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Filmközelben 
Az esszé „föltalálása" vitatha-
tatlanul  az angolszászok  érde-
me.  Ezt  az  irodalmi  magassá-
gokban  szárnyaló,  érvelő,  de  
ugyanakkor képgazdag és iro-
nikus  írói-történészi-tudomá-
nyos műfajt dr. Johnsontól  az  
e  századi  Virginia  Woolfig  
ápolták,  nemesítették  az  an-
golszász  — s  elsősorban  is  az  
angol — irodalom legjelesebb-
jei,  olyan  iskolát  teremtve,  
amely  bűvkörébe  volt  képes  
vonni  más kultúrán,  más  mű-
veltségen  felnőtt  kelet-euró-
pai  gondolkodókat  is,  a  ma-
gyar  Szerb  Antaltól  Halász  
Gáboron  át  Balázs Béláig.  Az  
orosz  irodalmi  hagyományok  
talaján  azonban  más  virágok  
nyíltak; az orosz — és a későb-
bi szovjet — esszéműfaj szabá-
lyai  eltérnek  az  angolszász  
mintától;  annak  a  magyar  ol-
vasónak, aki az angolszász — s 
a francia — orientációból  táp-
lálkozó klasszikus magyar esz-
széken  nőtt  fel, akárha  idege-
nül  is hatnak  ezek  az  írások.  

Tán  ezért  oly furcsák, ezért  
adják  oly  nehezen  magukat  
azok a tanulmányok, melyeket 
— Csala  Károly  fordításában  
— Viktor  Sklovszkij  tollából  
adott  közre gyűjteményes kö-
tetben  a  Gondolat  Kiadó  a  
MOKÉP támogatásával. A ki-
lencvenegy  éves  korában  el-
hunytjeles szovjet esztéta, for-
gatókönyvíró  és  irodalmár  
ugyanis  az  általunk  megszo-
kottól,  a magyar  irodalomban  
a  babitsi,  vagy  Szerb  Antal-i  
életműben  hallatlan  magasla-
tokra  eljutott  nyugat-európai  
esszéktől  alapvetően  eltérő  
apparátussal  dolgoznak.  A  
legtöbbször  hiányzik  ugyanis  

belőlük az érvelés briliáns ele-
ganciája,  a  tétel  kifejtésének  
mutatós,  szellemes,  magával  
ragadó  gondolatmenete,  az  
írói  extrovertáltság,  magamu-
togatás.  Sklovszkijnak  egyet-
len, akár  a korai, akár  az érett 
szovjet  filmművészetről  írott  
tanulmánya  sem  akarja  olva-
sóját az érett és bravúrokra ké-
pes stiliszta lehengerlő tudásá-
val  elkápráztatni:  alapvető  
esztétikai, módszertani megál-
lapításait  szikáran  és  szinte  
alig-alig kifejtve löki oda az ol-
vasó elé, mintegy számítva  ar-
ra, hogy azok, akik kötetét for-
gatják,  „drukkerei",  cinkosai  
az általa oly igen szeretett  mű-
vészetnek,  a filmnek. 

Izgatott és nyughatatlan ez a 
módszer,  a  korai  szovjet  kép-
zőművészeti  és  filmes  avant-
gárd  meglepetés-mechaniz-
musára  épülő:  apró,  szinte je-
lentéktelennek  tűnő  — de  ké-
sőbb  sokatmondó  korképpé  
szervesülő  —  anekdoták  lát-
szólag fecsegő elsorolása  köz-
ben,  váratlanul  és  kihívóan  
bukkan  fel egy-egy,  a filmmű-
vészet alapkérdéseire  rávilágí-
tó  megállapítás,  sokszor  csu-
pán  egy  félmondatban.  Ám  
ezekből  a  félmondatokból,  
amelyek  ott  lappanganak  a  
Vertovról,  Eizensteinről,  Ro-
omról,  a  Vasziljev-„fivérek-
ről",  vagy  Kulesovról  szóló  
írások  sorai  között,  eredeti  és  
fejlődésében roppant  tanulsá-
gos írói, esztétái világkép bon-
takozik  ki.  Hallatlan  nagy  ér-
deme  ennek  a  magyarul  nap-
világot  látott  kötetnek,  hogy  
elvetette az írások  kronológiá-
ba  állításának  kézenfekvő  
módszerét,  s megtartotta  azt  a  
tematikus  sorrendet,  amelyet  
még maga Sklovszkij alakított  
át a  Za  60 let, Raboti  i kino  cí-
mű,  posztumusz  megjelent  
könyvében. 

Tanulságos  ez  az  összeállí-
tás, hiszen esendő embert  mu-
tat  be.  Olyan  gondolkodót,  
akinek  az  idők  múltával  volt  
ereje és bátorsága  módosítani  
korábbi  nézeteit,  volt  mersze  
beismerni,  hogy  ebben-abban  
korábban  tévedett,  vagy  volt  
ereje  annak  elmondására,  
hogy annak  idején nem  ismert  
fel  kellő  időben  később  fon-
tossá  váló jelenségeket.  Kide-
rül  például  a  tematikus  cso-
korba gyűjtött írásokból, hogy 
a húszas években  Sklovszkij is 
abszolút  elsőséget  tulajdoní-
tott  az  eizensteini  montázs-

technikának,  hogy  — barátsá-
guk  ellenére  —  kezdetben  
fenntartásokat  fogalmazott  
meg  Vertov  valóságszemléle-
tével szemben, hogy maradék-
talanul értéktelennek és össze-
zúzásra  érdemesnek  ítélte  a  
„burzsoá"  filmművészetet  —  
tán  az  egyetlen,  a  chaplini  
filmzsáner  leszámításával  —,  
hogy  jelentőségén  és  hatásán  
messze  felül  értékelte  
Abram  Room  munkásságát.  
Mindezek  a  kezdeti  „tévedé-
sek" azonban fölöttébb bocsá-
natos  „bűnöknek"  tűnnek  föl  
a  kötet  írásainak  tükrében:  
visszfényei  egy,  a  forradalmi  
pezsgés, világmegváltás  kellős  
közepébe csöppent  huszonva-
lahány éves  fiatalember  lelke-
sültségének,  az „előttünk  nin-
csenek akadályok"  hangulatá-
nak. 

Sklovszkij  őszintesége,  
szembenézéstől  vissza nem  ri-
adó  bátorsága  a  kötet  egyik  
nagy érdeme.  A  tanulmányok  
egymásutánjából  úgyis  érzé-
kelhető a mind mélyebb elem-
zés, mind letisztultabb  gondo-
latvilág iránti törekvés.  Sorra-
rendre  így  kerülnek  igazi  he-
lyükre a korai szovjet némafil-
mek alkotóinak életművei, így 
békül  meg  a  némafilmet  „el-
söprő"  — s  a  megjelenésekor  
bizony  ellenérzéseket  megfo-
galmaztató  — hangosfilmmel  
(olyannyira,  hogy  tanulmá-
nyainak egyik középponti kér-
désévé is válik a kép és a hang 
esztétikai  szerkezete,  a  kettő  
egymáshoz való viszonya), így 
kezdi — élete utolsó  szakaszá-
ban  — igazán  foglalkoztatni a 
mozi és televízió  kölcsönhatá-
sa. 

Jóllehet  tudom:  nagyon  
szubjektív a szempont, de Vik-
tor Sklovszkij tanulmányainak 
elsősorban  nem  esztétikai  ok-
fejtéseit tartom  figyelemre  ér-
demesnek.  Fontosabbnak,  
megejtőbbnek azok a részletek 
tűnnek  számomra,  ahol  
Sklovszkij,  a  megszülető  és  
megizmosodó  fiatal  szovjet  
filmművészet  egyik  korai  bá-
bája  — látszólag  fecsegő  öre-
gember módjára — anekdotá-
kat mesél el. A szikár tudomá-
nyos  önfegyelmet  ezeken  az  
oldalakon  semmivé foszlatja a 
szemtanú  megejtő  szubjekti-
vizmusa:  a  klasszikus,  korai  
szovjet  filmművészet  gránitta-
lapzaton  magasodó  hősei  itt,  
ezekben a történetekben  igazi,  
hús-vér emberekként jelennek 

meg, s kerülnek közel a mai ol-
vasóhoz,  nézőhöz.  Az  a fiatal 
építészhallgató,  a  színházi  
díszlettervező  és rendező  pél-
dául, aki két, pokolian  sikerte-
len próbafölvétel után  is min-
denki  számára  vitathatatlanul  
a nagy tehetség jegyeit  mutat-
ta,  akiből  később  Eizenstein  
lett, akinek Mexico-filmjét kí-
méletlenül  szétszabdalták  a  
pénzéhes  producerek  s  aki  
egyedül,  forgatókönyvírás  
közben,  elhagyatva  halt  meg.  
Vagy a mindig  fiatalnak látszó,  
a betegségére fittyet hányó Pu-
dovkin,  aki  egy  teniszbajnok-
kal teniszezve kapott  végzetes  
infarktust.  Vagy  a  nevezetes  
Csapajev-filmet  készítő  Va-
sziljev-„testvérek",  akik  film-
gyári  vágóként  a  nevezetes  
montázstechnikán  fölnőve  
rendezték  meg,  váratlanul  s  
mindenki  meglepetésére,  a  
szovjet  filmművészet  máig  
klasszikus alkotását.  S a váro-
sok: a még Pityerként  emlege-
tett  későbbi  Leningrád,  ahol  
nyulakat  legeltetnek  az  Uric-
kij-téren,  ahol  a futuristák ra-
gasztgatták  ki  plakátjaikat,  s  
Blok tartott  előadást  Lear  ki-
rályról  a  színházban,  ahol  az  
Ermitázs  előtt  „gorodkit"  ját-
szottak, s ahol — az excentrici-
tás  jegyében  —  cirkuszi  ele-
mekkel  tarkítva  hozták  létre  
Lev Tolsztoj  Az  első  pálinka-
főzőéből  készült  színielőa-
dást.  Vagy  Moszkva,  a  forra-
dalom Moszkvája, ahol a min-
dig elegánsan öltözött  Pudov-
kin lakásában alig voltak búto-
rok,  ahol  a  metró  építéséhez  
lerombolt  Kitajgorod  egyik  
bástyájából — A  jégmezők  lo-
vagja forgatásához később fel-
használt  — háromszáz éve be-
falazott bojárruhák és csizmák 
kerültek  elő,  ahol  Eizenstein  
lakásának ablaka a még Rette-
gett  Iván által ültetett  cseresz-
nyéskertekre  nézett.  

Pótolhatatlan  értékű  kor-
történeti  forrásmunka  ez,  a  
korai  szovjet  filmművészet  
hétköznapjainak  megejtő  ké-
zikönyve.  Még  akkor  is,  ha  
esztétikai  fejtegetéseinél  mé-
lyebbeket,  elemzőbbeket,  ala-
posabbakat forgathattunk már 
magyar  nyelven korábban  is.  
(Viktor  Sklovszkij:  Filmközei-
ben.  Gondolat-MOKÉP  ki-
adása,  Bp.  1987.  -  264  old.)  
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A  Magyar  Filmintézet  az  elmúlt  években  megjelent  filmes  ki-
adványaiból  rendezik  még  kisebb  készletekkel.  A  mellékelt  
listán  szereplő  kötetek  megrendelhetők  utánvéttel  az  intézet  
címén  (Magyar  Filmintézet  — Budapest,  XIV,  Népstadion  u.  
97.,  1143),  illetve  megvásárolhatók  az  intézet  kiadói  osztá-
lyán. 

Magyar  Filmintézet  

A latin-amerikai  filmművészet  antológiája  
Tanulmányok  egy  ismeretlen  földrész  filmművészetéről,  az  ar-
gentin,  a brazíliai,  a kubai,  a  chilei  filmről.  Filmismertetések,  
név-  és  címmutató  egészítik  ki  a  bőséges  információt.  (1983.  
584  old.  90.-  Ft)  

Film és  szórakozás  
Király  Jenő  szerkesztette  a kötetet,  amely  a szórakoztató  filmek,  
az  úgynevezett  tömegkultúra  meghatározására  törekszik.  Ta-
nulmányokat  közöl  a legnépszerűbb  filmműfajokról,  a  western-
ről, a sci-firől  stb.,  elemzi  a sztá/okra  épülőfiigyártási  rendszert.  
(1981.  334  old.  34-  Ft)  

Kabos  Gyula  1887-1941  
A  művész szülelésének  100.  évfordulójára készült  reprezenta-
tív kötetben pályatársak,  írók emlékeznek  Kabosról,  tanulmá-
nyok elemzik filmes és színházi karrierjét, részletek szerepelnek 
Kabos irodalmi alkotásaiból (amelyek eddig csak Amerikában 
jelentek  meg).  Molnár  Ferenc,  Zilahy  Lajos  színdarabjaiból  
vett részletek szemléltetik,  milyen lehetett Kabos Gyula a szín-
padon. A kötet szerzői: Nemeskürty  István, Veress József, Kar-
csúi  Kulcsár István, Cenner  Mihály (1987. 520 old.  110, -  Ft)  

Ki  kicsoda  a mai  magyar  filmművészetben?  
Akik  a magyar filmeket  csinálják.  Életrajzok,  pályaképek,  
fotók a magyar film alkotóiról.  (1983.  400  old. 8 5 , -  Ft)  

Magyar  Filmkalauz  
Elemzések 40 év  100 magyar filmjéről, a  Valahol  Európában-
tól  a  Megáll  az  időig.  
A  kötetben  a műelemzések  mellett  teljes filmográfiákat, kora-
beli  magyar  és  külföldi  kritikákat  is  találhatunk.  A  Magyar  
Filmintézet cs a Magvető Kiadó közös kiadása. (1985.629  old.  
130 , -  Ft)  

A  Magyar  Filmtudományi  Intézet  és  Filmarchívum  1957—  
1982 
Az  intézet  fennállásának  25.  évfordulójára  készült,  illusztrált  
ünnepi  kiadvány.  Szerk.:  Szabó György (1982.  288  old.  50,—  
Ft) 
Nemes  Károly:  A  szovjet  filmelmélet  története  
A kötet a szovjet avantgárdtól kezdve, Kulesov, Vertov, az orosz 
formalisták  és  Eizenstein  elméletein  keresztül  végigvezet  a  
szovjet  filmelmélet  fontosabb korszakain,  egészen  napjainkig.  
(1983.  297  old.  5 0 , - F t )  

Zalán  Vince:  Fejezetek  a dokumentumfilm  történetéből  
A  könyv úttörő feladatra vállalkozik,  mert a dokumentumfilm 
története  mindmáig  megíratlan.  A  gazdag  történeti  áttekinté-
sen kívül, amelyben  Flaherty,  Dziga Vertov, a cinéma direct és 
az angol dokumentumfilm-iskola műveiről olvashatunk, a szer-
ző  a dokumentumfilm  elméleti  műfaji  meghatározására  is  kí-
sérletet  tesz. (1983.  350  old. 8 5 , -  Ft)  

Magyar  Filmográfiák  
Játékfilmek (1970-1974.  3 0 , - F t ;  1975-1979.  

5 0 , -  Ft);  
Rövidfilmek  (1945-1960. 6 4 , -  Ft;  1961-1970.  

1 0 0 , -  Ft);  
Heti  filmhíradók  (I.-II.  100 , -  Ft).  
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