
A  PATYOMKIN  ELŐTT...  
A  CÁRI  IDŐK  MOZIJÁTÓL  A  FORRADALMI  SZOVJET  FILMMŰVÉSZETIG  

De  régi  vita  már  e  kérdés  körül:  
szakítás  vagy  folytonosság?  Volt-e  
egyáltalán  szerepe  a  cári  idők  mozi-
hagyományainak  a  20-as években  vi-
haros  lendülettel  kibontakozó  szovjet  
filmművészet  alakulásában,  Eizen-
stein,  Pudovkin,  Vertov,  Dovzsenko  
új  —  hagyományt  teremtő  —  műkö-
désében?  Avagy  igazuk  volt  ugyan-
ezeknek  a  művészeknek  és  társaik-
nak,  akik  éppen  a  nagy  változások  
—  a  Patyomkin  páncélos,  az  Anya,  
az  Arzenál,  meg  a  Filmigazság  és  a  
Filmszem  bemutatása  —  idején  meg-
lehetősen  kurtán  ítélték  el  a  forra-
dalom  előtti  orosz  mozitermékeket?  

Különösen  Pudovkin-  sommás  íté-
lete  vált  ismertté:  „Szegényes  tarta-
lom  jellemezte  azokat  a  filmeket,  kö-
zöny  az  új  társadalmi  problémák  
iránt.  A  mozivásznakat  titokzatos  
miszticizmus  és  beteges  eltévelyedés  
árasztotta  el,  ami  a  filmgyártásban  
az  alacsony  színvonalnak  és  a  fejlet-
len  Ízlésnek  kedvezett.  Ez,  túl  azon,  
hogy  megtöltötte  a  kasszát,  arra  szol-
gált  a  burzsoáziának,  hogy  demora-
lizálja  a  tömegeket,  hogy  eltávolítsa  
őket  a  kor  nagy  kérdéseitől."  Persze,  
nem  hagyhatjuk  figyelmen  kívül,  
hogy  ez  a  vélemény  inkább  csak  a  
forradalmat  közvetlenül  megelőző,  
háborús  időre  jellemző  filmekre  vo-
natkozott.  S  különösen  nem  hagy-
hatjuk  figyelmen  kívül  az t  hogy  —  
végtére  is  igaza  volt  Pudovkinnak!  
Csakhogy.. . 

A  forradalom  előtti  orosz  film-
gyártás  nem  jellemezhető  híven  és  
igazságosan  csupán  az  1916-os  év  
termésével;  s  nem  az  okoz  gondot  a  
fejlődést  valódi  mivoltában  megér-
teni  akaróknak,  hogy  el  kell-e  uta-
sítani  a  nyilvánvaló  rosszat,  hanem  
az,  hogy  milyen  látható  és  láthatat-
lan  csatornákon  szivárgott  át  a  forra-
dalom  művészetébe  az  a  számos  
technikai,  művészi  módszerbeli  ered-
mény  és  tartalmi  érték,  ami  bizonyo-
san  létezett,  s  amit  az  újítás  hevé-
ben  született,  megérthetöen  sommás  
ítéletek  elhallgattak?  

A  Szovjetunióban  a  legélesebben  
Szemjon  Ginzburg  kitűnő  könyve  —  

A  forradalom  előtti  Oroszország  
filmművészete  —  vetette  föl  ezt  a  
kérdést,  még  1963-ban.  Egyebek  közt  
azért  sem  jelentéktelen  ezt  újra  meg  
újra  megvizsgálni,  mert  makacsul  
tartja  magát  az  a  hiedelem,  hogy  a  
húszas  évek  szovjet ' f i lmjei  inkább  
csak  a  külföldi,  nevezetesen  az  ame-
rikai  filmekből  átvett  tapasztalaitok-
ra  építkeznek.  (Természetesen,  ebben  
is  sok  az  igazság;  s  az  is  kétségtelen-
nek  látszik,  hogy  a  montázs  elméle-
tével  és  gyakorlatával  foglalkozó  
nagy  újítók  számára  indokoltan  lát-
szott  éppen  ez  az  előzmény  a  leg-
fontosabbnak.  De  hát  a  szovjet  f i lm  
már  a  30-as  években  sem  bizonyult  
a  20-a®  évek  filmművészete  egyenes  
vonalú  folytatójának.  így  hát  annak  
előzménye  sem  bizonyulhatott  „a  
szovjet  f i lm"  általános  és  kizárólagos  
el őzmény ének 1) 

Egy  biztos:  a  semmiből  nem  te-
remhetett  a  klasszikus  szovjet  né-
mafilm.  Érdemes  egyszer  ezzel  kap-
csolatban  is  megfontolni  Lenin  sza-
vait:  „Mint  tudjuk,  semmi  sem  hul-
lik  az  égből,  a  kommunizmus  a  kapi-
talizmus  maradványaiból  nő  ki,  s  
csakis  a  kapitalizmus  maradványai-
ból  építhető  fel  —  igaz,  rossz  marad-
ványaiból,  de  más  maradványok  
nincsenek."  —  „ ...  a  kapitalizmus  
csak  egy  kisebbségnek  biztosít  kul-
túrát.  Márpedig  nekünk  ebből  a  kul-
túrából  kell  felépítenünk  a  szocializ-
must.  Más  anyaggal  nem  rendelke-
zünk."  S még  egy  idézet,  a  legfonto-
sabbak  —  és szerencsére  a  legismer-
tebbek  —  közül:  „Minden  nemzeti  
kultúrában  megvannak  —  ha  nem  
is  kifejlett  formában  —  a  demokra-
tikus  és  a  szocialista  kultúra  elemei,  
mert  minden  nemzetben  van  dolgozó  
és  kizsákmányolt  tömeg,  amelynek  
életkörülményei  elkerülhetetlenül  
demokratikus  és  szocialista  ideoló-
giát  szülnek."  Hát  ezeket  az  ele-
meket  kell  megkeresnünk,  megis-
mernünk  a  forradalom  előtti  orosz  
filmben  is,  ha  teljesebben  kívánjuk  
megérteni  a  forradalmi  fi lmművé-
szet  kibontakozását.  Ennek  a  mun-
kának  az  alapozását  végezte  el  a  



A.  Drankov:  Sztyenka  Rázin  (1908)  

szovjet  szakirodalomban  Ginzburg  
említett  könyve.  

Tudjuk  egyébként  —  főleg  Lun-a-
csarszkijtól  —,  hogy  Leninnek  mi-
lyen  véleménye  volt  általában  véve  
a  moziról.  A  „számunkra  minden  
művészetek  közül  a  legfontosa-bb"-
nak  mondta.  (Ne  feledjük:  mint  tö-
megagitációs,  fölvilágosító,  népmű-
velő  eszközt  becsülte  így.  Kevés  két-
ség  lehet  felőle,  hogy  ma  inkább  a  
televízióra  mondaná  ugyanezt  Le-
nin!)  S  egy  anekdotával  fölér,  ha  a  
lenini  véleményt-  szembeállítjuk  
minden  oroszok  utol-só  cárjának,  II.  
Miklósnak  a  véleményével,  amelyet  
egy  rendőri  jelentés  margójára  jegy-
zett  (s  amellyel  már  megismerked-
hetett,  aki  elolvasta  Jay  Leyda  ná-
lunk  Régi  és  új  címmel  megjelent  
orosz  és  szovjet  filmtörténetét):  „A  
kinematográfiát  üres,  haszontalan,  
sőt  veszélyes  időtöltésnek  tartom.  
Csak  abnormális  ember  helyezheti  
ezt  a  vásári  látványosságot  a  mű-
vészettel  egy  színvonalra.  Ostobaság  
az  egész,  semmi  néven  nevezendő  
fontosságot  nem  kell  tulajdonítani  az  
ilyen  vacaknak."  Ehhez  -képest  őfel-
sége  meglehetősen  sok  időt  töltött  
moziban!  S  ráadásul  az  1896—1907  
között  készült  híradókból  csakis  az  

ún.  cári  krónika  felvételei  maradtak  
meg  az  utókorra  Oroszországban,  
vagyis  a  felséges  család  eseményeit  
megörökítő  kockák,  amelyeket  alapos  
rendszerességgel  készíttetett  magáról  
és  környezetéről  éppen  „az  ilyen  va-
caknak"  semmi  fontosságot  nem  tu-
lajdonító  II.  Miklós.  

Milyen  is volt  hát  az  a  film,  amely  
—  akár  tetszik, akár  nem  —  előzmé-
nyül  szolgált  a  forradalom  filmmű-
vészeteként  megszületett  fi lmművé-
szeti  forradalomnak?  

Általánosságban  szemlélve,  termé-
szetesen,  az  orosz  f i lm  is  olyan  volt  
nagyjából-egészéből,  mint  a -többi  or-
szágé.  Mert  nagyjából  ugyanúgy  szü-
letett,  ugyanúgy  alakult  korai  gyer-
meksége.  Az  orosz  és  később  a  szov-
jet  filmművészet  —  nemzeti  —  sajá-
tosságait  azok  az  elemek  határozták  
meg,  amelyek  ebben  a  születésben-
alakulásban  sajátosan  orosznak  
mondhatók.  De  ahhoz,  hogy  ezekről  
egyáltalában,  szót  ejtsünk,  valamit  
le  'kell  szögeznünk  arról,  hogyan  is  
született  meg  a f i lm művészete  a  'kö-
zönséges  technikai  mutatványból.  Itt  
ugyanis  jókora  félreértésekkel  akad  
dolga  mindazoknak,  akik  a  kor  té-
nyeit  közvetíteni  próbálják  a  jelen-
hez.  Röviden:  a  játékfilm  létrejötté-



vel  kapcsolatos  téveszmékről  van  itt  
szó. 

Részint  nemzeti  balítélet  („ki  di-
csekedhet  korábbi  játékfilmgyártás-
sal?">,  részint  a  mai  nonmák  („a  
filmművészet  egyenlő  a  játékfilm-
mel")  játszanak  közre  abban,  hogy  a  
legtöbb  fi lm történész  a  korai  kor-
szakban  is  csak  a  játékfilmek  után  
nyomoz  —  nálunik  is, de  számos  más  
országban  is.  Gimcsburg  is  joggal  tesz  
szemrehányást  elődeinek  és  kollégái-
nak  amiért  csak  az  „ún.  művészi  
kinematográfia"  történetét  tanulmá-
nyozták,  s  ráadásul  egyre-másra  so-
roltaik  be  ebbe  a  kategóriába  olyan  
filmeket,  amelyeket  tárgyilagosab-
ban  nézve  aligha  lehet  játékfilmnek  
nevezni.  Akárcsak  nálunk:  az  Uránia  
Ismeretterjesztő  Színház  számtalan  
—  máskülönben  igen  érdekes  —  il-
lusztrációként  használt  f i lmfelvétele  
közül,  teljesen  komolytalan,  indok-
lással  (mert  színészek  láthatók  a  
vásznon... ) ,  játékfilmnek  minősítet-
ték  A  tánc  című  ismeretterjesztő  
produkciót.. . 

A  legősibb  műfaj  a  „híradó".  Eb-
ből  elsőként  a  dokumentálás  külön-
böző  változatai  fejlődnek  ki.  Ezek  
tapasztalatára  épülhetett  az  ismeret-
terjesztő  és szórakoztató  célzattal  ké-

szített  rekonstrukció,  az  ál-doku-
mentálás,  majd  a  különféle  írott  f ik-
cióműfajok  illusztrálása;  külön  ág,  
párhuzamosan  fejlődött  a  filmtrükk  
(animáció)  és  a  színházi  dokumentá-
lás:  ismert  színdaraboknak  esetleg  
nem  a  színházban,  hanem  műterem-
ben,  vagy  szabadban  megismételt  
felvétele  (többnyire  persze,  csak  
színdarabrészleteké). 

Ginziburg  meggyőző  módon  bizo-
nyítja,  hogy  bár  Venjamin  Vis-
nyevszkij  értékes  fi lmográfiája  
(alapmunka  a  szovjet  szakirodalom-
ban)  1907—1908-ból  tizenhárom  já-
tékfilmet  sorol  föl,  ebből  valójában  
nyolc  nem  egyéb,  mint  színházi  elő-
adások  részleteinek  dokumentális  
megörökitése,  egy  —  katonai  híradó,  
egy  —  félig  etnográfiai  dokumen-
tum,  félig  rekonstrukció  (a  hangza-
tos  című  Dráma  egy  Moszkva  mel-
letti  cigány  táborban),  egy  —  orosz  
népdal  alapján  színházi  színészekkel  
készített  élőképsorozat  (éppenséggel  
ezt  nevezhetjük  az  első  orosz  játék-
fi lmnek:  Sztyenka  Rozin  a  címe),  és  
csupán  két  olyan  alkotás  akad  a  
filmjegyzékben  fölsoroltak  között,  
amelyek  már  speciálisan  a  f i lm  szá-
mára  írott  cselekményvázlat  alaipján,  
vitathatatlanul  játékfilmként  készül-

Goncsarov  és  Hanzsonkov:  Szevasztopol  védelme  (1911)  



tek.  Azt  hiszem,  ilyesfajta  önvizsgá-
latra  a  magyar  filmtörténet  művelői-
től  is  igényt  tarthatnánk,  Igaz  ugyan,  
hogy  előbb  még  a  lehető  teljességgel  
fő!  kéne  deríteni  —  sajtóhíradások  
alapján  —  az  1900-as  évek  ismeret-
terjesztő és  híradófel vételeinek  egye-
lőre  beláthatatlan  szigetvilágát  . . .  

Ami  a  föntiek bői  a  magyar  film-
történetre  vonatkozik,  az  'kitérő;  az  
orosz  fi lmre  vonatkozó  azonban  ko-
rántsem!  Csakis  iigy  érthetjük  meg  
ugyanis,  miféle  elemekből  építkezhe-
tett  a  forradalom  előtti  orosz  fi lm-
gyártás  demokratikus  vonulata,  kö-
vetkezésképp:  miféle  hagyományt  
jelenthetett  a  forradalmi  film  szá-
mára 

Vágjunk  a  közepébe.  Tudomásunk  
szerint  páratlan  a  világon  az  1910-es  
években  az  olyan,  tömegjelenetekben  
bővelkedő,  monumentális  történelmi  
rekonstrukció,  mint  amilyen  az  1911 -
ben  forgatott  Szevasztopol  védelme.  
Hivatalosan  Goncsarov  és  Hanzson-
kov  rendezte,  de  amint  Ginzburg  
megjegyzi,  a  rendezésiben  nyilvánva-
lóan  Ljahov  ezredesre,  a  katonai  
konzultánsra  hárult  a  legfontosabb  
feladat.  A  fi lm  —  2000 méter  hosszú,  
1  óra  40  percnyi  vetítési  idővel!  —  
kivételes  támogatást  élvezett  a  ható-

ságoktól,  mert  af fé le  monarchikus  
agitkának  gondolták  el,  a  cári  hadse-
reg  korlátozás  nélkül  állott  a  f i lme-
sek  rendelkezésére,  akik  példás  gon-
dossággal  rekonstruálták  ily  eszkö-
zök  birtokában  csaknem  az  egész  
krími  háború  minden  nagy  csataje-
lenetét.  Ginzburg  szierint  a  „katanai-
monarohikus"  tervből  „katonai-haza-
fias"  f i lm  született.  Ez  az  alkotás  ma  
is  látható.  A  híradások  szerint  csak-
nem  ugyanilyen  módszerű  és  jelentő-
ségű  volt  az  1912-ben  Ukrajnában  
készített  Zaporozsjei  Szecs,  amely  
Evarnyickij  történészprofesszor  irá-
nyításával  készült  a  híres-neves  ko-
záktelep  életéről,  harcairól,  szokásai-
ról.  Ez  a  f i lm  azonban,  sajnos,  nem  
maradt  az  utókorra.  

Talán  fölösleges  is  emlékeztetnünk  
rá,  hogy  a  Patyomkin  páncélos  is  
eredetileg  az  1905-ös  év  forradalmi  
harcaiinak  hatalmas  eposzaként  —  
történelmi  rekonstrukcióként,  ha  úgy  
tetszik  —  indult  el  a  megvalósítás  
útján  ..  

A  tömegjelenetekkel  építkező,  mo-
numentális  történelmi  elbeszélés  
(amely  a  „rekonstrukcióból"  szüle-
tett)  —  a  forradalom  előtti  orosz  —  
s  ukrán  —  némafilmnek  sajátságo-
san  nemzeti  hagyománya'  

V.  Orlova  és  I.  Mozzsuhin  a  Szergij  atyában.  Rendező:  J.  Protazanov  (1918)  



Az  orosz, játékfilm  az  első  világhá-
ború  alatt  indult  virágzásnak.  Két-
ségtelen,  hogy  a  mindent  meghatá-
rozó,  özönszerű  áramlat  ebben  —  a  
nyárspolgári  filmponyva,  a  szenti-
mentális  „szociális"  film.  a  fantasz-
tikus  kalandfilm  volt.  Hol  volt  már  
ekkor  az  a  naivul  buzgó  ismeretter-
jesztő  lendület,  amelynek  jellemző  
címadását  Avercsen'ko  kacagtató  hu-
moreszkben  gúnyolta  ki  (például:  
„Bolhafogás  Norvégiában".  „Ceruza-
hegvezés  Közép-Oroszországban"  
stb.);  hol  a  tűzvészek,  járványok  és  
egyéb  istencsapások  „szenzációs"  do-
kumentálása! . . .  Alig  egy-két  év  
alatt  raffimált  technikával  és  drama-
turgiéval  készített  művi  termékek  
áradata  zúdult  az  orosz  mozik  vász-
naira.  Ginzburg  teljes  joggal  írja  er-
ről  a  jelenségről:  „A  cselekménymo-
tivumok  száma,  amelyek  meghatá-
rozták  a  filmtörténetet,  nagyon  kor-
látozott  volt.  Könnyűszerrel  össze  le-
helt  állítani  a  kinematográfiai  szü-
zsék  katalógusát,  azzal  a  módszerrel,  
amelyet  a  folkloristák  alkalmaznak  a  
mesemotívumok  katalógusaiban.  Va-
jon  nem  azzal  magyarázható-e  ez,  
hogy  a  mozi  az  első  világháború  
éveiben  magára  vállalta  a  városi  
kispolgári  folklór  funkcióit?"  

S  még  ez  a  „nyárspolgári  folklór",  
ez  az  „új  városi  népköltészet"  is  to-
vább  élt,  ironikus  „megkérdőjelezés-
sel".  visszájára  fordítással,  a  szov-
jet  korszakban!  Peresztiani  és  Kule-
sov  éppenséggel  ezen  a  korláton  be-
lül  alkotott  klasszikusat:  így  szüle-
tett  1923-ban  a  Pörös  ördögfiókák,  
1924-ben  a  Mister  West  különös  ka-
landjai  a  bolsevikok  országában.  Egy  
időre  aztán,  úgy  látszott,  elveszett  a  
létjogosultsága  a szovjet  filmben  en-
nek  az  irányzatnak.  De  nem  a  nap-
nál  világosabb-e,  hogy  már  a  30-as  
évek  nagy  megújulásában  —  a  Mak-
szim-trilógiában  példának  okáért  —  
ismét  fölbukkantak  e  hagyományok  
(igaz,  nagyon-nagyon  transzformált)  
maradványai ? 

S  aztán:  a  színészek,  pontosabban  
a  színészet,  a  klasszikus,  nemzeti  jel-
legzetességekkel  bíró,  nagyszerű  
orosz  színjátszás  fi lmre  adaptálásá-
nak  hagyományai  is  a  forradalom  
előtti  időkből  származnak,  természe-
tesen,  A  színészvezetés  módszereivel  
együtt!  Elegendő  egyetlen  nevet  em-
lítenünk,  aki  egymaga  fémjelzi  az  

orosz  filmszinjátszást,  egyetlen  ren-
dező  nevét:  Jakov  Protazanovét.  El-
lentmondásos,  fura  fickó  volt  ő,  any-
nvi  szent.  Rettentő  sok  filmet  rende-
zett.  Minden  műfajban.  Emigrált  is,  
miután  a  fehérgárdistáknak  készített  
filmeket.  De  a  NEP  éveiben  vissza-
tért.  S  a szovjet  érában  olyan  néma-
filmeket  rendezett,  mint  az  Aelita,  a  
Lenin  hívó  szava,  A  hárommilliós  
pör,  A  negyvenegyedik  (méltó  előké-
pe  Csuhraj  későbbi,  ugyanazt  az  el-
beszélést  feldolgozó  színes  fi lmjé-
nek).  Az  ő  nevéhez  fűződik  koráb-
ban  a  nemes  irodalmi  anyag  igazi,  
művészi  szintű  meghódítása-  az  orosz  
film  számára  —  s  ez.  a  filmszínészet  
messzeható  iskolájának  kimunkálá-
sával  együtt,  vajon  nem  elegendő-e  
ahhoz,  hogy  Protazanovot  (ha  nem  
is  mindenestül,  de  nagyon  jelentős  
„demokratikus  elemeivel")  a  forra-
dalom  előtti  és  a  forradalmi  orosz  
film  eleven  összekapcsolójaként  tisz-
teljük  és  tanulmányozzuk?  

Végül  pedig  néhány  szót  még  arról  
az  irányzatról,  amelyet  a  Protazanov  
mellett  legjelentősebb  forradalom  
előtti  orosz  filmrendező,  Jevgenyij  
Bauer  képviselt.  Sokszor  megvádol-
ták  öncélú  diszkereséssel.  Valójában  
a  filmkép,  a  „képzőművészeti  oldal"  
nagy  kimunkálója  volt  ő.  Korai  ha-
lála  megakadályozta  benne,  hogy  a  
forradalmas  időknek  is  eleven  része-
se  legyen.  De  figyeljünk  csak:  az  ö  
tanítványa  volt  Kulesov.  Kulesové  
Pudovkin . . .  S  Bauer  nézeteivel  ro-
kon  eszméket  képviselt  a  forradalom  
előtt  a  fi lmmel  próbálkozó  nagy  
színházi  rendező,  Mejerhold  is.  A  
nagyszerű  színházi  díszlettervező,  Je-
gorov  bevonásával  első  -ízben  pró-
bálta  meg  kidolgozni  a  kinematográ-
fiai  tér  föLépítesenek  elméletét,  és  a  
beállítás  képzőművészeti  kompozí-
ciójának  kérdéseit!  És  mint  tudjuk  
—  Mejerhold  tanítványa  volt  Szergej  
Mihajlovics  Eizenstein  . . .  

Igen,  a  forradalmi  szovjet  f i lm  gi-
gászi  újításai  szilárdan  építkezve  tá-
maszkodhattak  azökra  a  hagyomá-
nyokra,  amelyeket  a  forradalom  előt-
ti  orosz  f i lm  temérdek  giccse  és  di-
lettáns  ponyvája  között,  értékként,  
demokratikus  tartalom  közvetitöje-
ként  kimunkáltak  elődeik.  Folyto-
nosság  vagy  szakítás?  Mindkettő,  
természetesen! 
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