
EIZENSTEIN EMLÉKEZETE 
A Szovjet Filmművész 

Szövetség impozáns ren-
dezvénysorozattal emlé-
kezett a Patyomkin 
páncélos alkotójára, a 
filmesztétika egyik meg-
teremtőjére, a felülmúl-
hatatlan filmpedagógus-
ra, a húszas évek film-
forradalmának vezérére 
(Eizensteán 75 évvel ez-
előtt született, szíve pe-
dig negyedszázada szűnt 
meg dobogni). Az ünnep-
ségek — a filmmel kap-
csolatosak is — általá-
ban két véglet között 
hullámzanak: a szóno-
kok gyakran vigyázzál-
lásba merevedve idézik 
a múlt nagyjait, de az is 
előfordul, hogy illúzió-
romboló szándékkal kö-
zelednek az örökséghez, 

minduntalan az intimi-
tások fátylát libbentge-
tik féLre s megfeledkez-
nek az alikalomhoz illő 
tiszteletről. A .moszkvai 
találkozó szervezői vala-
mennyi buktatót elkerül-
ték s arra ösztönözték a 
megjelenteket, hazaia-
kat és külföldieket, az 
elmélet és a gyakorlat 
munkásait, veteránokat 
és „mindig újakat" egy-
aránt, hogy templomi 
áhítat és hazug szépei-
gés, fojtogató tömjén-
füst és erőltetett erede-
tieskedés nélkül vegyék 
számba a roppant eizen-
staind életmű tanulsá-
gait, mindenekelőtt a 
művek és a tételek idő-
szerűségének eredőit. 

Mintha a szovjet film-

történet lapjai eleve-
nednének meg a Doni 
Kino termeiben: az ün-
neplők tömegében itt 
látni a kor- és fegyver-
társakat, a tanítványo-
kat, az Edzerastein-ha-
gyaték legjobb örökö-
seit. Viktor Sklovszkij 
széles mosollyal dedi-
kálja az évforduló előes-
téjén napvilágot látott 
Bizenstein-kötetét (e so-
rok írójának ezekkel a 
szerény szavakkal: „Egy 
embertől, aki nagyon 
szereti Magyarorszá-
got"); Abram Room fia-
tal kollégákkal beszél-
get; Trauberg megille-
tődve áll az egyik hatal-
mas Eizenstein-tabló 
előtt; Hohlova, Kulesov 
felesége éppen ismerő-
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sét üdvözli; Mark 
Donszkoj a rá aranyira 
jellemző széles gesztu-
soklkai magyaráz. Az 
emlékünnepség első 
mozzanata: Rosalj meg-
nyitja az érdekes doku-
mentumokból összemon-
tírozott kiállítást, mely-
nek sokszínűségét és 
változatosságát nehéz 
szarvakkal érzékeltetni. 
Munkafotók tömege. 
Eizenstein a kamera 
mögött. Felvételek a 
próbákról. Színek, vona-
lak, harmóniák a papí-
ron. Találkozások ott-
hon és külföldön. Eizen-
stein a katedrán. Intim 
pillanatok és a nyilvá-
nosság előtti szereplés 
beszédes fotográfiái. A 
kiállításról mindenki a 
hatalmas vetítőbe siet: 
a mosolygó Eizenstein 
fényképe alatt Szergej 
Jutkevics egymás után 
adja meg a szót az em-
lékezőknek. Sklovszkij 
a „soha nem feladni" 
eizensteámi következe-
tességet hangsúlyozza, 
mint meghatározó jelen-

tőségű művészi-világné-
zeti hitvallást; a színész 
Kadocsnyikov a rendező 
emberi portréját vázolja 
fel néhány mondatban, 
felelevenítve a Rettegett 
Iván forgatásának derűs 
mozzanatait; Jurenyev 
a kritikus Eizansteimről, 
Dovzsenko Z venyigorá-
jának értő elemző j érői 
mondott elismerő szava-
kat. A főiskolai tanítvá-
nyok nevében Rosztoc-
káj beszélt. Hangsúlyoz-
ta: Eizenstein személyé-
ben harmonikusan egye-
sült a művéstz és a ne-
velő, az átadó és a befo-
gadó, a filozófus és az 
agitátor. Könnyen felis-
merte a másik ember-
ben rejlő talentumot (ez 
— Sztainyiszlavszátij sze-
rint — a tehetség egyik 
fontos ismérve), ötletei 
valósággal szikráztak, 
de másokat is szívesen 
meghallgatott. Elsősor-
ban a gondolkodó-kétel-
kedő embereket szerette. 

A másnap megrende-
zett konferencia alap-
kérdése — szinte min-

den felszólaló e problé-
makör valamelyik vetü-
letét érintette — az 
edzensteini hagyomány 
folytonosságának és mo-
dernségének értelmezé-
se vdlt. Jurenyev, a kol-
lokvium vezetője a Pa-
tyomkin-tól a Rettegett 
Iván-ig vezető út gondo-
lati pilléreit és a kifeje-
ző eszközök gazdagítá-
sára irányuló törekvése-
ket vette számba. Eizen-
stein folyton megszegte 
a normákat, hogy új 
normákat teremtsen — 
állapította meg a jeles 
teoretikus —-: soha sem-
mit nem kanonizált, a 
belső monológgal, a 
vertikális montázzsal, a 
szűnnél stb. folytatott 
kísérletei a totális áb-
rázolás szolgálatában 
álltak. Eredeti megfi-
gyelésekkel kapcsoló-
dott Jurenyev referátu-
mához Ulrich Gregor, a 
jelenleg Nyugat-Berlin^ 
ben tevékenykedő ffiim-
tudós, a Magyarorszá-
gon is megjelentetett 
filmvilágtörténiet társ-
szerzője, aki a legfris-
sebb irányzatokban és 
alkotásokban fellelhető 
„eizansteini" motívumo-
kat és hatásokat mutat-
ta ki (példatárában 
egyebek között Resnais, 
Rorrvrn, Godard, Jaracsó, 
Kluge és Alvarez-mű-
vek szerepeltek). Gre-
gor rámutatott a közön-
séggel való kapcsolat 
megteremtésének, az ér-
deklődés felkeltésének, 
a ,sokkolás-intenzitás" 
növelésének fontosságá-
ra. Eizenstein a nézőt 
valósággal aktivizálta, 
állásfoglalásra kénysze-
ritette, a szovjet rende-
ző tehát a mostanában 
annyiszor emlegetett 
művész—közönség pár-
beszéd egyik élharcosa 
volt. 



Jelenet A Jégmezők lovag-
ja című filmből 

Több előadás Eizens-
tein utóélétéről szólt. 
Jamada a Patyomkin 
japán hullámverésének 
sajátosságait elemezte, 
Pitera a lengyel Eizens-
tein-kultusz kialakulá-
sának körülményeit tár-
ta a hallgatók elé, a ma-
gyar beszámoló a hú-
szas évek dokumentu-
mait, a Nyugat, a 100%, 
a Korunk kritikai vissz-
hangját ismertette. Sa-
temyikova és a bolgár 
Mdlev Eizenstein félre-
magyarázóival polemi-
zált. A Szovjet kutató a 
Cahiers du Cinóma pál-
fordulásának állomásait 
mutatta be, az utat, 
mely az elismerő Eizens-
tein-különszámoktól a 
denunciáló politikai és 
művészi következtetések 
harsány propagálásáig 
vezetett; Milev a francia 
Bazin néhány megálla-
pításával vitatkozott. A 
kijevi Léván tartalmas 
beszámolója a filmpro-
fesszor műhédyébe en-
gedett bepillantást s 
egyszersmind okos ér-
vekkel pukkasztotta szét 
a „pozitivista Eizens-
tein"-legenda léggömb-
jét A világiból nem fo-
gadhatunk be mindent, 
Eizenstein zsenije azon-
ban, mint Levin, Pitera 
és mások rámutattak, 
;szi>nte a teljes világot 
magába foglalta: nyel-
veket, filozófiát törté-
nelmét néprajzot, folk-
lórt, művészeteket. S 
mindennek a légién ye-
gét. A termékenység jel-
lemző példája: hat vas-
kos kötetben adták köz-
re Eizenstein írásait, 

A Rettegett Ivén egyik 
Jelenete 





Az Október című film egyik 
jelenete 

a forgatókönyveket és 
cikkeket. Az anyag 
rendezése során még kb. 
ugyanennyi tanulmány 
bukkan élő — az „ösz-
szes művek" ilyenfor-
mán kb. tucatnyi óriás 
méretű kötetet töltenek 
meg. Nem számítva a já-
tékos és komoly rajzo-
kat, a filmekhez és for-
gatókönyvekhez készí-
tett vázlatokat, a grafi-
kus Eizenstein szelleme-
sen csúfondáros ós né-
hány vonással is jelle-
mek, szituációk lényegét 
megörökítő skicceit (a 
négy fakszimile-album, 
melynek lapjain a Rette-
gett Iván kompozícióter-
vei, színpadi ötletek és 
mexikói impressziók so-
rakoznak, könyvészeti 
ritkaságnak számit). 
Hohlova egy látszólag 
technikai jellegű, valójá-
ban azonban az alkotás 
lényegére vonatkozó 
problémát tett szóvá. A 
regény, a festmény, a ze-
nedarab szent és sérthe-
tetlen, egyetlen monda-
tát, színárnyalatát, ak-
kordját sem szabad 
megváltoztattad — a film 
viszont, a Patyomkin is, 
a világ különböző részein 
más és más hosszúságú. 
Egyes képek a másolás-
nál, a vetítésnél, a ra-
gasztásnál stb. elkallód-
hatnák, pedig pl. a lép-
csőjelenet megfelélő rit-
musát néhány kocka 
hiánya is megváltoztat-
hatja. 

A többnapos Eizens-
tein-demonstrációt a 
nagy érdeklődéssel várt 
filmbemutatók tették 
teljessé. A retrospekeió 
ezúttal elmaradt (érhető-
en, hiszen az egybese-
reglették valamennyien 
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jól ismerik a sokszor be-
mutatott és elemzett al-
kotásokat), helyette rit-
kán vagy először látható 
felvételeik elevenedtek 
meg a vásznon. Edmund 
Maiséi partitúráját, me-
lyet a zeneszerző a Pa-
tyomkin páncélos-hoz 
írt, sokáig elveszettnek 
hitték. A mostanában 
előkerült hangjegy-kom-
pozíció élő zenévé válto-
zott (egyelőre csak az 
utolsó tekercset szinkro-
nizálták, Jutkevics ígé-
rete szerint azonban rö-
videsen sor kerül a tel-
jes mű „hangosítására"). 
Jaimada a japán archí-
vumból hozott felbecsül-
hetetlen értékű híradó-
kat. Több mint két óráig 
tartott a szovjet—angol 
televíziós emlékfilm ve-

Jelcnet az Október-böl 



títése, amelynek; össze-
állítását Alekszandrov, 
Lindsay Andersen és 
Karel Redsz végezte. A 
d okumentumösszeáiLLí-

tás, melyben a múlt és a 
jelen ölelkezik, páratla-
nul értékes: René Clair, 
Romon, JutkeVics, Grier-
son, Kulesov, Momtague 
stb. nyilatkozatai mellett 
természetesen régi ké-
pek is felvillannak (ta-
lálkozások, beszédek, 
utazások stb.). Láthatjuk 
valamennyi mű „fejlő-
déstörténetét", beleértve 
a Naum Klejiman által 
összeállított Be.z»n rétje 
című smttfilmet is. 

A kitűnően megren-
dezett konferencia részt-
vevői azt a tanulságot 
erősítették meg, hogy 
Eiziensteinnék soha nem 
szabad szdbarrá változ-
nia. Kimeríthetetlen mű-
vészete eleven erejét az 

Eizenstein Amerikában, 
1930-ban 

biztosítja, amit Tolsztoj- az egyszerűség nagysá-
ban is tnsztelünlk — a ga. 
nagyság egyszerűsége és VERESS JÓZSEF 

Eizenstein (középen) beállít 
egy jelenetet az Október 
forgatása közben 


