
A SZOVJET ÍRÓK III. KONGRESSZUSA A FILMRŐL 
— Mihail Romm rendező felszólalása — 

Nem szívesen veszem igénybe fi-
gyelmüket azzal, hogy a filmről 

beszélek, nem szívesen szakítom el 
önöket azoktól az irodalmi gondok-
tól, amelyek eltöltik az írókat, de 
feltétlenül szükséges, hogy néhány 
szót szóljak erről a kérdésről. Az 
író tevékenységéről a filmművé-
szetben, majd a filmművészeti dol-
gozók első kongresszusán beszélünk 
bővebben, oda minden írót meghí-
vunk, azokat is, akik rendszeresen 
velünk együtt dolgoznak, azokat is, 
akik csupán tervezik ezt, vagy csak 
egyszerűen szeretik a filmet. Jöjje-
nek el hozzánk, beszélgessünk el 
erről a nehéz, megtisztelő, igen fon-
tos munkáról. 

Amikor Lenin azt mondotta, hogy 
a film a legfontosabb valamennyi 
művészet között, nem csak tömeges 
elterjedésére gondolt, hanem a film 
szemléletességére és konkrétságára 
is. Lenin zseniális éleslátása kellett 
ahhoz, hogy már akkor meglássa a 
filmgyártás ilyen nagy jelentősé-
gét. Hiszen, ha megnézzük azokat a 
filmeket, amelyeknek alapján 
Lenin zseniálisan előre látta a film-
művészet jövőjét, egyszerűen elcso-
dálkozunk. Ezek szinte reménytele-
nül művészietlen, technikailag kez-
detleges, primitív alkotások. De 
Lenin már ezekben az első és csak-
nem sajnálatra méltó kísérletekben 
is meglátta a születő hatalmas mű-
vészetet. Sok év ,telt el azóta, hogy 
Lenin elmondotta ezt a látnoki 
mondatot. A filmművészet azóta 
birtokába vette a hangot, majd a 
színt, a sztereofonikus hangot, az-
után a szélesvásznat is. Jelenleg 
is egész sor újdonságot olvaszt ma-
gába, hiszen e művészetek közül 
éppen a film az. amely az emberi 
technika legújabb vívmányaira tá-
maszkodik, azokra a vívmányokra, 
amelyek az elmúlt évszázadban 
megváltoztatták világképünket. 

Lehet, hogy az önök véleménye 
szerint a filmművészet e sajátossá-
ga nem valami fontos. Az írók szá-
mára nem kötelező az élenjáró tech-

nika. Puskin lúdtollal írt — Szof-
tonov töltőtollal. Más írók egyene-
sen gépbe diktálták műveiket. Fel-
találták a magnetofont is, és egyes 
írók fel is használják. S hogy még 
a gyorsíróval se legyen dolguk, az-
után a kész felvételt adják át le-
írásra. A technikai újdonságok nem 
javították meg az irodalmi alkotá-
sok formáját vagy tartalmát. Nyil-
vánvaló dolog, hogy lúdtollal is le-
het zseniális műveket írni. Ugyan-
ezt mondhatjuk el a festészetről és 
a színművészetről is. De a film-
művészet ebből a szempontból telje-
sen új: a technikai újdonságok szer-
vesen beleilleszkednek, előmozdít-
ják fejlődésót. 

Arra is érdemes felfigyelnünk, 

- hogy a filmművészet mindjob-
ban közeledik az irodalomhoz. Ez a 
közeledés lehetővé teszi, hogy az 
emberi lélek új területeit tárja fel 
— azokat, amelyekbe eddig csak a 
magasrendű irodalom hatolt be. Tíz 
évvel ezelőtt, amikor még nem tud-
tuk, mit jelent a filmművészetben 
az író hangja, lehetetlen lett volna 
filmre vinni Solohov Emberi sors 
című írását. S húsz évvel ezelőtt a 
Csendes Dont sem filmesíthettük 
volna meg, katasztrofális vesztesé-
gek és csorbítások nélkül. Emlék-
szem, egyszer visszautasítottunk egy 
forgatókönyvet, amely így kezdő-
dött: „ülök a körúton egy padon, és 
magamban gondolkodom . . . " Akkor 
úgy tartottuk, az ilyen forgató-
könyv írójának fogalma sincs a 
filmművészetről. Még hogy magá-
ban gondolkodik! Ez nem lehet 
filmszerű... Azóta nagyot fejlődött 
művészetünk. 

A filmművészet fejlődése analo-
gikus az irodalom fejlődésével. Pus-
kintól és Tolsztojtól kezdve egy év-
századon át a mai irodalomig az 
írók mind mélyebben, mind részle-
tesebben tanulmányozták az ember 
jellemét és magtartósát. A film-
művészet is megtanulta, hogyan 
figyelje meg az embert, hogyan 
tárja fel lelki életét, éppoly pontoe-



Sággal, mélységgel, amilyent eddig 
csak az irodalom ért el. 

A színművészetben megvannak a 
realista törekvések határai, s 

ezeket a határokat nem lehet át-
hágni. A művészet fejlődése viszont 
arról tanúskodik, hogy minél elter-
jedtebbé, szélesebbé válik egy-egy 
művészeti ág, annál fontosabb szá-
mára a realizmus. Engedjék meg, 
hogy ennek bizonyítására a szín-
művészet zsenijét, Sztanyiszlavszkijt 
idézzem: „Életem és művészetem" 
című könyvében elmondja, hogy ami-
kor a moszkvai Művész Színház 
színrevitte Tolsztoj „Szellemesek" 
című művét, „mintapéldánynak- két 
parasztot hoztak a tulai kormányzó-
ságból, egy öreg férfit és egy öreg-
asszonyt. Az öregasszony olyan tehet-
ségesnek bizonyult, hogy nagy szere-
pet bíztak rá. Szerepét azonban olyan 
valódian alakította, hogy egyetlen szí-
nész sem volt hozzá hasonlítható. El 
kellett hát venni tőle a szerepet, an-
nál is inkább, mert a 'színpadon is 
alaposan káromkodott. Kis szerepet 
adtak hát ezért neki: keresztülment 
a színpadon, gyenge, öreges hang-
ján morogva, jegyzett meg valamit. 
De ebben a kis szerepben is olyan-
annyira érződött a falu, az igazi 
népiség, az igazi élet, hogy egyetlen 
színész sem bírta ki ezzel az össze-
hasonlítást. 

A filmművészet nem ismeri az 
ilyenfajta kínt. A filmekben igazi 
kolhozisták, igazi munkások játsz-
hatnak. S ha a kiválasztott tipikus 
személy tehetséges, a színművész 
nyugodtan játszhat vele együtt, 
egységes együttesé olvadnak össze 
— gondoljanak a Biciklitolvajok 
példájára. Milyen nagy a filmművé-
szet igazsága! 

A film nem csak azért a legfonto-
sabb művészet, mert leginkább elter-
jedt, és nemcsak azért a legelterjed-
tebb, mert nálunk sok a filmszínház. 
Éppen ellenkezőleg: azért sok a film-
színház, mert a tfilm valóban hatal-
mas, népi művészet. 

A tömeges elterjedtség szerepéről 
lehet vitatkozni. Vannak olyan tö-
megesen elterjedt jelenségek, ame-
lyeknek nincs magas esztétikai ér-
tékük. A legelterjedtebb festészeti 
műfaj például a postabélyeg, de ez 

távolról sem jelenti azt, hogy a leg-
jelentősebb festészeti alkotás éppen 
a bélyeg lenne. A filmművészet 
legfontosabb vonása sem az, hogy 
széles tömegekben terjed el, a fő-
vonás a népiség, a természetesség, 
a kapcsolat az élettel, a technikai 
haladással. Fontos vonás az is, hogy 
a filmművészet szüntelenül törek-
szik a magasrendű irodalom felé. 
Éppen ezért én arra kérem Önöket, 
válaszoljanak a filmművészetnek 
hasonló törekvésekkel. 

Megvallom, beszédemnek megvan 
a maga titkos célja. Ez a titkos cél 
a következő: mi most átszervezzük 
filmstúdiónkat. A Moszfilmben pél-
dául három alkotócsoportot hoz-
tunk létre, és hasonló csoportok lé-
tesülnek más stúdiókban is. A veze-
tésem alatt álló csoport élén pél-
dául az írók közül Szergej Antonov 
és Jevgenyij Gabriovics, a rende-
zők közül Mihail Kalatozov és Ju-
rij Rajzman áll. Mi szeretnénk, 
hogy stúdiónk egész munkáját az 
írókkal együtt vezessük. Kérjük az 
írószövetséget, adjon nekünk fő-
szerkesztőt — a stúdió műsorpoliti-
kájának a sorsát írók kezébe akar-
juk helyezni. 

Azt kérjük, hogy vezető írót je-
löljenek ki számunkra. Nem akar-
juk, ihogy egész nap ott üljön ná-
lunk. Legyen csak annyit a stúdió-
ban, mint Tvardovszkij, a Novij 
Mir szerkesztőségében... De hadd 
szabja meg ő a műsorpolitikát. Ügy 
véljük, hogy a Moszfilm Stúdió, 
amelynek filmjei évente milliárd 
nézőhöz jutnak el, megfelelő mun-
kahelyet jelent az író számára. Ha 
az író a nép szolgája, ezen a helyen 
van mit tennie. Ne felejtsék el, 
hogy minden filmünket néhány hó-
nap alatt ugyanannyi néző tekinti 
meg, mint amennyi egy színház 
előadásait száz év, egy egész évszá-
zad alatt! Azt hiszem, hogy az író 
— a nép szolgája — jól dolgozhat a 
filmstúdióban, segítheti, hogy jó fil-
meket adjunk a nézőknek. 

Mi a kommunizmus építésében 
segítjük népünket. Meg va-

gyok győződve arról, hogy írószö-
vetségünk megfelelően támogat 
bennünket abban, hogy teljesítjük 
kötelességünket ennek a nagy ügy-
nek szolgálatában. 


