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A cár utolsó alattvalója 
\ 

F. lM. Ermler rendezői pályájának első szakaszából való A cár utolsó 
alattvalója (1929). NémafUm, de a képei dübörögne*c. Ermler, a rit-
mus mestere, aki hang nélkül is hanghatásokat tud elérni., Vaderővel vágja 
a néző lelkébe a képek látványát, nála az öröm harsog, a fájdalom üvölt, az 
emberség égig zeng, a butaság elbődül, a nyomor rekedten ordít, az igazság 
teli torokból vágja ki a szocialista világnézet magas C-jét. i 

A cár utolsó alattvalója I— Iván Filimon altiszt .— a háborúban elvesz-
tette emlékezőtehetségét, de emberszeretetét nem. Kirángatja a vagonok-
ból kidobált halottak közül a némi életjelt mutató vöröskatonát, Andrejt, és 
megmenti az életét. Az emlékezet nélkül élő Iván később egy alkalommal 
az állomáson, valamelyik vonatablakban megpillant egy női arco(. A vonat 
elrobog, de ez az arc nem hagyja nyugodni Ivánt, végül is jeltépi elkérgése-
dett emlékezetét. A cári altiszt rájön arra, hogy őt Iván Filimonnak hívják, 
Pétervárottí lakott, és hogy a\ vonatablakban látott asszony a felesége. És el-
indul, hogy megkeresse az asszonyt és az életét. Csakhogy közben a cári biro-
dalom helyét egy épülő szocialista ország foglalta el. Iván mit sem tud a for-
radalomról, Leninről, az új világról. Ermler filmje azt mondja, pontosabban: 
kiáltja el, hogy miképpen fedezi fel \a több mint egy évtizeden át holtan 
élő Iván a szocializmust. 

Olván Filimon a cár háborújá-
ban. Íme, Itt áll- a cári altiszt 

és vele szemben az ellenség, a né-
met. De nézzük csak meg jól a ké-
pet! A német egyenruhában is Fi-
limont látjuk. Ivén önmagával áll 
szemközt, megdöbbenve mered az 
ember — az emberre. A rendező 
végső megoldást talált, finom árnya-
latok nélküli, ősi, örök, egyedül-
valóan, természetből fakadó igaz-
sággal sújt a nézőre. Feledkezzünk 

csak bele teljesen a filmbe és ne 
féljünk kimondani: ez a filmkocka 
egyúttal egy költői hévben fogant, 
harsány bolsevik propaganda-plakát 
is. Majakovszkij-ihletésű, forradal-
mi kinagyítása a valóságnak. Erm-
ler nemcsak egy-két pillanatig mu-
tatja az egymással szemben álló Fi-
limant, de újra és újra bevágja a 
képek közé, s az így nyert ritmus-
sal a vissza-visszalökődő mondani-
való néma látványát valósággal 
meghangositja. 



OAndrej magához tér. Filimon 
káposztával eteti. Félelmetes 

kép. A még mindig válláig halálba 
merült vöröskatona szívja a ká-
poszta levét, az élet nedvességét. 
Éppen annyi ereje van, (hogy a szá-
ját egy kicsit kinyissa és ember-
fölötti akarattal, az ösztönök két-
ségbeesett tornájával hörpölje; 
nyalja a savanyú nedvet. Iván Fili-
mon nagy, otromba keze tartja a ká-
posztát. Az emberi gyámoltalanság 
végső szélességi fokán vannak ők, 
még egy lépés és már nincs (élet. Itt 
kell megkapaszkodnia Ivánnak Is, 
Andrejnék is, ebben a tragikus za-
bálásban, ebben a felemelően szép 
pillanatban. Igen, a kép rendkívül 
közönséges, sőt egyenesen kínzó ha-
tású. Itt sincs alku, középmegoldás, 
esztétikai egyeztetés. — „Ó, ezt már 
nem szabadna mutatni!" — szól 
közbe a kényelemszerető esztéta. 
„De csak nézd, bámuld és vacogj!" — 

válaszol a rendező, aki nem csupán 
emlékeztetni akar az igazságra, ha-
nem örökre belénk akarja vésni azt. 

©Ez a revolveres démon, a fehér 
tiszt. De nemcsak a fehér tiszt, 

hanem mindenki, akinek része van 
abban, hogy Ivánnak el kellett ve-
szítenie emlékezőtehetségét. Ez a 
képfogalmazás és ez a megjelenítési 
mód valami új mitológiát sejttet. 
Fehér Kyklopszok és vörös Prome-
theusok támadnak föl ebben a mito-
lógiában. A fehér tiszt ezeknek a 
Kyklopszoknak egyike. Jellemzésé-
ben nincs egy másodpercnyi alku 
seim. A film egész útkanyargásában 
mindig pontosan így tűnik fel. Va-
jon felnagyításról, irodalmi kritizá-
lásról van szó ebben az esetben? 
Nem! Az a képi erőteljesség, amit a 
némafilm hangjának nevezek ebben 
a mostani képnézésemben, így mu-
tatja az ember ellenfelét. 



OA film teli van éles, gúnyoros 
mozzanatokkal. Üti a képmuta-

tókat, a törtetőket, a kényszerű-
szocialistákat, a bolsevik jelmezbe 
öltözött hivatalnoklelkű ostobákat, 
de széles jókedvbe fordul, valahány-
szor a derék Iván kalandjait mu-
tatja meg, a neki kiismerhetetlen 
világban, amelyben volt gazdáját 
szomorúság aszalja, a villamoson 
tiszt mellett ül a közlegény és a 
pénzen a cár arcképe helyett a sarló 
és kalapács található. 

Ezen a képen Iván a gyárban, az 
üzemi tanács elnöke — a megmen-
tett Andrej — előtt jobbágyi meg-
hajlással köszöni, hogy munkát kap 
a N-méltóságos üzemi tanácstólr. Hát-
térben Lenin szobra. Ermler a hu-
moros megoldásokban Is hű maradt 
stílusához; képválitása, montázsa, 
ritmuskeresése azonban nem any-
nyira bátor és szenvedélyes. 

©Annál magasabbra emelkedik 
olyankor, amikor az öröm és 

boldogság fejezeteihez érkezik. Az 
egész látóhatár visszhangzik a táncra 
perdülő rendező széles kedvétől. 
Iván Fllimon az üzemi mosdóban 
tussol, munka után. Ez a tuss-jele-
net a filmen több percig tart. Fili-
mon dörzsöli, csapdossa magát, 
prüszköl, ázik, forog, mártózik, rep-
des a víz sugarai alatt. Évtizedeket 
tussol le magáról, vereti testéről a 
vízcseppekkel az egész piszkos múl-
tat. Ragyogó, szertelen kép! Iván 
Filimon úgy áll a csapdosó, fröcs-
kölő üzemi tuss alatt, mint az első 
ember állhatott abban a csodálatos , 
záporban, amely lemosta róla a sö-
tétségtől való állati félelmet, az er-
dei bujkálás közben testére akasz-
kodó férgeket, hogy aztán elindul-
jon az ember útján: a nagy, szabad 
mezők felé. 

Gy. M. 


