
Eizenstein munka közben 
Hogyan  dolgozott  Eizenstein?  Ilyen  

címmel  csak  az  írhatott  vagy  írhat-
na,  aki  munkatársa  volt  valahol,  va-
lamiben,  valamikor.  De  azért  mi  is  
összeszedhetünk  egyet  s  mást  —  és  
alighanem  tanulságosan  —  arról,  ho-
gyan  is  dolgozott  Eizenstein.  Szeren-
csére,  szép  számmal  kerülnek  rá  
emlékező  írások,  S'bennük  jó  egyné-
hány  lap  éppen  a  dolgozó  Eizensteint  
ábrázolja.  Lévén  Szergej  Mihajlovics  
Eizenstein  irányzatok  és divatok  hul-
lámzásától  függetlenül  mindmáig  
„érdekes"  a  filmes  utókornak,  nem  
lesz  tán haszontalan  most,  születésé-
nek  nyolcvanadik  s  halálának  har-
mincadik  évfordulója  táján  a  „Ho-
gyan  dolgozott  Eizenstein?"  című,  
képzelt  kollektív  memoár  töredékei-
ből  megpróbálni  kikerekíteni  „Eizen-
stein,  a  dolgozó",  a  sokoldalú  szelle-
mi  alkotómunkás  miniatúra-képét.  

A  lobogó  aranyhaj  

A  nehézségek  számosak.  Nemhogy  
Eizenstein  alkotószellemét  megra-
gadni,  de  egyszerűen  küllemét  jól  
magunk  elé  idézni  sem  könnyű,  no-
ha  rengeteg  fotó  közismert  róla.  De  
kérdezzük  csak  meg  azokat,  akik  
egyébként  képen  azonnal  ráismer-
nek:  milyen  színű  haja  volt  a  ren-
dezőnek ? 

Én  legalábbis  roppant  módon  
meglepődtem,  amikor  megtudtam,  
hogy  Eizenstein  szőke  volt.  A  fotók  
ezt  nem  árulják  el.  Az  emlékező  
kortársak  viszont  egybehangzóan  
„lobogó  aranyhajról"  beszélnek.  
(Mármint  a  fiatal  Eizensteinről  szól-
va.  Azt  ugyanis  megbízhatóan  közlik  
velünk  a  fényképek,  hogy  a  művész  
félig  kopaszon  rendezte  későbbi  re-
mekműveit.) 

És  ha  a  bennünk  élő  Eizenstein-
kép  egyéb  részletekben  is  ilyen  csa-
lóka?!  Azt  hiszem,  érdemes  folyton  
„korrigálni",  „utánanézni",  „hozzáol-
vasni"  egy  kicsit.  Mint  most  is.  

A  „munkás  póz"  

Kortársai  és  barátai  között  külön-
leges  hely  illeti  meg  Makszim  Strau-

hot,  a  kiváló  színészt.  0  ugyanis  
még  gyerekként  barátkozott  össze  a  
rigai  tengerparton  „Szerjozsa  Eizen-
steinnel,  a  hatalmas  nyírott  fejű,  
rövidnadrágban  futkosó  kisfiúval".  
Ezért  is  írja  emlékezéseiben,  hogy  ő  
három  Eizenstein re emlékszik:  a  már  
említett  Szerjozsára,  aztán  „Szergej  
Eizensteinre,  a  dús  hajzatú  ifjú  dísz-
lettervezőre  és  rendezőre,  aki  világ-
hírnevet  szerzett  huszonkétévesen",  
s  végül  „Szergej  Mihajlovics  Eizen-
steinre,  a  már  testesebb,  meggyérült  
hajú  professzorra,  a  művészeti  tudo-
mányok  doktorára".  

Annál  érdekesebb  Straühnak  ez  a  
mondata:  „Most  jut  eszembe,  hogy  
életemben  először  is  meg  utoljára  is  
tökéletesen  ugyanabban  a  testtartás-
ban  láttam  Eizehsteint,  bár  e  két  
pillanatot  jó  negyven  év  választja  el  
egymástól.  Munkás  póz  volt  ez,  az  
író  ember  testtartása.  'Gyár-ember'  
benyomását  keltette  bennem,  aki  
naphosszat  ontja  termékeit."  

Furcsa  filmrendező  volt Eizenstein: 
folyton  írt.  Nem  is  mindig  forgató-
könyvet.  Filmelméletet  is,  kritikákat,  
esszéket,  művészettörténeti  cikkeket,  
önéletrajzi  följegyzéseket,  rendezés-
tankönyvet  meg  rengeteg  levelet.  Így  
aztán  pontos  grafikai  lenyomata  ma-
radt  az  utókorra  nem  csupán harma-
dik,  végzetes  infarktusának, amely  —  
természetesen!  —  írás  közben  érte,  
de  már  az  elsőnek  is,  amely  után  
higgadtan,  piros  ceruzával  azt  írta  
a  lapszélre  a  nyíllal  megjelölt  ször-
nyű  cikk-cakkhoz az egyenletesen  fo-
lyó  írás  között:  „Ez  betegségem  gör-
béje".  (Az  utolsó  előtti  infarktus  pe-
dig  ritka  foglalatossága  közben  érte  
el:  éppen  Vera  Mareckajával  táncolt,  
gavallérosan  és  bohócosan,  a  jelen-
levők  nem  kis  mulatságára.)  

A  párduc  pillantása  

A  bohóckodásról  jusson  eszünkbe:  
nincs  talán  egyetlen  emlékező  sem  a  
temérdekből,  aki  ne  hangsúlyozná  
Eizenstein  mindig,  minden  körülmé-
nyek  között  megnyilvánuló  humorát.  
Ha  iróniája  nagy  ritkán  —  de  akkor  
is  csak  percekre  — elapadt,  mindeki  



tudta:  valami  szokatlanul  nagy  baj,  
fájdalom  környékezi.  (Elkomorodott  
például  a  harmincas években,  ha  va-
laki  otromba  módon  rákérdezett:  mi  
lesz  mexikói  filmjével...  Egyébként  
az  átlagos  sorscsapásokat  humorral  
védte  ki.  Márpedig,  minthogy  többet  
dolgozott  az átlagos  filmrendezőknél,  
több  baj  is  érte. így  alkotóereje  tel-
jében  csaknem  tíz évet  töltött  el  nem  
„lazítással",  „kihagyással",  hanem  
megfeszített  munkával  anélkül,  hogy  
egyetlen  bemutatott  filmet  sikerült  
volna  létrehoznia!  Legalább  annyi  
forgatókönyvet  készített  el  befejezett  
alakban,  mint  amennyit  vászonra  
vitt.  S ha  ma  úgy  rémlene  valakinek,  
hogy  Eizenstein  egy-egy  korszakában  
meglehetősen  „egyforma"  filmeket  
csinált,  az  megfeledkezik  azokról  a  
műveiről,  amelyek  nem  az  ő  hibájá-
ból  nem  jutottak  el  végleges  formá-
jukig.  Mikor  beszélt  például  a  sze-
relemről,  melyik  filmjében?  A  Pus-
kinról  tervezettben  vallott  volna  sa-
ját  reménytelen  „ügyeiről"  is.  S  ha  
az  életben  az  egyik  legjellemzőbb  
vonása  —  hinnünk  kell  a  kortársak-
nak!  —  a  humor,  az  irónia  volt,  
ugyan  miért  nem  játszik  nagyobb  
szerepet  filmrendezői  életművében?  
Bezzeg  ha  elkészült  volna  a  MMM,  
ez  az  excentrikus  komédia,  nyilván  
a  szovjet  filmvígjáték  is  más  utakon  
haladna  napjainkig  . . .  

Eizenstein  nagyon  is  képes  volt  
„vidám  szituációkat"  átélni  és  te-
remteni  maga  körül.  Ifjabb  korában  
meg  kimondottan  —  bocsánat  a  szó-
ért!  —  röhögős  természetű  volt.  Még  
a  Régi  és  új  munkálatai  közben  is  
csaknem  megbocsáthatatlan  helyzet-
be  kerültek  Strauhhal  a  rájuk  táma-
dó  „röhöghetnék"  miatt:  az  egyik  
szakszervezeti  vezető  fogadta  őket  
komoly  megbeszélésre  reggelizés  köz-
ben,  s  annak  láttán,  hogy  az  omlett  
morzsái  beleragadnak  a  magasrangú  
férfiú  bajuszába,  botrányos  nevető-
görcs  fogta  el  őket.  

Tréfacsináló  volt  Eizenstein,  s  mi-
vel  mindig  dolgozott,  tréfáit  munka  
közben  követte  el.  Emiatt  legtöbb-
nyire  valamiféle  tartalmuk,  ha  úgy  
tetszik,  mondanivalójuk  is  volt  tré-
fáinak.  Mihail  Kuznyecov  (Fjodor  
Baszmanov  alakítója  a  Rettegett  
Ivánban)  némi  gúnnyal  és  öngúny-
nyal  így  beszéli  el  az  egyik  jellem-
ző  eizensteini  „viccet":  

Szergej  Eizenstein  

„Eizenstein  megemlíti  'önéletrajzi  
jegyzeteidben,  hogy  az  alma-atai  ál-
latkertben  látott  egy  párducot,  s  el-
küldött  engem,  hogy  Fegyka  Basz-
manov  szerepéhez  tanulmányozzam  
a  ragadozó  pillantását.  Hát  igen,  el-
járogattam  párducnézőbe.  A  párduc  
folyvást  'fókuszálja'  egy  kicsit  a  sze-
mét;  eltanultam  tőle,  s  néhanap  elég  
jól  sikerült  nekem  is.  Egyszer  azon-
ban  valahogy  igencsak  tágra  nyitot-
tam  a  szemem  —  Eizenstein  tüstént  
odaszalad,  fölvesz  valamit  a  padló-
ról,  lefújja  róla  a  port,  s  a  kezembe  
nyomná.  Mire  én:  'Mi  ez,  Szergej  
Mihajlovics?'  'Kiesett  a  szemed!'  Ti-
pikus  példája,  mellesleg,  annak,  ho-
gyan  bánt  a  színészekkel  munka  
közben  Eizenstein."  

A  történet  hiteléhez  nem  fér  két-
ség,  ám  hogy  miként  bánt  színészei-
vel  Eizenstein,  afelől  nem  Kuznye-
covot  kell  faggatnunk,  mert  az  ő  
egész  művész-színházas  játékkultú-
rája  folyton  csak  berzenkedett-láza-
dozott  Eizenstein  gyökeresen  más — 
mejerholdi  indíttatású  —  játékfölfo-
gása  ellen.  



Mire  jó  a  műugrás?  
Eizenstein  megpróbálkozott  ifjú  

korában  a  színjátszással  is,  de  be-
szédből  „megbukott".  (Sajátságosan  
váltakozott  egy-egy  mondatán,  sőt  
szaván  belül  is  a  rikító  falzett  s  a  
dörmögő  basszus;  később  alapos  be-
szédtechnikai  gyakorlatokkal  szok-
tatta  le  magát  a  „szopránról").  A  
színpadi  mozgásnak  azonban  nagy-
mestere  volt.  Mit  színpadi  —  min-
denfajta  mozgásnak!  A  Proletkult  
első  munkásszíniházában  (ahol  ren-
dezőként  önálló  művészi  pályáját  
kezdte)  még  az  ebédszünetet  is  spor-
tolással  töltötték:  ádáz  röplabdacsa-
tákat  vívott  két  csapat  — a  rendsze-
resen  odajáró,  prominens  szurkolók  
biztatása  közepette  (Majakovszkij,  
Brik,  Gyemjan  Bednij  volt  a  közön-
ség)  —,  a  két  Szergej  Mihajlovics,  ti.  
Eizenstein  és  Tretyjakov  vezetésével.  
A  délelőtti  foglalkozások:  torna,  rit-
mikai  gyakorlatok,  böksz,  vívás,  cir-
kuszi  akrobatika.  De  elküldte  színé-
szeit  Eizenstein  lovagolni,  sőt  műlo-
vankodást  tanulni  is  (ő  maga  is  jó  
lovas  volt),  azonkívül  rendkívül  
büszke  volt  rá,  hogy  munkatársai  
hírnevet  szereznek  evezős és  műugró  
berkekben.  De  vajon  mit  szóltak  

Vázlat  a  Rettegett  Ivánhoz  

mindehhez maguk a  színészek?  „Vég-
képp  nem értettük  — írja  Alekszandr  
Levsin  —,  mi  köze  a  szíriházhoz  az  
evezésnek  meg  a  műugrásnak?"  Az-
tán  hozzáteszi:  „De  jól  jött  később  
Alekszandrovnak  meg  nekem,  ami-
kor  a  'Patyomkin'  összes  tisztjét,  
akiket  a  fedélzetről  a  vízbe  dobtak,  
mi  helyettesítettük."  

E  nevezetes  jelenetet  ugyanis  de-
cember  elején  forgatták,  s  teljesen  
érthető,  hogy  a  tisztek  alakítói  egy  
kicsit  húzódoztak  a  jéghideg  fürdő-
víztől.  És  mi  sem  természetesebb,  
mint  hogy  Eizenstein  két  assziszten-
se az  ötből,  akik  a  Proletkult  szíriház  
csapatából  a rendezővel  együtt  nyer-
geltek  át  a filmre, habozás  nélkül  be-
ugrottak  a  tisztek  szerepébe  —  és  a  
tengerbe. 

A  „vaskemény  ötösfogat"  

így  nevezte  el  egy  korabeli  ripor-
ter  Eizenstein  asszisztenseit,  akik  
tűzbe  —  és  amint  láttuk  —,  vízbe  
mentek  mesterükért,  az  ügyért,  a  fil-
mért.  Kik  voltak  ők?  Színészek.  Nem  
mai  értelemben  vett  színészek.  S  
nem  is  sztanyiszlavszkiji  vágásúak.  
Hanem  mejerholdi  műhelyben  ková-
csoltak.  Név  szerint:  Makszim  Stra-
uh,  a  későbbi  Lenin-díjas,  világszer-
te  ismert  film-  és  színházi  színész;  
Grigorij  Alekszandrov,  a  30-as  és  
40-es  évek  neves  filmrendezője;  
Alekszandr  Levsin,  aki  maga  is  
filmrendező-színészként  hozott  létre  
utóbb  tisztes  életművet;  egy  másik  
majdani  filmrendező,  Gomorov;  va-
lamint  Alekszandr  Antonov,  számos  
filmszerep  alakítója  (a  Patyomkin-
ban  ő  volt  Vakulincsuk),  mellesleg  
remek  ökölvívó.  

Ezek  öten  a  Sztrájkban  és  a  Pa-
tyomkin  páncélosban,  amikor  épp  
nem  szerepeltek  a  kamera  előtt,  
mindenre  kész  asszisztensei  voltak  
Eizensteinnek  —  csíkos  futballtri'kó-
ban,  hogy  a  tömegben  mindig  meg  
lehessen  találni  őket.  

„A  tehetségtelenséggel  semmi  dol-
gom"  —  mondta  egyszer,  később  
Eizenstein.  Mindig  meg  tudta  válo-
gatni  a  maga  embereit.  De  kellett  
is,  mert  ő  maga  nem  piszmogó  ter-
mészet  lévén,  nem  volt  könnyű  lé-
pést  tartani  vele.  „Szergej  Mihajlo-
vics  lendületesen  és  gazdaságosan  
dolgozott,  rekordgyorsasággal  forga-



tott,  mindig  lépést  tudott  tartani  a  
határidőkkel,  ahogy  a  nagy  írók  is  
le  tudták  adni  lapzártára  kéziratu-
kat"  —  írja  Viktor  Sklovszkij,  ma-
gyarul  is megjelent  Eizenstein-köny-
vében. 

A  Patyomkm  páncélos  például  há-
rom  hónap  alatt  készült  el.  (Beállí-
tásának  száma  sokszorosa  egy  inai  
átlagos filmének...)  A  híres  odesszai  
lépcső  jelenetét  egy  hét  alatt  teljes  
részletességgel  megírta,  egy  másik  
hét  alatt  leforgatta  Eizenstein.  Fil-
meztek  utóbb  is  ezen  a  lépcsőn,  de  
bebizonyosodott:  nincs  mit  „ k e r e s n i "  
rajta  Eizenstein  után.  Nincs  olyan  
nézőpontja,  ahonnan  a  nagy  előd  ne  
vett  volna  föl  beállítást...  

,Ne  játszd  itt  a  Művész  Színházat!"  

Eizensteinnek  mindig  meggyűlt  a  
baja  a  Sztanyiszlavszkij-rendszerben  
fölnevelődött  színészekkel.  Bizonyos  
szerepekre  ragaszkodott  hozzájuk,  de  
sokat  kínlódott  velük.  Mindenesetre  
Eizenstein  élete  végéig  érezte  a  mű-
vész-színháziak  idegenkedését,  amire  
ő  maga  is  —  mint  egykori  Mejer-
hold-tanítvány  —  hasonlóan  ironikus  
tartózkodással  válaszolgatott.  Akinek  
mosolyogva  azt  mondta  munka  köz-
ben:  „Ne  játszd  meg  itt  a  Művész  
Színházat!"  —  az  tudhatta,  hogy  ő  
most  vérig  lett  sértve.  

E  vitában  az  Eizenstein-pártiak  
valóságos  szószólója  Pavel  Kadocs-
nyikov,  akit  aztán  igazán  nem  „kül-
seje"  miatt  választott  ki  a  rendező,  
„akár  egy  natur-szereplőt"  (gyakran  
hangoztatott  ilyen  vádat  az  ellentá-
bor),  hiszen  négy  teljesen  különböző  
jellemű  és  küllemű  figurát  alakít  a  
Rettegett  Ivánban!  Kadocsnyikov  
vette  magának  a  fáradságot,  hogy  
sorra  megcáfolja  mindazt,  amit  a  
művész-színházasok  Eizenstein  „for-
malizmusáról",  „színészellenességé-
ről",  „zsarnokságáról"  terjesztettek.  

Egy  apró  példa.  „A  cár  koronázá-
sának  jelenetében  van  egy  momen-
tum,  amikor  Iván  először  balra,  
majd  jobbra  pásztáz  szemével.  Ami-
kor  ezeket  a  beállításokat  vették  föl,  
Eizenstein  félig  tréfásan  úgy  adta  
meg  a  jelt:  'A  szemecskék  balra.. .  
A  szemecskék  jobbra.. . '  Fölületes  
kívülállók,  akik  jelen  voltak  a  for-
gatáson,  később  elvihorásztak  rajta:  



'Ebből  áll  Eizenstein  munkamódszere  
a  színésszel:  szemecskék  balra,  sze-
mecskék  jobbra'.  De  hiszen  azt  sem  
tudták,  milyen  helyet  foglalnak  el  
ezek  a  beállítások  a  filmben,  mi  a  
szerepük,  hogyan  kapcsolódnak  a  
többihez,  a  hanghoz.  Én  viszont  ott  
voltam, amikor  Eizenstein  megbeszél-
te  Cserkaszovval  ezt  a  jelenetet,  és  
meghatározta  a  színész  feladatát.  
'Ne  felejtsd:  a  cár  maga  rendezi  a  
saját  koronázását'.  És akkor  javasol-
ta  a  játéknak  ezt  a  vonalvezetését,  
amelyben  a  következő  gondolat  rej-
lik:  amint  Iván  fölmagasodik  a  
templom  közepén,  vet  egy  pillantást  
jobbra  —  s  a  jobb  oldali  kórus  rá-
zendít  az  üdvözletre,  majd  vet  egy  
pillantást  balra  —  s  a  bal  oldali  
kórus  is  csatlakozik  a  magasztaló  
énekhez." 

Érdekes,  hogy  maga  Kadocsnyikov  
is  a  Sztanyiszlavszkij-rendszer  egyik  
követőjénél  tanult.  S  mégis  azt  ál-
lítja:  „Nem  látok  elvi  eltérést  ket-
tejük  (ti.  Sztanyiszlavszkij  és  Eizen-
stein)  munkájában.  A  kifejezésmód  
más,  de  a  módszer  csaknem  azonos."  

Eizenstein  két  ládája  

Lehetséges  mindamellett,  hogy  
Kuznyecovnak  igaza  van,  amikor  azt  
írja:  Sztanyiszlavszkij  stúdiójában  
„közvetlenül  a színészre  irányul  a  fi-
gyelem .. . ,  az  alák  a  színésztől  a  
forma  felé  haladva  születik  meg,  
nem  pedig  a  formától  a  színész  felé,  
mint  Eizensteinnél".  (De  mintha  csak  
erre  válaszolná  Kadocsnyikov:  „A  
'Rettegett'-ben  nem  lehetett  az  em-
ber  saját  hétköznapi  tapasztalatából  
kiindulva  'egyszerűen',  'fesztelenül',  
'valószerűen'  játszani.  Ez  végzetes  
lett  volna  a  filmre  —  stílusára  és  
értelmére  nézve.")  

Annyi  biztos,  hogy  Eizenstein  
rendszerint  már  kialakította  magá-
nak  a  „formát",  amikor  a  színészek-
kel  dolgozni  kezdett.  De  nem  a  for-
gatáson,  nem  is  próbákon  kezdett  
velük  dolgozni!  Hanem  először  is  el-
olvastatta  a  forgatókönyvet,  majd  
egyenként  —  többnyire  a  lakására  
invitálta  őket  —  megbeszélte  velük  a  
teendőket.  Jelenetről  jelenetre,  sőt  
már  beállításra  megrajzolta  nekik  
azt,  amit  kívánt  tőlük.  

A  mindennapos  rajzolás  éppúgy  

hozzátartozott  Eizenstein  munka-
módszeréhez,  mint  az  írás.  

A  rendezőnövendékeket  is  rajzok  
áradatával  oktatta  egy  nagy,  fekete,  
percenként  letörölt  táblán.  (Bárcsak  
valaki  ott  kattogtatott  volna  mindig  
egy  fényképezőgépet!  —  sóhajt  az  
utókor.) 

Eizenstein  munkamódszerének  lé-
nyegéhez  tartozott  a  részletek  leg-
pontosabb  elképzelése  és  rögzítése.  
Jó  kiegészítése  volt  ez  annak  a  „szo-
kásának",  hogy  mindig  csupán  gi-
gantikus  elképzeléseinek  részleteit  
valósította  meg.  (A  Sztrájk  például  
egy  hétrészes  sorozat  egyik  darabja-
ként  készült,  az  egész  —  A  diktatúra  
felé  címmel  —  a  munkásmozgalom  
útját  szándékozott  bemutatni  a  pro-
letárdiktatúra  győzelméig.  A  Pa-
tyomkinröl  köztudott,  hogy  az  ere-
deti  forgatókönyvnek  csupán  egyik  
epizódja  a  páncéloshajón  kirobbant  
lázadás.  De hasonló  a  helyzet  Eizen-
stein  későbbi  munkáival  is.)  

Vajon  hogyan  születhettek  napról  
napra  az eizensteini  művek  hatalmas  
erudíciót,  életismeretet,  fantáziát  sű-
rítő,  elképesztően  pontos  és  kifejező  
részletképei ? 

Ami  a  pontosságot  illeti,  Szergej  
Mihajlovics  bizony  nem  restellte  al-
kalmazni  azokat  a  „könyökvédős"  
könyvelői  eszközöket,  amelyeket  —  
például  —  Lev  Tolsztoj  sem  vetett  
meg:  a  Rettegett  Iván  hőseinek  jel-
lemzésével  éppúgy  rubrikákat  töl-
tött  ki  (vagy  hagyott  üresen)  egy  jó-
kora  papíron,  mint  a  Háború  és  bé-
ke  írója.  A  nagy  művészeknek,  úgy  
látszik,  nem  derogál az  ilyesmi.  

Minden  egyebet  illetően  pedig  tar-
totta  magát  ahhoz,  amit  még  prolet-
kultos  korában  mondogatott  munka-
társainak:  a  művésznek  legyen  két  
„ládája".  Tele  példákkal  mindegyik  
az  életből,  az  olvasmányokból,  a  
képzeletből.  Az  egyikből  vegye  elő  
mindig  az  éppen  folyó  munkához  
szükséges  tényeket,  a  másikba  pedig  
rakosgassa  szorgalmasan  azt,  amit  
tartaléknak  szán,  a  jövőre.  Ennyi  az  
egész. 

Így  dolgozott  Eizenstein.  

CSALA  KAROLY  


