
A SZOVJET FILM ŰTJA 
A filmipar és filmkereskedelem 

mind szervezetét, mind pedig 
a technikai eszközök elosztását te-
kintve, teljes egészében a Népműve-
lési Népbiztosság kezébe megy át. 
Moszkva, Kreml, 1919. augusztus 27. 
V. Uljanov (Lenin)." 

Idén lesz negyven esztendeje, hogy 
ez a szűkszavú határozat napvilágot 
látott; negyven éve, hogy a véres 
polgárháború, a szenvedések, nélkü-
lözések, az orosz nép élet-halál harca 
idején megszületett a szovjet film. 
Üj, másfaj ta emberek álltak a fel-
vevőgép mögé, akiket nem a meg-
gazdagodás vágya, nem a profithaj-
sza űzött, akik nem csupán mester-
ségnek tekintették a filmezést: ezek 
az emberek egy jobb világ megte-
remtésének szolgálatába állították, 
művészetté nemesitették a filmet. 
Harcban, békében fegyver volt ke-
zükben a felvevőgép; a polgárháború 
idején kitűnően összeállított híradók 
és ún. „agitkák" — a Vörös Had-
seregbe toborzó, lelkesítő kisfilmek 
és egyéb politikai tendenciájú pro-
dukciók —, majd a békés átalakulás 
korszakában szebb, emberibb életet 
hirdető alkotások szereztek hírnevet, 
megbecsülést a forradalomban fo-
gant szovjet filmnek. 

összecsapott a két erő: a tízes 
évek filmstílusához ragaszkodó kon-
zervatívok csoportja és az ú j kor 
által követelt művészet néhány if jú 
apostola. A küzdelemből végül is az 
újat keresők kerültek ki győztesen; 
s az a néhány útkereső, forradalmár 
fiatalember azóta a világ filmművé-
szetének „klasszikusa" lett. 

Két nagy feladat előtt állottak. El 
kellett sajátítaniuk a külső és belső 
ellenféllel harcoló orosz munkásság 
szocialista ideológiáját; ez volt az 
alapvető feltétele, hogy taníthassa-
nak és utat mutassanak. A követ-
kező feladat sem volt kevésbé fon-
tos: meg kellett teremteniük a szov-
jet filmművészet nyelvének ábécé-

jét, grammatikáját és szintakszisát. 
Nincs még egy művészet, amely eny-
nyire tradíciók, klasszikusok, isko-
lák nélkül bontakozott volna ki, mint 
a film. Miből meríthettek a szovjet 
film úttörői? A forradalom előtti 
orosz filmgyártás néhány figyelemre 
méltó akotása szinte elveszett a bur-
zsoá, dekadens produkciók között. 
Maradtak volna a külföldi filmek, 
de ezek többsége tartalmában alatta 
maradt, és kifejezőeszközeiben sem 
mindig szárnyalta túl az egykorú 
orosz alkotásokat 

Nem volt kitől és nem volt mit 
átvenni: mindent teremteni kellett. 
Kezdetét vette a kísérletezés, út-
keresés időszaka. Az újítók más-más 
úton indultak el és különböző ered-
ménnyel tértek vissza. Egyesek — 
Vertov, Kulesov — főként a film 
sajátos specifikumait kutatják; má-
sok — például Eizenstein a „Patyom-
kin páncélos"-ban — a tartalom és 
forma magasfokú szintézisét adják 
és ú j művészeti stílust teremtenek. 

A szovjetország történetét a leg-
élesebb osztályharc jellemezte ezek-
ben az esztendőkben; természetes, 
hogy a felszínre vetődő burzsoá né-
zetek — naturalizmus, formalizmus, 
eszmeietlenség — kisebb-nagyobb 
mértékben a fiatal filmművészetre 
is hatottak, de évről évre, filmről 
filmre biztatóbban, erőteljesebben 
bontakozott ki a szovjet film egész-
séges, realista irányzata. 

Kik voltak e fiatal művész-forra-
dalmárok, akik nagy szenve-

déllyel kutatták a fejlődés útjait, s 
ha nemegyszer helytelen irányba té-
vedtek is, életművükkel a filmtör-
ténet halhatatlanjai lettek? Az aláb-
biakban bemutatjuk a szovjet film 
„hőskorának" néhány jellegzetes 
alakját. 

Ideggyógyásznak készült, de húsz-
éves korában a film kedvéért ott-
hagyta az egyetemet Dziga Vertov. 
Nevét kevésbé ismerik külföldön, pe-



dig ez a fáradhatatlan kísérletező, 
„a dokumentumfilm atyja", a szov-
jet film mesterei közül elsőnek össz-
pontosította alkotó erejét a valódi 
élet: forrongó, fejlődő kora ábrázo-
lására. S e forradalmi tartalomhoz 
megannyi színes, változatos formát 
talált. Igen népszerűek voltak „film-
folyóiratai" Kinopravia címmel, 
„publicisztikai filmpoémái" és kü-
lönböző „filmvázlatai". Vertov így 
írt magáról sajátos patetikus hang-
ján: „Én filmszem vagyok. Gépezet, 
mely olyannak mutat ja meg a vilá-
got, amilyennek csupán én láthatom. 
Mindörökre megszabadítom magam 
az emberi mozdulatlanságtól. Szaka-
datlan mozgásban vagyok. Közele-
dem, majd eltávolodom a tárgyak-
tól, föléjük, beléjük hatolok, a vág-
tató paripa feje mellett robogok, szi-
lajon betörök gépemmel a tömeg 
közé, felemelkedem a repülőgéppel, 
alábukom az alábukó tes t t e l . . . " 

Csakhogy miközben Vertov egyre 
emocionálisabb, egyre nagyobb ha-
tású helyzeteket, zsánereket keresett 
dokumentumfilmjei, híradói számára, 
maga sem vette észre, hogy az abszt-
rakció, a szimbolizmus területére té-
ved. Emiatt nemegy későbbi produk-
ciójában csorbát szenved a legfonto-
sabb: az igazság hiteles ábrázolása. 

Nem volt filmgyártásunk — most 
van. Lev Kulesov rakta le 

alapjait, ő birkózott meg a számta-
lan feladattal. A film önálló művé-
szetté formálásában Kulesov szerepe 
igen nagy jelentőségű." Tanítványai 
vallottak így róla 1929-ben. Vertovhoz 
hasonlóan ő is kísérletező, kutató, 
újító volt, de Kulesov a játékfilm 
területén fejtette ki tevékenységét. 
Mélyen megvetette a dilettantizmust 
és elsőnek hangoztatta a kulturált, 
hivatásszerű rendezői munka, az ál-
landó jellegű filmező kollektíva fon-
tosságát. Nincs olyan kérdése a néma-
filmnek, amellyel ne foglalkozott 
volna. Ö volt az első, aki meghatá-
rozta a szovjet Játékfilm mint mű-
vészet sajátos jegyeit és a filmstilisz-
tika alaptörvényeit, bár itt nem-

egyszer tévedett. Sokat foglalkozott 
a némafilm hivatásos színészeinek 
nevelésével. Sajátos elmélete nem 
csupán cikkeiben, könyveiben, ha-
nem filmjeiben is tükröződik. („Mr. 
West rendkívüli kalandjai a bolsevi-
kok országában", „A halál fénye", 
„A törvény"). Meg kell jegyeznünk, 
hogy e produkciók eszmei tartalma 
nem volt forradalmi; Kulesov nem 
lett a szó teljes és mély értelmében 
a forradalom művésze. 

De Szergej Eisenstein már eljutott 
erre a magaslatra. Most nincs mó-
dunk elemezni a szovjet film e hal-
hatatlan alakjának életművét; köte-
teket írtak róla s még újabb kötete-
ket írhatnának. „A világ legjobb 
filmjé"-nek rendezője, szenvedélyes 
publicista, lankadatlan pedagógus, tu-
dós és szónok: ez volt Eisenstein. 

Útja a művészet felé: nehéz és 
ellentmondásos út. Ragyogó győzel-
mek és fájdalmas bukások váltogat-
ják egymást. 

A „Proletkult" nevű ismert párton-
kívüli szervezetben kezdte pályafutá-
sát. E szervezet téves ideológiája 
Eisensteinre is hatott: e hatás érez-
hető 1925-ben készült első filmjén, a 
„Sztrájk"-on. 

Még ebben az esztendőben illeté-
kes kultúrszervek megbízták a fiatal 
rendezőt egy film elkészítésével, 
mely a húsz évvel azelőtt kirobbant 
orosz polgári forradalomnak állít em-
léket. 

És Eisenstein megalkotta a „Pa-
tyomkin páncélos"-t. 

Ez a szovjet forradalmi realizmus 
Jegyében fogant monumentális alko-
tás egyesíti magában a művészi film 
legvonzóbb tulajdonságait. Akik a ta-
valyi brüsszeli kiállításon láthatták 
a világ legjobb alkotásai között be-
mutatott „Patyomkin páncélos"-t, 
soha nem felejtik el megindító hu-
mánumát, feszültségét, nemes páto-
szát, klasszikus egyszerűségét és opti-
mizmusát. 

A „Patyomkin" alkotójának többi 
filmje, amelyekről most nem szólha-
tunk részletesebben — „Október", 



„A régi és az új", „Alekszandr Nyev-
szkij" (nálunk „A jégmezők lovagja" 
címmel mutatták be) — szintén e mű-
vész nagy tehetségét tükrözik. 

A szovjet újító-rendezők első gene-
rációjában Vszevolod Pudovkin 

állott legközelebb a néptömegekhez, 
ö alkotta a három legnépszerűbb 
szovjet némafilmet: a Gorkij regé-
nyéből készült „Az anyá"-t, a „Szent-
pétervár végnapjai"-t és a „Dzsin-
gisz kán utódá"-t. 

„Az anyá"-t, melynek politikai je-
lentősége és művészi színvonala 
egyenrangú a „Patyomkin"-éval, a 
tehetséges N. Zarhi forgatókönyve 
alapján készítette Pudovkin. A dra-
maturg kitűnő érzékkel rátapintott 
az epikai mű filmrevitelének lénye-
gére: szolgai másolás helyett önálló 
drámává dolgozta fel a regényt. S az 
alkotó kollektíva: Pudovkin, a ren-
dező, Zarhi a dramaturg és a nagy-
tehetségű operatőr, A. Golovnya szo-
ros együttműködésével (ez is ú j volt 
még akkor) elkészült az orosz prole-
tariátus küzdelmének örök emléket 
állító alkotás. „Behatoltunk a regény 
legmélyébe, hogy benne éljünk, szív-
juk levegőjét, érezzük vérét ereink-
ben" — írta egy filmlap hasábjain 
Pudovkin. 

„Az anya" igen fontos sajátsága, 
mely a legjobb némafilmek fölé 
emeli, megannyi kitűnő Jellemrajza. 
Maga az élet elevenedett meg a vász-
non, s a szereplőket testvérüknek, 
barátjuknak vagy gyűlölt ellensé-
güknek érezték a nézők, akik még 
valamennyien jól emlékeztek a kapi-
talizmus kegyetlen korszakára. 

"fyi emrégiben hunyt el az ukrán 
X 1 filmművészet legjelentősebb 
alakja, Alekszandr Dovzsenko. Pa-
raszti sorból emelkedett a szovjet 
film nagyjai közé; minden alkotása 
az ukrán föld, szülőhazája iránti 
nagy szeretetét tükrözi. 1927-ben ké-
szült „Zvenyigora" című filmjében 
Ukrajna ezeréves történetét dolgozta 
tel sajátos módon. A szimbolikus ke-
retbe foglalt történet-füzérben meg-

elevenedik az ukrán parasztság év-
százados harca a lengyel nemesség-
gel, a hajdamákok betyárélete, az 
első világháború, az októberi forra-
dalom, Peti jura ellenforradalma s 
a fehér-emigránsok élete külföldön. 

Dovzsenko „Arzenál" című nagy-
hatású produkciója az 1914—18-as vi-
lágháborúban játszódik s a forrada-
lom erőinek összecsapását mutatja 
be az ukrán föld ellenségeivel. A 
rendező rövid, határozott, expresz-
szionista vonásokkal jeleníti meg a 
filmeposz epizódjait; nagy szeretet-
tel, poétikus hévvel ábrázolja a mun-
kás- paraszttömegek harcát, s a 
gúny, a szarkazmus fegyverével tá-
madja a burzsoá-kuláik ellenforradal-
mat. 

Dovzsenko utolsó némafilmje, az 
1930-ban forgatott „Föld", mind ará-
nyos kompozíciójával, mind pedig 
realitásával felülmúlta a rendező ad-
digi produkcióit. E film, mely szin-
tén nagy sikert aratott tavaly Brüsz-
szelben, az operatőr mesteri munká-
ját is dicséri: a napfényben tikkadó, 
majd a záporban újjáéledő kertek, a 
duzzadó, hamvas gyümölcsök a fá-
kon, az ukrán mezők, rétek pompá-
san komponált tájképei sajátos at-
moszférát teremtenek. 

A szocialista gazdasági rend meg-
szilárdulását természetszerűen 

ideológiai, művészeti konszolidáció 
követi. A hangosfilmre való áttérés 
után — mely rövid megtorpanással 
járt — ú j fejlődés távlatai bontakoz-
nak ki. S a harmincas években nagy-
nevű rendezők, színészek körzemű-
ködésével elkészül az a forradalmi 
filmsorozat, melynek nem egy emlé-
kezetes alkotását a felszabadulás 
után nálunk is bemutatták. 1934-ben 
forgatták a Furmanov regényéből írt 
„Csapajev" című filmet; mély humá-
numát, forradalmi romantikáját nem 
lehet elfelejteni (a Vasziljeo-testvé-
rek rendezték). Magyar közönség 
előtt is nagy sikere volt M. Romm: 
„A sivatagi tizenhármak" és Dzigan: 
„Kronstadti tengerészek" című pro-
dukciójának. 



A történelemváltoztató Októberi 
Forradalom vezérének, Leninnek áb-
rázolása sokrétű, nagy feladatot rótt 
a filmművészekre. Romm rendező 
„Lenin Októbere" és „Lenin 1918-
ban" című művészi produkcióiban 
maradandóan formálta meg Lenin 
alakját. Érdekes egybevetni ezekkel 
a nálunk nemrégiben bemutatott 
„Elbeszélések Leninről" című filmet. 
Sz. Jutkevics rendező, valamint 
M. Strauch színművész szerencsés 
ábrázolásának titka abban rejlik, 
hogy sikerült megragadniuk az egy-
szerűben a nagyságot és a nagyság-
ban az egyszerűt. 

Irodalmi művek filmrevitelének je-
lentős állomása volt J. Rajzman 

„Üj barázdát szánt az eke" című 
produkciója, G. Kozincev és L. Trau-
berg sokáig emlékezetes Makazim-
trilógiája: „Makszim ifjúsága", „És 
felkél a nap", „Viborgi városrész", 
valamint a Gorkij műveiből készült 
„Ködös ifjúság", „Emberek között" 
és „Egyetemi éveim", M. Donszkoj 
rendezésében. Az utóbbi idők termé-
sét is figyelembe véve, megállapít-
hatjuk, hogy a szovjet filmgyártás 
eredményesen oldotta meg hazai és 
külföldi szépirodalmi alkotások meg-
filmesítésének nehéz feladatát. Jut-
kevics „Othello"-ját Jó néhány or-
szágban, többek között Shakespeare 
hazájában is nagy elismeréssel fo-
gadták. A „Don Quijote"-t Spanyol-
ország is megvásárolta. S a legújab-
bak közül elég megemlítenünk Cera-
szimov „Csendes Don"-ját. Ez utóbbi 
grandiózus alkotásból tisztán leszűr-
hető az irodalmi művek filmrevitelé-
nek tanulsága: a forgatókönyvíró, 
a rendező munkája nyomán újjá kell 
születnie, új, önálló alkotássá kell 
formálódnia a regénynek. (A film 
második részében Geraszimov me-
chanikusan követte Solohov művét, 
s a megannyi harcjelenet között el-
veszett a hősök sorsa. Ezzel szemben 
a befejező rész éppen filmszerűségé-
nél fogva jelent megrázó élményt a 
nézőnek.) 

A második világháború, a hitleri 
hordák támadása idején a szovjet 
film művészei ú j témákhoz nyúlnak: 
ezek az alkotások a szovjet katona 
hősiességének, a hátország bátor 
helytállásának, a végső győzelemnek 
állítanak emléket. 

A várva várt béke beköszöntésé-
vel ismét más történelmi feladatok 
vártak a szovjet népre; az újjáépí-
tés, továbbfejlődés időszakét a film-
művészet a békés élet örömét hir-
dető, optimista alkotásokkal örökí-
tette meg. 

Nagy elődei korához hasonlóan, 
ma ismét a keresés időszakát éli a 
Szovjetunió filmművészete. Fiatal te-
hetségek, az előző generáció tagjai-
val karöltve, ú j formákat, eszközö-
ket keresnek a forradalmi mondani-
való kifejezésére, s gyümölcsöző vi-
tákban tár ják fel a szocialista film-
gyártás ú j útjait. 

Így például egyesek szerint a 
„Szállnak a darvak" nagyhatású 
montázsai, újszerű beállításai, bra-
vúros rendezői és operatőri techni-
kája a követendő út, mások viszont 
attól tartanak, hogy e vonzó rész-
letek mögött elsikkadhat a lényeg, 
a mondanivaló, s megemlítik a „Múló 
évek" című filmet, mely a rendezői 
fantázia és operatőri bravúr demonst-
rálása helyett a tudatos egyszerűsé-
get választja: mindent a színészi já-
tékkal fejez ki. Itt említjük meg 
A. Dovzsenko „Dal a tengerről" című 
nagysikerű, poszthumusz alkotását, 
mely az ember teremtő erejének 
filmkölteménye. Bemutatása óta 
élénk vitákban elemzik a produkció 
újszerű kifejező eszközeit. 

Sokfelé, sokmindenről vitatkoz-
nak a szovjet filmművészek: 

kutatják a szocialista realizmus új 
formáit. Nagy művészi feladatukat 
pregnánsan foglalta össze M. Szmir-
nova dramaturg: „Minden film alap-
ja feltétlenül emberi dráma kell, 
hogy legyen, a maga őszinte, igaz 
valóságában. Ahol nincs harc, koc-
kázat, összeütközés, vereség és győ-
zelem, ott hiányzik maga az élet, s 
következésképpen a valóság művészi 
ábrázolása is. A szovjet emberek 
nem a sterilitás légkörében, nem 
hermetikusan elzárt filmstúdiókban 
építik a kommunizmust, hanem az 
élet hatalmas változásai, fejlődése 
közepette. S e változások természet-
szerűen áldozatokat, kockázatot, hő-
siességet követelnek. Ilyen sokrétűen 
kell ábrázolnia a filmművészetnek a 
kommunizmust építő társadalom 
problémáit." 

RADVÁNYI ERVIN 


