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Elment hát a nagy idők utolsó ta-
núja is. A húszas évek első szovjet 
gárdájából, azok közül, akik szinte 
közvetlenül a forradalom után kezd-
tek filmezni, már csak Kozincev volt 
aktív. A többiek: Eisenstein, Pudov-
kin rég meghaltak, nevük filmtörté-
netté vált Kozincev azonban még 
nemrégiben is alkotott, rendezett, 
terveket szőtt Nagy idők eleven és 
szerény tanúja. Halk szavú, szívé-
lyes ember. Páratlan műveltségét 
nemhogy fitogtatta volna, inkább 
rejtegette. Pedig nem volt zárkózott; 
ha a megpendített téma érdekelte, 
órákig elbeszélgetett, elvitatkozott 
róla De ha nem, begombolkozott, 
elszótlanodott. Ki nem állhatta a 
közhelyáradatba fulladó felszínes fe-
csegést. Ha ilyenre fesztiválokon, 
vagy egyebütt — (óhatatlanul) — 
sor került, nyájas mosollyal eltűnt, 
valósággal felszívódott. Utált dicse-
kedni, a nagy idők tanúját megját-
szani, élő műemlék szerepében tet-
szelegni. 

Mindig a legújabb filmje érdekel-
te, az volt a becsvágya, hogy ne a 
múltjáért, hanem jelenéért becsüljék. 
Fiatal, tehetséges művészek verseny-
társának tekintette magát. De nem 
úszott a divatáramlatokkal. Újabban 
a leghálátlanabb műfajt művelte: 

irodalmi klasszikusokat, méghozzá 
Shakespeare-tragédiákat vitt filmre. 
Óriási filológiai tudással, évekig tar-
tó előkészületek után rendezett. 
Könyvet is írt Shakespeareről. (Egy 
önéletrajzi jellegű írása magyarul is 
megjelenik.) Vállalta, hogy az angol 
Olivier joggal közkedvelt Hamletje 
után a néző eleve elfogultan váltson 
jegyet az ő Hamletjéhez. Elérte, 
hogy az angol szaksajtó elragadta-
tott elismeréssel írt e filmjéről. Az-
tán nekifogott a Lear Jcirály-nak. Ez 
volt utolsó műve. 

Nálunk is járt. Szerette Magyaror-
szágot. Jenei Jenő, a kiváló festőmű-
vész és díszlettervező jóbarátja volt. 
ö maga is festőként indult, mielőtt 
1921-ben megalapította volna a 
FEKSZ-et, a Szertelen Szülészek 
Műhelyét, ezt a filmtörténeti doku-
mentummá vált intézményt. 

Először 1962 nyarán láttam, Kar-
lovy Vary-ban. Az éjszaka már haj-
nalba fordult, a zsűri kimerítő és 
veszekedésbe hajló üléséről jöttünk. 
Egy padon, közel a folyóparthoz, a 
múltszázadbeli regényirodalom egész 
tárházát idéző „Pupp"-szálló előtt, 
Kozincev és Romín vitatkozott egy-
mással. Sokszor voltak együtt, har-
madikként néha Szmoktunovszkij 
csatlakozott hozzájuk. Most csak ők 



ketten voltak. Romm a kavicsba raj-
zolt, Kozincev valamit magyarázott. 
Mint két rendezőnövendék a vizsgája 
előtt. „Mi az fiúk — kapta fel a 
fejét Kozincev. — Ilyen hamar vé-
geztetek?" Mikor kiderült: hány óra, 
csak legyintett. „Járok egyet" — 
mondotta és nekivágott a hegyoldal-
nak. Mi meg mentünk kimerülten le-
feküdni. 

Utoljára tavaly találkoztunk. Egy 
budapesti nagyüzem munkásaival 
beszélgetett. Tartottam ettől az ösz-
szejöveteltöl. Mi lesz ebből, hiszen 
Kozincev nem szenvedheti a proto-
kollt? Remek filmesztétikai óra lett 
belőle. Kozincev magyarázott, a 
munkások hallgatták és kérdezték. 
Hamlet korszerűségéről volt szó. Bá-
mulatos, hogy imilyen közvetlenül 
tudott kapcsolatot teremteni. Mert 
hitt abban, amit mondott. Hitt ab-
ban, amit tett. Amit rendezett 

Jó rendező volt. Korszerű rendező. 
Indulásakor vadul avantgardista 
módra rontott néki az alighogy fel-
cseperedett filmkultúrának: el min-
den régit, el minden konvencionáli-
sát. Az Oktyabrjina kalandjai (1924), 
Az ördögkerék (1926), A köpeny 
(1926) csupa fintor volt a közízlés-
nek. Gogol ürügyén expresszionista 
látomás a múlt századbeli Oroszor-
szágról. Aztán, Leonyid Trauberg-
gel a híres Makszim-trilógia egy le-
ningrádi munkásról, szinte kivétel 
nélkül minden egyes ma tevékeny — 
és az államosított filmgyártás első 
évtizedében fellépett — magyar film-
rendező örökre szóló és meghatározó 
élménye. 1932-től 1938-ig készült a 
nagy mű: 1935-ben a Makszim ifjú-
sága jelent meg — (magyar címe 
Es felkel a nap), 1937-ben a Mak-
szim visszatérése, 1939-ben pedig a 
Viborgi városrész (voltaképpen Le-
ningrád Viborg nevű munkáskerü-
letét jelenti ez a cím.) Valamennyi 
nemzetközi filmtörténet lelkesen 
méltatja ezt az emlékezetes filmtri-
lógiát. 

A három klasszikus megfilmesíté-
séhez — Cervantes: Don Quijote; 

Shakespeare: Hamlet és Lear király 
—1956-ban fogott. E három mű 
szorosabban összefügg, semmint első 
felületes pillantásra gondolnánk. 
Cervantes regénye lényegében 
ugyanakkor készült, mikor a két 
Shakespeare tragédia, melyek közül 
egyébként egyik sem játszódik meg-
határozott korban, mint például a 
királydrámák, hanem a ködös ős-
időkben; az első modern írói alkotá-
sok ezek, melyek mindegyikében 
eszmék és a valóság tragikus össze-
ütközését figyelhetjük meg. Lear 
voltaképpen egy angolbaojtott Don 
Quijote, Alonzo Quijano viszont 
ugyanúgy küzd ábránd és valóság 
mezsgyéjén, mint a tett és a cselek-
vés között dönteni nem tudó dán 
királyfi. 

De e rövid tisztelgő emlékezésnek 
nem feladata Kozincev életművének 
méltatása. Elég ha arra utalunk, 
amit már jeleztünk: e filmjei is bi-
zonyítják, hogy mennyire napjaink 
rendezője volt, s nem két lábon já-
ró emlékmúzeum. Színészvezetése, 
kamerakezelése, képsorkapcsolási 
módja korszerűbb volt, mint sok if-
jabb kortársáé. Még a jövő nemze-
dék is tanulhat tőle. 

1966 decemberében, Jay Leyda 
amerikai filmtörténész Régi és új 
című, az orosz és szovjet film törté-
netéről írott művének a magyar ol-
vasónak szánt előszavában Kozincev 
ezt írta: 

„E könyv tartalmának nagy része 
számomra nem elemzendő anyag, 
hanem maga az élet, hozzám annyi-
ra közelálló emberek élete. Hiszen 
saját emlékezetemben is őrzöm a 
barátok munkájáról alkotott véle-
ményemet, a vitákat, melyek még 
mindig folynak, az eszméket és ér-
zelmeket, melyek még mindig hat-
nak ..." 

Igen, még mindig hatnak. És hat-
ni fognak Grigorij Kozincev halála 
után is. ö maga pedig éppen ezért 
mindaddig köztünk marad, amíg 
filmjeit nézzük és csodáljuk. 
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