimagasló színészi teljesítmé-
nyek egyik díját Maxim Maximo-
vics Strauh szovjet színművésznek 
ítélte -Lenin alakjának, jellegzetes, 
lenyűgöző és mély emberségű meg-
s zem élyesí téséér t«. 

Leninről lévén szó, az igazság nem-
csak az alkotókról, hanem a kritikus-
tól is fokozottan megköveteli a teljes 
őszinteséget, tehát hogy elöljáróban 
megmondjuk: -Történetek Leninről-" 
sok szempontból nem kifogástalan 
alkotás. Szabályos értékelésben elem-
zést kívánna, vajon Lenin méltó és 
szép ábrázolására, a művészi hatás 
szempontjából helyes döntés volt-e 
-két egymástól különálló epizód 
megragadása és rövid feldolgozása. 
Kár. hogy.az első elbeszélés, M. Vol-
pin és N. Erdmann művének egy-
szerűbb, "leninibb-" hangját a máso-
dikban. J. Gabrilovics elbeszélésében 



ninre vonatkozóan ma már millió és 
millió ember agyában, szívében és 
képzeletében él, a mai emberek leg-
jobb énjét, legtisztább törekvéseit, 
legnagyobb céljait testesíti meg. 
Nem csupán közismert termetében, 
mozgásában — nem is elsősorban eb-
ben —, hanem tartalmában, igazsá-
gában. A tenger nem a békét idézi 
bennünk mindenekelőtt, hanem az 
erőset, a végtelent — a kilencedik 
szimfónia sem hangszerek és emberi 
hangok szép egybecsengését, hanem a 
küzdelmet, a méltóságot és az élet-
örömet. Valahogy ilyenképpen sike-
rült ábrázolnia ennek a filmnek leg-
szebb jeleneteiben, mélyen megraga-
dott apróságaiban, a forrongó őszi 
fellegek alatt játékos kedvvel sétáló, 
a nagy élete küszöbén szép szerelmé-
ről emlékező lángészben a legtöbbet, 
amit akart: Lenint. 

A legnagyobb érdem, hogy ez si-
kerülhetett — Maxim Maximovics 
Strauhé, ezé a nagy és komoly szín-
művészé. Lenin alakítását névé — a 
két epizód közt adódó kis szünetben 
— ez a kifejezés idéződött fel ben-
nem: "az életét tette rá*. Strauh 
csakugyan az életét tette arra, hogy 
előbb vagy utóbb megbirkózzék a ki-
véletesen nehéz, ezer buktatóval 
terhes színészi feladattal: igazán 
életrekeltse Lenint. Művészi ízlése 
szerint az olcsó megközelítésnek, a 
külsőségekre, puszta hasonlóságra, 
fényképezésre épített megoldásról — 
láttunk már ilyent is — eleve letett; 
nyilván már húsz évvel ezelőtt, ami-
kor első ízben 'kísérletezett ezzel a 
feladattal (színpadon. Kornejcsuk 
"•Igazság* című darabjában). 

Nem árt tudni: a kiváló művész 
soha nem látta Lenint, beszélni 
sem hallotta. Ellenben mélységesen 
tanulmányozta — s itt most ne a 
leninizmus tanulmányozását értsék, 
hanem a roppant színészi feladat 
tökéletes, bensőséges elsajátítását. 
Tanulmányozta a Légkört, a sok vi-
har szaggatta, de minden csapásban ' 
tisztán maradt Uljanov család ott-
honát, hopy átélje és megérezze: 
honnan táplálkozott, honnan fakadt 
a korszakos lángészben az az ember-
ség, az a megértő erkölcsi tiszta-
ság, amely Lenin egész életművének 
értelmét adja? Többszöri, s mind 
magasabb művészi sikert eredmé-
nyező alakítás után jutott el a 
mostaniig, amelyről elmondhatjuk: 
történelmi személyiséget bensősé-
gesebben. finomabban megelevení-
teni aligha lehet. Tökéletesíteni, 
kifogástalanabb művészi alakításra 
törekedni itt már csak írói eszközök-
kel lehetne. 

A "-Történetek Leninről* című 
filmben két ízben villan a szemünk 
elé egy-egy könyv — ez Lenin életé-
ben ugyancsak érthető. Az egyik sa-
ját műve, még egy pepita füzet, 
kézirat formájában: az "Állam és 
forradalom*. A másik abban a pilla-
natban hull a földre, amikor Lenin 
csendes, kíméletes, s a világnak oly 
fájdalmat okozó halálakor örökre 
lehunyja a szemét. Ez utóbbi Jack 
London könyve, a "Szerelem és élet*. 
Tán úgyis mondhatnám: erről szól a 
film. Vagyis mint a címe is mutatja 
— Leninről szól. 
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