
GORKIJ MÜVEI FILMEN 
Az irodalmi világ a százéves Gor-

kij születésnapjára emlékezik. A 
szó művészete azonban nem sajátít-
hatja ki magának a klasszikusokat: 
az irodalmi ünnep manapság film-
ünnep is — s különösen az a prole-
táríró esetében, aki lelkes tanúja 
volt a legfiatalabb múzsa térhódítá-
sának s megért néhány igazi mozi-
sikert is. Gorkij sokszor megihlette 
a rendezőket — köztük franciákat, 
németeket, magyarokat (a mi fil-
mográfiánkban A pénz és az Éjjeli 
menedékhely, Radmirov Katalin cím-
mel szerepel). Míg élt, Az anya két-
szer is szalagra került; 1919-ben Ra-
zumnij, hét esztendővel később Pu-
dovkin rendezésében. 1929-ben for-
gatták a Szovkino műtermeiben a 
Kain és Artyom filmváltozatát — 
utóbbit Petrov-Bitov jegyezte. 

Gorkij az „adaptáció" szót nem 
szerette. A rá jellemző szókimondás-
sal és szenvedélyességgel nyilatkoz-
tatta ki 1933-ban: „Én általában el-
lensége vagyok minden -adaptáció-
nak", mert az efféle munkák a néző 
igényességét csökkentik, az írókat 
pedig élősdiségre és kontárkodásra 
szoktatják." 

A legjobb Gorkij-filmek, Pudovkin 
és Donszkoj kongeniális munkái még-
is becsületet szereztek a megvetett 
„adaptáció" kifejezésnek. Ezekben 
az átültetésekben nem szó szerinti 
fordítást kapunk, nem fáradt-fantá-
ziátlan reprodukciót, hanem igényes 
újjáteremtést, a gondolatok adekvát 
s mégis eredeti képi mását. Mindez 
egyébként az „irodalmi filmek" is-
mert paradoxonja, a hűtlen hűség 
ezerszer ismételt törvénye, mellyel 
kapcsolatban ezúttal csak a legszük-
ségesebb feltétel fontosságát hang-
súlyoznánk: a rendezői egyéniség, a 
szuverén művészi világ meghatározó 
voltát. 

Pudovkin nem képeskönyvszerűen 
akarta feleleveníteni a regény for-
dulatait. Az anya szövegét nem 
adott forgatókönyvnek, hanem, bár-
milyen szentségtörően hangzik is, 
nyersanyagnak tekintette, melyet al-
kotó módon formálhat s a film-struk-
túra követelményeinek megfelelően 
alakíthat. Kissé patetikus vallomása 
is erről tanúskodik: „Be akartunk 
hatolni a regénybe, hogy benne él-
jünk, vele lélegezzünk s ereinkben 
szétáradjon a mű atmoszférája-táp-
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lálta vé r . . . Természetesen nem min-
den regénnyel lehet ennyire együtt 
lélegezni és élni. Gorkij regényeivel 
nemcsak lehet: kell is." (Az első film, 

Kino, 1932. szept. 24.) A kiváló ren-
dező szerencsés kézzel változtatott 
s a jellemfejlődés rajzát — ezt örö-
kíti meg a könyv is! — szuggesztív 
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képsorokban tárta elénk. Különösen 
sikerült a fullasztó atmoszféra meg-
idézése; a jelenetek szinte önmaguk-
ban is a forradalmi változás szüksé-
gességét és elkerülhetetlenségét su-
gallják. Az anya érdekes típusai, ki-
fejező figurái ugyancsak a képi meg-
jelenítés invencionitását bizonyít-
ják: egy arc — egy karakter; egy 
pillantás — egy emberi sors; egy 
mozdulat — egy jellemvariáció (gon-
doljunk a harmonikásokra). 

Donszkoj nem kevesebb, mint öt 
Gorkij-filmet rendezett (a trilógiát, 
továbbá Az anyát és a Foma Gorgye-
jevet). A Gyermekkor (nálunk Ködös 
ifjúság címen pergett először a mo-
zikban) megragadó vallomás a ke-
serűségekről és fájdalmakról, a bo-
rongós-nosztalgikus hangulatokról és 
az apró emberi örömök varázsáról. 
A lírai szépségű képeket arányos 
kompozíció fűzi össze. Donszkojnak 
nem volt könnyű dolga, hiszen az 
életrajzi vallomás pompás leírások-
ban bővelkedik, élő jellemeket te-
remt, színes korrajzot fest. 

A film e költői leírást, a tiszta eget; 
a Volga aranyos partjait, a méltóság-
teljesen úszó hajót, a szürkéskék vi-
zet, a mézeskalácsból készült váro-
sokat és falvakat egyaránt szép tab-

lókon adja vissza; a gorkiji atmosz-
féra hamisítatlan. Külön meg kell 
említenünk Aljosa-Ljarszkij termé-
szetes alakítását: a kis színész nem 
csodagyereket játszik, hanem gondol-
kodó-meditáló fiút, akit az élet arra 
kényszerít, hogy érettebb legyen kor-
társainál. (Ljarszkij, aki az első két 
részben keltette életre a gyermek-
Gorkijt, a Honvédő Háborúban hált 
meg.) 

A kor súlyosodé ellentmondásai és 
hamis esztétikai előírásai szeren-
csére nem éreztették hatásukat a 
trilógia képi változatában; mindössze 
egyetlen árulkodó adalékot jegyzett 
fel a krónika. Az Egyetemi éveim 
focimén Iszaak Bábel nevét hiába 
keressük, pedig ő írta a forgatóköny-
vet Gruzgyev társaságában. Mikor a 
film megjelent, a legendás Lovashad-
sereg szerzője már nem is é l t . . . 

Ahogy ez nagyobb lélegzetű mű-
vek esetében lenni szokott, a foly-
tatás jóval kevesebb trouvaille-t vo-
nultat fel, a befejező rész pedig, 
melyben más novellák (A gazda, Ko-
novalov stb.) motívumai is szerepel-
nek, kissé illusztratív jellegű; az 
Ember született című írásból köl-
csönzött befejezés bántóan bombasz-
tikus. Nem éri el a' Gyermekéveim 
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klasszisát a másik két Donszkoj-mű, 
A z anya és a Foma Gorgyejev sem. 
Jóllehet egyes részletek emlékezete-
sek s a dráma sodrása olykor magá-
valragadó, a két regény mégsem 
nyert megfelelő filmi formát, mert a 
szerkezet széteső, sok a direkt jelkép 
és a statikus beállítás. 

A z anya és a Gyermekéveim a 
képzeletbeli rangsor élén állnak, de 
a többi Gorkij-film sem a jellegtelen 
produkciók számát szaporította. 
Szinte mindegyik átmentett valamit 
Gorkij világából: Rosalj a drámai 
erőt (Az Artamonov család, 1941), 
Braun a gazdag jellemrajzot (Malva, 
1956), Filippov a költőiséget (Cselkas, 
1956). A színdarabfilmek — az 50-es 
évek divatja volt „egy az egyhez" 
megörökíteni a drámai előadásokat 
— nem vehetik fel a versenyt az em-
lített alkotásokkal; ezekben egyéb-
ként is a színházi rendező és a szí-
nész interpretáló tehetsége s nem a 
filmi lelemény játssza a főszerepet, 
(ö t színmű filmreviteléről tudunk: 
az Éjjeli menedékhely, a Barbárok, 
az Ellenségek, a Jegor Bulicsov és a 

többiek, valamint A nap fiai egy-
egy színházi estéjének emlékét őr-
zik a filmtekercsek.) 

• 

Az elmúlt évben Moszkvában ké-
szítettem interjút Donszkojjal. A 
Gyermekéveim filmváltozatára te-
reltem a szót. A rendező — kitűnő 
mesélő — hirtelen elhallgatott. Gon-
dolatait, jóllehet eredetiek voltak, 
azt hiszem, hamarabb el fogom fe-
lejteni, mint eltűnődő pillantását és 
csöndes sóhajtását. Csak ennyit mon-
dott: 

— Ö, ha Aljosa látta volna. . . 
Ezekből a szavakból a fájdalom és 

a büszkeség egyaránt kicsendült. A 
fájdalom, hogy a példakép, az ih-
lető, a jóbarát nem örülhetett vele 
együtt az elismerésnek — s a büsz-
keség, hogy a f i lm méltó a nagy re-
gényhez: klasszikussá érett, mérce 
lett, melyhez ma már minden Gor-
kij-filmet hasonlítanak. 
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