
HARCBAN AZ ÚJ FILMMŰVÉSZETÉRT 
Az „Iszkussztvo Kino" a küszöbönálló filmkongresszus előkészítésére, minél élénkebb 

és nyíltabb viták légkörének megteremtésére, megkezdte sikeres szovjet filmek rendezői-
nek vallomásait közölni saját filmjeikről, szándékaikról, nehézségeikről, eredményeikről, 
és a levont tanulságokról. Ezeknek a cikkeknek az anyagából közöljük az alábbiakat. 

JULIJ RAJZ MAN: 
Szándék és megvalósulás 

Van egy technológiai mozzanat, amely 
minden, bármily módon gondolkodó 

.filmművészre egyaránt érvényes: a ren-
dezés függése a film dramaturgiai meg-
alapozásától. Semmi néven nevezendő 
lényeges változást nem szabad várni azok-
tól a „színektől" és „ecsetvonásoktól", 
amelyeket a rendező utólag rak fel a 
filmjére. Hiú remények! 

Ha filmes kollégákkal nemrég befeje-
zett munkájukról beszélünk, látjuk, hogy 
ők is, csakúgy, mint jómagunk tisztában 
vannak azzal, hol számították el magukat 
művészileg a filmben. De törvényszerű, 
hogy minden lényeges melléfogás már a 
forgatókönyvben is megmutatkozik. Nem 
azt mondom, hogy egyes részleteket nem 
lehet javítgatni, de aki arra bízza magát, 
hogy lényeges „tökéletesítést" hajthat 
végre utólag, az • keservesen csalódik, 
mihelyt filmje a közönség elé kerül, 

Újságkivágások! Milyen mások ezek 
ma, mint a negyvenes évek végén, vagy 
az ötvenesek elején! Még vidéki lapok is 
önálló ítéletet mondanak a filmekről. 
Gyakori az érdekes, kitűnő érveléssel alá-
támasztott vélemény. A helyi sajtó hasáb-
jain megjelennek viták is, amelyekben a 
legkülönbözőbb szempontokat részlete-
sen kifejtik. 

A nézők levelei is a legnagyobb figyel-
met érdemlik. Nem tagadom, jól esik 
azoknak a nézőknek a leveleit olvasni, 
akik egyetértenek a „Hátha mégis szere-
lem?" című filmemmel. De néha nem 
kisebb örömet okoz egy-egy ellenvéle-
mény. 

Gorkij városában, a „Rekord" mozi-
ban, vitát rendeztek erről a filmről. 
Velicsko, kerületi tanfelügyelő, a filmben 
a szovjet iskola megrágalmazását látta: 
„. . . és hogyan ábrázolja a film a helyes 
magatartású tanítót? Szintén helytelenül. 
Ez a tanítónő elfelejti, hogy a tanulók 
számára a pedagógus mindig pedagógus 
marad. Annyira elfelejti, hogy kézfogással 
üdvözöl egy tizedik osztályos tanulót. Ez 
éllentmond a pedagógia követelményei-
nek". — Bizony az ilyen ellenvetés felér 
száz dicsérettel. 

Volt sok barátságos, sőt gratuláló levél 
is, ami engem elszomorított. Sokan igen 
jól megértették a film mondanivalóját, 
hajlandók voltak harcbaszállni a nyárs-
polgáriság ellen, az ifjúságba vetett biza-
lomért, de a film' végét illetőleg olyan 
kérdéseket tettek fel, amelyekből kivi-
láglott, hogy nem sikerült maradék-
talanul érthetővé tennem a hőseim drá-
máját. 

így például Xénia és Borisz jelenete az 
épülő házban, ahogy azt a film most 
mutatja, érthetetlennek bizonyult. Pedig 
ezt éppen azzal a számítással vettük fel, 
hogy majd ebből érti meg a néző az 
aznap este történt tragédiát. Sohasem 
következett volna be a fiatalok életében 
éz a tragikus fordulat, ha a barátságukat, 
amely még csak éppen hogy nyiladozott, 
meg nem sértette volna a nyárspolgári 
gyanúsítás. 

Volt részünk pl. ilyen szemrehányás-
ban is: hőseink nem szeretik egymást; ez 
a film gyöngéje, különösen a fináléban. 
„Hátha mégsem szerelem?" — ez-volt a 
címe egy cikknek, amelyre Ivanova vála-
szolt a „Tanítók újságjá"-ban, „És még 
ha nem is szerelem ?" címen: 



„Nos, ha mégsem szerelem", kérdezi, 
„ha még nem valódi szerelem, hanem 
csak remegő előérzete a szerelemnek, amit 
éppoly természetesen érez az ifjúság, mint 
a szive dobogását ? Annál inkább felelősek 
vagyunk azért, hogy óvjuk és megőrizzük 
teljes tisztaságában és szépségében." 

De hiszen éppen ezt akartuk mondani 
a filmünkben! 

Amikor azonban a film befejezéséhez 
közeledtünk, működésbe lépett a ter-
jesztői „szcmérmcsség", hogy megóvja 
a nézőt az élet keserű igazságától. Azt 
mondták, ki kell vágni a filmből a „bűn-
beesés" jelenetét. A felnőttek — így érvel-
tek — enélkiil is megértik, ha pedig a 
fiatal néző nem érti, nos, annál jobb. így 
hát a jelenetet lerövidítettük, letompítot-
tuk. Ez elég is volt arra, hogy értetlen-
séget szüljön. 

Sokan emeltek szót a szomorú befejezés 
ellen. Ha engedtünk volna annak a kíván-
ságnak, hogy derűsebbé tegyük a finálét, 
olyan mindennapi szerelmi vígjáték jött 
völna létre, amelynek a kedvéért nem 
érdemes filmet csinálni. Az édeskés ki-
fejlet egyáltalán nem az optimizmus 
attributuma, hanem á nyárspolgári „vi-
gasztaló" művészeté. 

Hasonló veszélyeknek — a „vigasztaló" 
irányba való eltolódásnak — a legtöbb 
filmünk ki van téve. Ha Csuhraj nem 
lenne olyan elvhű művész, amilyen, akkor 
a „Ballada a katonáról" egyszerűen nem 
létezne, annyira „vigasztalóvá" változ-
tatták volna. 

Mások azzal vádoltak, hogy a „Hátha 
mégis szerelem?" színeit elóre megfontolt 
szándékkal kevertem ilyen sötétre: csak 
ezért győzedelmeskedik benne ilyen cse-
kély ellenállással a nyárspolgári szemlélet. 
De ha mégis ilyen benyomás keletkezik, 
akkor valahol művészileg elszámítottam 
magam. Úgylátszik, nem lett volna sza-
bad minden „szembenálló" alaknak any-
nyira hasonlítani egymáshoz. De az érve-
lés hevében könnyen megesik, hogy az 
ember mindenütt a szélsőségeset keresi. 

Mi ezt a filmet nyílt csapásnak szántuk 
a kispolgáriság csökevényei, az érzelmi 
vakság és az erkölcsi korlátoltság ellen. 
Az élet bonyolult és nekünk nincs jogunk 
leegyszerűsíteni! 

A művészet feladata, Hogy gondolato-
kat ébresszen, felkeltse a lelkiismeretet, 
élénkítse az érzelmeket! — Ez igaz, de 
ennek tudata még nem ment meg a 
művészi pótanyagoktól. A mi nézőink 
ízlése természetesen különböző. Vannak 
lelkes hívei az olyan filmeknek is, mint 
a „Kéléltű ember", mások az osztrák 
tömegűimre eszküsznek. De sokan, mond-
hatnám a legtöbben a filmtől választ 
várnak a legizgalmasabb kérdéscinkre. 
Megtalálják-e? Sajnos igen ritkán. Bár 
az utóbbi években számos jó film készült. 
Ezeknek alapja mindig írástudó, szakmai 
hozzáértéssel és dramaturgiai tehetséggel 
készült forgatókönyv. 

Természetesen valahányszor új munkára 
készülünk, mindig „többcsatornás", poli-
fonikusan megírt forgatókönyvről álmo-
dunk. A szovjet filmművészet bővelkedik 
tapasztalatokban nagyvonalú, epikus hang-
vételű filmeket illetőleg. A publicisztikai 
szenvedély mindig sajátsága volt a szovjet 
filmnek. Még nem tudom megnevezni 
azt az írót, aki a különböző elemek új 
ötvözetét meg fogja találni, de a mai 
szovjet irodalomban kétségtelenül van 
ilyen író. 

MIHAIL ROMM: Utóhang egy filmhez 

Két kritikus, Ljukov és Panov cikket 
írt az újabb szovjet filmekről; a cikknek 
több mint a fele az „Egy év kilenc napja" 
című filmemmel foglalkozik, de azt csak 
mint egy lánc utolsó szemét tárgyalja: 
egy bűntettekből álló láncolat záró-
szemét. 

Az első láncszeme a „bűnláncolatnak" 
szerintük a „Szállnak a darvak". A cikk 
szerzői azzal vádolják Kalatozovot, hogy 
hősnője csökkent értékű, imbecilis sze-
mély, és hogy a filmben megcsendülnek 



a kiúttalanság hangjai. Ugyanezt a kiút-
talanságot és csökkentértékűséget fedezik 
fel a „Hátha mégis szerelem?", a „Látó-
határ", az „El nem küldött levél" és 
végül különösen az „Egy év kilenc napja" 
című filmben. 

Megmondom nyíltan, örültem, amikor 
a munkámat ilyen jó társaságban találtam. 
Legfeljebb a „Láthatár"-t zártam volna 
ki, mert az Heificnek, ennek a nagy 
rendezőnek nyilvánvalóan rosszul sikerült 
filmje; nem a „bűntettek krónikájába" 
tartozik, hanem azoknak a tiszteletre 
méltó kísérleteknek a sorába, amelyek 
kétségtelenül gyümölcsözni fognak a 
közeljövőben. 

Vagyok olyan merész, hogy kimond-
jam: az „El nem küldött levél" bármily 
sikertelen volt is a nézők széles tömegé-
nél, rendkívül nagyjelentőségű esemény 
a világ filmművészetében. Igaz, hogy az 
új filmnyelv feszült keresése közben 
Kalatozov és Uruszevszkij egy sor hibát 
követett el. A legfőbb hibájuk az, hogy 
miközben egészen új területeket fedeztek 
fel a film kifejezőeszközei számára, el-
hanyagolták a dramaturgiát, nem törőd-
tek a figuráik jellemeivel. De ez nem 
változtat azon, hogy ennek a filmnek 
korszakalkotó jelentősége van a kinema-
tográfiai formanyelv fejlődésében. Ezután 
a film után egyetlen rendező, egyetlen 
operatőr, aki becsüli magát valamire, 
nem dolgozhat úgy tovább, mintha 
ennek a filmnek a tapasztalatai nem 
lennének a világon; ami persze nem 
jelenti azt, hogy ezt a filmet ezentúl 
utánozni kell. 

Ljukov és Panov kritikusok Csuhraj 
„Tiszta égbolt"-ját, úgylátszik a jó filmek 
közé sorolják, habár, köztünk szólva, 
annak a hősét éppúgy megvádolhatták 
volna „csökkentértékűséggel", mint a fel-
sorolt művekét. Már pedig különösebb 
hozzáértés nélkül is észre lehet venni, 
hogy a „Darvak" és az „El ncni küldött 
levél" tanulságai mennyire hatottak a 
„Tiszta égbolt" szerzőire. 

A két kritikus cikke azokra a mintegy 
tizenöt évvel ezelőtt írt kritikákra emlé-
keztet, amelyek egyebet sem tettek, mint 
a „féregrágást" piszkálták ki regények-
ből, elbeszélésekből, színdarabokból. (Fil-
mekhez akkoriban nem mertek hozzá-
nyúlni, mert mindenki tudta, hogy min-
den egyes filmet megnéz és jóváhagy a 
csalhatatlan tekintély.) Emlékszünk, meny-
nyi kárt okoztak akkor az erkölcs normá-
sai, a kincstári igazságok hirdetői, hogyan 
fékezték a művészet fejlődését, hogyan 
bélyegezték le ilyen vagy amolyan bé-
lyegzővel a művészeket. Most a szóban-
forgó cikk már nem járhat olyan kö-
vetkezményekkel, mint a személyi kul-
tusz korában. Az idők változtak és a 
művészek másképp érzik magukat a 
bőrükben. 

Vannak festőművészeink, akik komo-
lyan azt hiszik, hogy ma is lehet, sőt kell 
úgy festeni, mint Rjepin korában. Míg 
a régi képekről minden szakértő egy 
pillantásra megmondja, hogy „Hollandia, 
XVI. század második fele", vagy „Orosz-
ország, XVIII. század vége", addig a mi 
korunk képeiről legfeljebb a rajtuk ábrá-
zolt traktorok vagy kombájnok típusa 
szerint fogja az utókor megmondani, 
hogy melyik kor szülöttei. Az építészet-
ről van a Központi Vezetőségnek olyan 
új határozata, amely a helybenjárás ten-
denciáit leszereli. De a festőművészet, a 
film, az irodalom és a színház terén a 
halotti megmerevedés, a régi formák 
ismételgetése, annak utánozgatása ami 
már megvolt, nem okoz a népgazdaság-
nak szemmellátható károkat, az új pedig 
néha elég furcsának látszik. Pedig ha van 
olyan művészet, amelyben a változás 
sürgős lenne, akkor a film az. Festészet, 
szobrászat, de még a színház sem játszik 
mostanában akkora szerepet a nép éle-
tében, mint a film. Jól tudjuk, hogy az 
ifjúság lelki fejlődése ma a film szemmel 
látható élénk hatása alatt folyik le. Aki 
ebben a művészetben mozdulatlan akar 
maradni, az szellemi hulla. 



Az utóbbi idó'ben néhányszor kritiku-
san nyilatkoztam saját korábbi munkáim-
ról. Ezcrt egyik oldalról jól kikaptam. 
Azzal vádoltak, hogy amikor a magam 
filmjeit kritizálom, aláásom a szovjet 
filmművészet hagyományai iránti tiszte-
letet és sanda mészáros módjára, nemcsak 
magamat bántom, hanem más mestereket 
is, főleg pedig az ifjúságot rontom meg 
azzal, hogy a múlt iránti tiszteletét csök-
kentem. 

Amikor a magam műveit kritizáltam, 
naivul azt hittem, hogy ugyanezt fogják 
temii más művészek is, akik sokat dolgoz-
tak a személyi kultusz korában. Kár, 
hogy senki sem követte a példámat. 
Mégsem sajnálom, hogy szemlét tartot-
tam régi munkáim fölött. Nekem ma-
gamnak volt erre szükségem. Sikerült 
ezzel szabadulnom egy csomó szakmai 
megszokástól és meggyőződéstől is. 

Nemcsak arról van szó, hogy új témát 
választottam, hanem a kifejezőeszközök-
ről is, amelyeket az új témához találnom 
kellett. A filmművészet fejlődése nemcsak 
új gondolatokat jelent, hanem az új tarta-
lom megkövetelte új formanyelvet is. 

Az „Egy év kilenc napjá"-ban igen 
sokmindent kellett kimondanom. A film-
dramaturgia régi kánonjai itt már nem 
sokat értek. Nem nehéz dolog elemezni 
a film forgatókönyvér és megállapítani, 
hogy harmincéves munkásságom alatt 
először szakítottam a forgatókönyv épí-
tésének bizonyos rám jellemzőnek ismert 
szabályaival. Azelőtt mindig nagyon rövid 
expozícióra törekedtem; a bonyodalom 
csúcspontját általában valahol a film 
utolsó negyedének a küszöbén helyeztem 
cl. A „Kilenc nap"-ban felforgattuk ezt 
az arányt. A film egész első fele, egészen 
az esküvőig, nem egyéb, mint szörnyen 
felduzzasztott expozíció. Számos fontos 
szereplőt is csak az esküvő alkalmából 
mutatunk be. Ezután rendkívül rövid 
bonyodalom következik; ennek kulminá-
ciója a „sikeres" kísérlet. Ezután jön az 
aránytalanul vontatott finálé. Nemcsak 

én féltem, de sok munkatársam is, hogy 
ez a laza szövés és az arányok ilyen meg-
sértése az érdeklődés rovására megy majd 
és megnehezíti a film megértését. Ez, úgy 
hiszem, nem következett be. 

Eddig a filmemig mindig a mesét és 
annak fordulatait tekintettem a fő hajtó-
erőnek. Ebben a kifejlődő, kibontakozó 
gondolat a hajtóerő; a gondolat hatá-
rozza meg a jelenetek egymásutánját 
éppúgy, mint minden más fontosabb 
formai momentumot is. 

Már munka közben eszünkbe jutott ez 
az új műkifejezés: „gondolati film". 
Gyakran kérdezték, hogy ezzel átmen-
tem-e az úgynevezett „intellektuális film" 
álláspontjára, amelyről manapság sok szó 
esik nyugaton, jackicwicz lengyel kritikus 
Karlovy Vary-ban kijelentette, hogy az 
intellektuális film, amiről a francia „új 
hullám" is álmodik, meg a mai lengyel 
filmművészet is, épp a Szovjetunióban 
született meg; képviseli az „Egy év 
kilenc napja". Majdnem minden újság-
író, akivel beszélgettem, ezt kérdezte: 
folytatni fogom-e az intellektuális film 
irányát. Nehéz erre a kérdésre válaszol-
nom. Hiszen én nem akartam új irányt 
felfedezni a filmművészetben; ami újat 
megkíséreltem, csak a magam számára új. 

Egyébként az a feszült keresés, amelyhez 
ebben a filmemben eljutottam, már Kala-
tozovnál kezdődött, sokkal énelőttem. 
Ezért becsülöm olyan sokra a „Szállnak 
a darvak"-at; ezért fáj minden támadás 
ez ellen a film ellen úgy, mintha szemé-
lyesen engem érne. Rajzman „Hátha 
mégis szerelem ?" című filmjét a rendezői 
művészet szempontjából mintaszerűnek 
találom és mindig rosszul esik, ha mást 
látnak benne, mint aminek én látom. 
Tarkovszkij fiatal rendező filmje, az „Iván 
gyermekkora" szintén egy nagyon tehet-
séges ember lázas művészi keresésének 
eredménye. 

Mindent összevetve úgy látom, hogy 
a szovjet film helyzete javult. Ezt a folya-
matot már nem lehet megfordítani. 


