
REALIZMUS — SZOCIALISTA REALIZMUS 

A művészetben a realizmus fogal-
mát legáltalánosabban a tudo-

mány objektív igazság fogalmának 
megfelelőjeként használják a műal-
kotás által tükrözött esztétikai tulaj-
donságok igazságának, helyességének, 
valósághűségének jelölésére 

Használják azonban a realizmus ki-
fejezést a módszer jelölésére is azon 
az alapon, hogy elsősorban ettől függ 
a mű valósághűsége, a világról adott 
kép igazsága. Ez nemcsak az alkotás 
folyamatára érvényes, ahol helyes 
módszer valóságtükrözést eredmé-
nyez, hanem történelmileg is áll - -
amikor a módszer a valósághoz való 
viszony mutatójaként jelentkezik. 

A művészeti tevékenységben az 
ember és a valóság viszonya történel-
mileg, tehát koronként állandóan vál-
tozik. Ennek a változásnak két, szo-
rosan összefüggő vonatkozása van. 

Az egyik: Az ember másnak és 
másnak látja a valóságot, nemcsak 
azért, mert az változik, hanem azért 
is, mert a megismerés egyre többet 
tár fel belőle, egyre mélyebbre hatol, 
új összefüggéseket fedez fel. A mód-
szer a valóság legáltalánosabb moz-
gás törvényeinek és összefüggései tör-
vényszerűségeinek ismeretét és alkal-
mazását jelenti. 

A másik vonatkozása ennek a kap-
csolatnak: A művész tevékenységével 
meg akarja változtatni az embereket, 
rajtuk keresztül a valóságot. Ez a ha-
tás akaratától függetlenül is létrejön. 
Tudatosan, vagy nem, de az embe-
rek érzéseinek, gondolatainak, ízlésé-
nek stb. befolyásolásával valamilyen 
irányban mozgósítja őket, valami-
lyen ideál elérésére ösztönöz. Az 
adott korban legfejlettebb módszerrel 
megalkotott realista művek a haladó 
osztályok érdekelt támogatják, s ez-
zel a társadalom fejlődését szolgál-
ják. Nem véletlenül, mert éppen a 
társadalom haladását képviselő osztá-
lyok érdeke engedi és követeli meg a 
valósághű tükrözést. Ez a megisme-
résben, helyesebben a művészi tevé-
kenységben, mint világnézeti-elméleti 
alap jelentkezik, amelyre sok művész 
realista alkotásával akarata ellenére 
helyezkedik. 

Így az ember és a valóság kapcso-

lata nemcsak mint megismerési, tük-
röződési probléma létezik, nemcsak 
mint a tükrözés helyességének, rea-
lizmusának problémája, ami elsődle-
gesen függ a módszertől. Hanem fel-
vetődik a művészi tevékenység célja 
— a . valóság változtatása — szem-
pontjából is: milyen ideált erősít a 
mű, milyen irányban befolyásol, mi-
lyen osztálynak az érdekében? Tehát 
milyen világnézetre helyezkedik — 
akarva-akaratlanul a művész. S ez a 
realizmus — antik stb. szocialista 
megjelölését kívánja. 

A realizmus és szocialista realiz-
mus vizsgálataikor a filmművészetben 
éppen ezt a kétsíkú viszonyt kell 
vizsgálni, amely természetesen — 
mint minden művészeti ágban — itt 
is sajátosan jelentkezik. 

Tehát az esztétikai tulajdonságok 
(szépség, rútság, tragikum, komi-
kum stb.) filmművészeti tükrözéséről 
van szó, azzal a céllal, hogy a közön-
séget valamilyen irányba befolyásol-
ják. Ez pedig a művész és a való-
ság kapcsolatának fent vázolt két 
aspektusát jelenti. Ugyancsak a fenti 
fejtegetésekből következik, hogy a 
realizmusnak két feltétele van (he-
lyesebben kétirányú kötöttsége): is-
meretelméleti és társadalmi osztály-
kötöttség. 

Itt persze mindig filmművészeti 
tükrözésről és a 'közönség filmművé-
szeti élménnyel való megváltoztatá-
sáról van szó. Előfordulhat éppen 
ezért a filmtörténetben, hogy a rea-
lizmusra való törekvést az az irány-
zat viszi élőre, amely közvetlenül tár-
gyát (témáját) tekintve szolgál haladó 
érdekeket (pl. a dán film 1914-től); de 
az is, hogy a filmművészet eszközeit 
gazdagító irány — a filmi élmény tö-
kéletesebbé tevésével — visz a rea-
lizmus felé. (Pl. az amerikai film 
1902 után.) Teljesen ez a két vonat-
kozás azonban nem szakadhat el s 
kétségtelen, hogy e kettő szoros ösz-
szeíonódása ad maximális eredményt. 
(A szovjet film az 1920-as években.) 

Ehhez a két kérdéshez jutunk tehét 
vissza a realizmust .vizsgálva egy 

művészeti ágon belül: Milyen mélyen 
vannak feltárva a valóság esztétikai 



tulajdonságai az adott művészeti ág 
eszközeivel? Kinek használ ez az 
igaz realista tükrözés? 

Ezeknek a kérdéseknek kutatásához 
több kötetes könyvet kellene írni, 
amely alkalmat adna a filmművészet 
realizmusa fejlődésének vizsgálatá-
hoz. Ha ilyen nagy lélegzetű elemzés-
re nincs is mód, egy-két momentumot 
fel lehet vázolni. 

A film kezdetekor, csak a külső 
mozgások megragadására volt 

képes. Beérkező vonatot, hullámzó 
tengert, forgalmas utcát mutatott. Te-
hát saját eszközeivel még nem tudott 
a dolgok lényegéig hatolni — belső 
összefüggéseiket, kölcsönhatásaikat 
megragadni — következésképpen 
mély változtató hatást gyakorolni 
sem. A nézők a fényképszerűén repro-
dukált mozgásnak örültek csupán. De 
ez sem a művészt, sem a közönséget 
nem elégithette ki. Egyik eszközt 
akart a közönség megváltoztatására, 
befolyásolására, a másik éppen azt 
várta, hogy kap valamit, amitől 
gazdagabb lesz, ami segíti, irányítja 
cselekvésében stb. Ehhez pedig a va-
lóság olyan fokú filmművészeti meg-
ragadása szükséges, amely lehetővé 
teszi bonyolult jelenségek belső fo-
lyamatai (érzések, gondolatok, jel-
lemváltozás stb.) feltárását. Közvet-
lenül ez a filmművészeti tevékeny-
ség, tükrözés módszerének megvál-
toztatását jelentette: az egyik olda-
lon volt a bonyolult valóság, a maga 
esztétikai tulajdonságaival, a másik 
oldalon egy alig létrejött filmművé-
szeti lehetőség. A filmművésznek 
meg kellett oldania azt a kérdést, 
hogy milyen új eszközökkel tudja a 
valóságot mélyebben, következés-
képpen nagyobb hatással megragad-
ni. (Az első lépések az irodalom és 
színművészet felhasználásához ve-
zettek: -A bébi reggelije-, -A meg-
öntözött öntöző- c. filmek.) 

A filmművészet kialakulásakor a 
realista törekvések képviselői — 
elsősorban az angol brightoni iskola 
és a francia Ferdinand Zecca voltak. 
Utánuk példaként érdemes kiragad-
ni az Amerikában végbemenő tö-
rekvéseket 1902—1918-ban. 

Edwin Porter és Stuart Blackton 
rendezők léptek fel — a főleg Me-
lius nyomán — eluralkodott színpad-

szerűség és túlzott trükk, díszlet-
trükk felhasználás ellen, amely rész-
ben fantasztikus mesék világához, 
részben a durva-ágáló színészi alaki-
tások révén a színházi melodrámák 
hangulatához közelítette a filmet. 
Természetesen még nem tudtak ettől 
a hatástól teljesen megszabadulni. 
Porter -Nagy vonatrablás—a (1903) 
azonban a szabadban-fényképezés-
sel, Nyugat atmoszférájának, s a 
hely koloritjának hű visszaadásával 
új irányt jelentett. Annál is inkább, 
mert e mögött a mesterkélt ágálást 
felváltó eleven mozgáshalmaz mö-
gött nem egyszerűen a külső moz-
gások ügyesebb megfogása volt, ha-
nem a felvevőgép rugalmasságának 
fokozódásával drámai szituációt tud-
tak filmi eszközökkel megragadni. 
Blackton elsősorban a -Jelenetek a 
való életből- sorozatával (1908—12) 
ezt a vonalat folytatta. Először 
szervezte társulatba a színészeket és 
mértékletes játékukkal igyekezett 
az alkotás valósághűségét fokozni. 
Ezzefl, hogy a filmművészeti eszkö-
zöket fejlesztették, azaz a mozgó-
fényképet rugalmasabbá, /tökélete-
sebbé tették, a film valósághűségét 
növelték a néző számára. Ez szá-
mukra éppen a lényeg — a belső 
mozgások — tökéletesebb megraga-
dásának lehetőségét jelentette. Mun-
kájukkal előkészítették Griffith mű-
vészetét, aki francia hatás mellett 
éppen eredményeikre támaszkodva 
fordult bizonyos pszichologizálás 
felé. 

Griffith a felhalmozott ismeretek 
rendszerezőjeként lépett fel és 

vált jelentőssé, elsősorban a -Türel-
metlenség- c. filmjével (1916). A film 
központi magja köré -Az anya és a 
törvény-, három történeti metafora 
csoportosul. Ehhez az alaphoz való-
ságos esemény — egy véres ipari 
konfliktus — szolgált anyagul, innen 
van eredetisége és realizmusa. Nem 
véletlen a sztrájkjelenetek nagy ha-
tása a -Patyomkin cirkáló—ra és az 
-Anyá—ra. (Az iroda és igazgató, 
munkáslakások és gyerekek, rend-
őrök, üzem és sztrájkolók, majd az 
ijedt asszonyarcok és tüzelő fegyve-
rek váltakozása.) Griffith minden 
ideológiai zavarossága ellenére is 
o yan témát fogott meg és igyeke-



zett történelmileg ábrázolni, amely 
kényszerítette nemcsak valóságos 
esztétikai tulajdonságok tükrözésé-
re, de azok magaszínvonalú kibon-
tásóra is. Bár a váltakozó párhuza-
mos montázst nem ebben a filmjé-
ben alkalmazta először, mégis itt 
nyert filmtörténeti jelentőséget az-
zal, hogy itt kapott teret a külön-
böző dramaturgiai vonalaknak nem-
csak válogatása, de ritmussal való 
összekötése is. 

Már — az 1902—18-as amerikai 
filmre vonatkozó — ez a néhány 
utalás is lehetővé tesz bizonyos kö-
vetkeztetéseket a módszer tekinte-
tében. A valóság mozgástörvényei-
nek és összefüggés! törvényszerűsé-
geinek felismerését és alkalmazását 
látjuk itt egy művészeti ágon belül: 
Hogyan lehet a belső mozgást — 
gyűlöletet, félelmet, szeretetet stb. 
— megmutatni, megragadni és ábrá-
zolni. a valóság képét mozgásában, 
változásában és összefüggéseiben 
maximális mozgósító hatással meg-
mutatni. 

A realista módszer fejlődése szem-
pontjából jelentős állomás volt a 
dán filmgyártás az első világ-
háború előtt és alatt. Szociális tár-
gyával tűnik 'ki, de körülményeit 
is érdemes, ha csak néhány szóval 
is, jellemezni. 

A fejlett dán színházi kultúra és a 
filmművészet színházi múltja 

már eleve kedvező helyzetet terem-
tett a színvonal tekintetében. De ked-
vező volt különösen a háború alatt a 
Nardisk vállalat helyzete a forgalma-
zás terén is, amely bizonyos befolyás-
sal bírt a filmek hosszúságának nö-
vekedésére. A társadalmi helyzet a 
szociális-társadalmi drámák felé tol-
ta a tematikát, persze nem függet-
lenül a dán irodalom stb. irányától. 
A gondosabb kidolgozást igénylő 
hosszabb filmeket általában újság-
írók írták. Innen van életből vett 
voltuk és naturalista-tárcaszerű jel-
legük. Sokszor a drasztikum fokán 
mozogtak, s megengedték műiden 
probléma — prostitúció stb. — fel-
vezetését, úgyszintén a nem toappy-
end-es befejezést is. 

Urban Gad, August Blom, Harald 
Madsen tevékenysége kitágította a 
film kereteit, s ha az amerikaiak lé-
péseket tették a valósághű tükrözés 

irányában, akkor a dánok ezt a le-
hetőséget arra használták fel, hogy 
dokumentális erővel bevonják ebbe 
a leglényegesebb jelenségeket, ame-
lyekről nem lehetett hallgatni. Az 
újságíró rugalmasságával és bátor-
ságával fedeztek fel új területeket a 
filmművészet segítségével. Az össze-
függések köre szélesebbé vált, a 
mozgástörvények sokoldalúbb meg-
világításba helyeződtek — a realiz-
mus előbbre jutott. 

Ezek a vázlatosan említett momen-
tumok is mutatnak a szocialista 

realizmushoz való tendálásra, de ad-
dig még hosszú volt az út. A svéd 
lírai realizmus 1920 körül (Victor 
Sjöström, Mauritz Stiller stb.); az 
amerikai film klasszikus periódusa 
1921—29-ben (C. Chaplin, E. von 
Stroheim, King (Vidor, Josef von 
Sternberg stb.); a dokumentumfilm 
kifejlődése az 1920-as években (Ro-
bert Flaherty, Dziga Vertov, Alber-
to Cavalcanti, Walter Ruttmann, 
Joris Yvens, Victor Turin stb.) bizo-
nyos vonatkozásban a német expresz-
szionízmus (az 1920-as évek elején) 
— mind olyan fejlődési szakaszt je-
lentettek, amelyek a filmművészet 
fejlődésének fokait jelölik, s ame-
lyek eredményeit a klasszikus szov-
jet némafilm az 1920-as évek köze-
pén és második felében a szocialista 
realizmus megszületésevei össze-
gezte. 

Griffith filmjét még csak pacifiz-
musa miatt tiltották be a háború kö-
zepén egyes helyeken, a dán filmek 
már mennyiségileg és dokumentáli-
san koncentráltak a* társadalmi ba-
jokra, Eizenstein -Patyomkin cirká-
lód-jót látva, azonban mór fellázad-
tak a holland matrózok. , 

Nem lehet e cikk célja Eizenstein, 
Pudovkin, Dovzsenko, Ermler stb. 
művészetének elemzése. De fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy a szo-
cialista realizmus a filmben sem va-
lami mesterségesen létrehozott je-
lenség. Ez a realizmus következmé-
nye és továbbfejlesztése a filmtörté-
net eredményeinek, éppen azoknak, 
amelyek, mint a fent vázolt utalások 
mutatják, akarva és akaratlanul ha-
ladó társadalmi törekvéseket támo-
gattak. Űj minőségei viszont kétség-
telen szocialista tendenciájából ered-



nek. A dolgozók ügyével való nyílt 
azonosulás a valóság olyan tükrözé-
sét követelte meg, amely nem egy-
szerűen megmutatja a'világot, hanem 
rádöbbenti az embereket az igazság-
ra. S ehhez olyan mélységekig kel-
lett lehatolni, ameddig a filmművé-
szetnek azelőtt nem sikerült, s 
amelyhez új eszközök, és a régiek 
tökéletesítése volt szükséges. 

Az amerikai, dán stb, filmművé-
szetek eredményeire támaszkod-

va, a valóság változásaitól Ihletve, s 
az azokban való részvételt célul tűz-
ve a szovjet filmművészet a 20-as 
években dokumentálls (agitkák, Ver-
tov stb.) és formalista (Kulesov stb.) 
próbálkozások — tehát a valósággal 
és művészettel való ismerkedés — 
után, a társadalmi élet jelenségeire 
való különös érzékenységgel, új esz-
tétikai tulajdonságait ragadták meg 
a valóságnak: bemutatták a dolgozó 
tömegek — addig csak megközelített 
— igazi arcát — fennséges, tragikus, 
szép voltát, forradalmi lendületét és 
erejét. 

A szocialista forradalom nemcsak 
az állásfoglalás kérdését tisztázta 
kényszerítő erővel, hanem módszer-
tani útmutatást is adott, felszínre 
hozva az ellentéteket, a mozgás ten-
denciáját, a jelenségek összefüggé-
seit. A forradalom tömcgjellege, tu-
dományos megalapozottsága és len-
dülete fejeződött ki Eizenstetn mű-
vészetében, mint az egyéni hős hiá-
nya, az intellektuális film, s az orosz 
montázs. A megismerés és valóság-
változtatás társadalmi méretű fejlő-
dése az ezt szolgáló művészeten ke-
resztül hatott ki a filmre. 

A szocialista realizmus problémá-
ja ebben az aspektusban egyszerűnek 
tűnik: A valóságos filmtörténetben 
bekövetkezett egy olyan szituáció, 
amely megkivánta a művészektől a 
nyílt állásfoglalást a dolgozók ügye 
mellett — azonosulást gyakorlati 
célkitűzéseikkel, ideáljaikkal, világ-
nézetükkel stb. Ezzel az állásfogla-
lással viszont velejárt az emberek 
meghatározott lránybai való mozgósí-
tásának szükségessége, a valóság reá-
lis tükrözése révén. De nem valami 
helytől és Időtől elszakított reális 
tükrözés segítségével, hanem az 
újonnan feltárt mozgástörvények is-

meretében és alkalmazásával, s eh-
hez a megfelelő eszközök felfedezé-
sével és gazdagításával. 

Bonyolultabb a szocialista realiz-
mus vizsgálata a filmművészet fejlő-
dése tartalmaként: Hogyan fejlő-
dött ki. milyen filmművészeti ered-
ményekre támaszkodott stb.? Ennek 
vizsgálata azonban feltétlenül szük-
séges, hiszen ahogy a realizmus egé-
szében nem változatlan, úgy a szo-
cialista realizmus is változik. Hogy 
mit jelent ma — azt csak a filmtör-
ténet konkrét vizsgálatával lehet ki-
deríteni. Ilyen irányú kísérletek már 
történtek. Heinz J. Furian nyomán 
a realizmus fejlődésének csomó-
pontjait z alábbiakban lehetne meg-
jelölni: 

Az angol dokumentumfilm iskola 
1929-től (John Grierson, Basil Wight, 
Harry Watt, Paul Rotha, Alberto 
Cavalcanti, Robert Flaherty stb.). 

A német realizmus 1928—32-ben 
(Georg Pabst, Phil Jutzi, Slatan Du-
dow stb.). 

A francia realizmus az 1930-as 
években (Jacques Feyder, Jean Vigo, 
René Clair, Jean Renoir stb.). 

Az amerikai realizmus az 1930-as 
—40-es években (John Ford, Lewis 
Millert eme, William Wyler stb.). 

A szovjet szocialista realizmus az 
1930—40-es években <N. Ekk, Vaszil-
jev-íivérek, F. Etrmler, M. Donszkoj 
stb.). 

Az olasz neorealizmus az 1940—50-
es években (Rosselllnl, De Sica, De 
Santis stb.). 

A szovjet szocialista realizmus az 
1950-es években (Kalatozov, Csuhraj, 
Hejfic stb.). 

Ezeknek a — bizonyára hiányosan 
— felvázolt szakaitoknak feldol-

gozása külön tanulmányokat igényel-
ne, amelyek figyelembe vennék más 
művészeti irányok (francia avant-
garde, német kammerspiel stb.) he-
lyét és szerepét is. 

A filmtudomány tartozik ezzel a 
munkával a filmművészetnek és a 
közönségnek s a fent leirt gondola-
tok talán ösztönzőül szolgálhatnak 
erre. 

NEMES KAROLY 


