
H I T Í G É R L E N I N G R Á D ? 
Az Össz-szövetségi Filmfesztivál a 

szovjet kulturális életnek kétéven-
ként visszatérő, kimagasló esemé-
nye céljában, funkciójában a mi pé-
csi filmszemlénknek felel meg. Azzal 
a nem elhanyagolható különbséggel 
azonban, hogy nem egy, hanem ti-
zenöt szocialista köztársaság húsz 
filmgyárának termését méri fel. Az 
arányok tehát úgy viszonylanak egy-
máshoz, mint mondjuk a fesztivál-
nak ez évben otthont adó Leningrád 
városa Pécs városához. 

A fesztiválnak külön érdekességet 
adott, hogy egybeesett a szovjet film 
születésének félévszázados évfordu-
lójával. ötven esztendeje 1918. május 
18-án alapította meg rendeletileg a 
fiatal szovjet kormány az első szov-
jet filmstúdiót: a patinás múltú Len-
filmet. A jubileumra való tekintettel 
rendezték meg ebben az esztendő-
ben a fesztivált Leningrád városá-
ban, egyidejűleg az ünnepi megem-
lékezéssel, amelynek során a társa-
dalom legkülönbözőbb rétegei kö-

szöntötték a stúdió művészeit és em-
lékeztek meg az elmúlt ötven év 
kimagasló eredményeiről. 

A leningrádi harmadik szövetségi 
filmfesztivál arról tanúskodik, hogy 
a magyar kulturális köztudat képe 
meglehetősen elmaradt a szovjet film 
mai helyzetének tényleges valóságá-
tól. Bár természetesen hiba lenne ha 
csak kimagasló alkotásokról számol-
nánk be — annyit azonban minden-
képpen meg kell állapítani, hogy a 
fesztivált vitathatatlanul kiegyensú-
lyozott és magas átlagszínvonal jel-
lemezte. Gyenge, minden szempont-
ból érdektelen filmet nem is láthat-
tunk a műsoron, és ebből az általá-
nos minőségi fejlődésből egyaránt ki-
vették részüket a nagy múltú moszk-
vai és leningrádi filmstúdiók és a 
hozzájuk mindinkább felzárkózó fia-
tal köztársasági filmművészetek. 
Habár . . . szemben az előző eszten-
dőkkel és a két év előtti filmfeszti-
vállal, úgy tűnik, hogy mindenek-
előtt a Moszfilm stúdió, de fesztivá-
lon kívül látott filmjeivel a Lenfilm 
is — sportnyelven szólva — meg-
erősítették nagyon is szorongatott ve-
zető helyüket sok színű és színvona-
las repertoárukkal, az össz-szövetségi 
„filmbajnokság" tabelláján. 

Mielőtt azonban a konkrét elem-
zésre rátérnénk, a fesztivál egy két-
ségtelen negatívumáról is szólnunk 
kell. A bemutatott huszonöt játék-
filmből mindössze négy játszódott 
napjainkban. S ez akkor is egyol-
dalúság, ha tudjuk, hogy a múltat 
ábrázolva is lehet — mint nem egy 
látott filmben is — a jelenhez szólni 
és az elmúlt jubileumi év, a forra-
dalom ötvenedik évfordulója némi-
leg indokolja is ezt a történelmi 
visszapillantás-sorozatot, amelynek 
méltán adhatnánk jelszavául a grúz 
Dolidze versenyfilmjének címét: Ta-
lálkozás a múlttal. Azonban magá-
nak a forradalomnak a története és 
a forradalomra való megemlékezés 
sem teljes a jelen harcai, célkitűzé-
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A Lenfilm egyik versenyfilmjének a Mlodlk Előretolt őrség című alkotásának egyik 
jelenete 

sei, embertípusai, konfliktusai nél-
kül. S ezt igazán színvonalasan való-
ban kimagasló művészi erővel csak 
két film — véleményünk szerint a 
fesztivál két legjelentősebb alkotá-
sa — idézte meg: Julij Rajzman 
Kortársad című kétrészes fi lmje és 
Okejev fiatal kirgiz rendező Gye-
rekkorunk ege című megrázó, és 
poétikus alkotása. A másik két mai 
tárgyú film közül az egyik, a címé-
ben Puskin Anyeginját idézi Én sze-
rettem önt, az egykori Mickey Roo-
ney filmekre emlékeztető kedves ka-
maszszerelem története, a másik az 
észt Tallin film Déli komp című al-
kotása a karrierizmussal foglalkozik. 
Mindkettő érdekes, de nem túlságo-
san jelentős alkotás. 

Rajzman és Okejev filmje közegé-
ben, témájában, stílusában egyaránt 
különbözik egymástól. Rajzman egy 
vezető értelmiségi, egy régi bolsevik, 
a szocializmus építéséből fakadó, ti-
pikusan „ipari" jellegű lelkiismereti 
konfliktusáról szól. A kirgiz film 
pedig a jurták elmaradt világába 
visz vissza, a még ma is nomád 
életet élő, állattenyésztő parasztok 

közé. De mind a két filmnek közös 
erénye, hogy ha más közegben is, 
de ugyanazt a kemény és következe-
tesen realista szemléletet képviselik, 
amely a történelem progresszív fo-
lyamataiban is meglátja a tragikus 
emberi konfliktusokat, s ezeket nem 
a fejlődés nehézségei, sztereotip pub-
licisztikai sablonjaként kezelik, ha-
nem a humanista művész mély em-
beri részvétével és felelősségtudatá-
val tárják fel. Rajzman filmje — a 
Filmvilág ez év 9. számában Almási 
Miklós, 11. számában Szemjon Frei-
lih már találó jellemzését adta, ezért 
részletesebben most nem szólok ró-
la — olyan alkotásokhoz kapcsoló-
dik, mint a cseh Vádlott, vagy Ko-
vács András Falak-ja — a pártos 
és éppen ezért eszmei, erkölcsi kö-
vetkezetességében engedményeket 
nem tevő, szocialista társadalomkri-
tika nagyszabású művészi megnyi-
latkozása, amely a formális és az 
igazi szocialista felelősségtudat konf-
liktusát állítja középpontjába, bát-
ran leleplezve a pozícióféltés, az ál-
lásfoglalástól való menekvés hang-



zatos és agresszív demagógiával ta-
karózó típusait. 

Okejev ragyogóan fényképezett és 
költői szimbólumokkal teljes fi lmje 
egy ősi életmód felbomlásának egy-
szerre gyöngéd és könyörtelen, lírai 
és drámai ábrázolását adja, nyilván 
a rendező gyermekkori élményvilá-
gából életre kelő kirgiz kisfiú és 
öreg, idősebb gyerekeitől elhagyott 
szülei egyre nehezebbé váló, egyre 
magánosabb életében. Folklorisztiku-
san is hiteles filmalkotás ez, anélkül, 
hogy a folklór valahol is hivalkodó 
külsőséges egzotikummá válna: egy 
életforma természetes kerete, amely-
ről a szerző is tudja, hogy halálra-
ítéltetett, de amely mégis saját szü-
leinek és gyerekkorának világa. 

A visszaemlékezés, mint a művé-
szi előadás formája, a fesztivál több, 
a múltban játszódó filmjében is 
visszatért. Az ugyancsak elsőfilmes 
örmény Maljan Háromszög című al-
kotása (a fesztivál harmadik díját 
kapta) szintén a gyermekkor eszten-
deit eleveníti fel, érdekes módon azt 
a bensőséges, neorealisatikus szemlé-
letet folytatva, amely eddig inkább 
a grúz filmgyártást jellemezte. Hősei 
kisvárosi kovácsműhely dolgozói — 
szintén a szerző gyerekkori emlékei-
nek tükrében kelnek életre — egy-

szerre tükrözve a kisfiú szerető esz-
ményítését nevelői iránt és a gye-
rek könyörtelen, az emberi hibákat, 
fonákságokat meglátó — s e kettős-
ségtől humoros ízeket kapó — kriti-
káját. Ugyanez a visszaemlékező 
forma a litván Vabalasz Lépcső az 
égbe című, sűrű levegőjű, szenvedé-
lyektől izzó filmjében a személyi 
kultusz esztendeinek kemény kriti-
kájává válik a litván falu kollekti-
vizálásának drámai rajzában. 

De a „magánélet" filmjei után 
hadd térjünk rá arra, ami ennek a 
fesztiválnak a gerincét és jellegét 
megadta: a múltat, a világtörténel-
mi ötven esztendőt, annak epizód-
jait közvetlenül megidéző filmalko-
tásokra. A fesztivál filmjeit nézve 
gyakran tűnt úgy, hogy ennek az 
elmúlt ötven esztendőnek legjobb 
hagyományai — a Maxim-filmek, a 
a Gorkij-trilógia, a Puskás ember, 
a Csapajev nemcsak az ünnepi kö-
szöntők megemlékezéseiben tértek 
minduntalan vissza, hanem megele-
venedtek a filmvásznon, a forradal-
mi romantika — többnyire korsze-
rűsített formájú — reneszánszával, 
így mindjárt a versenyben nem sze-
replő, de a fesztivált bevezető Július 6 
című filmalkotás a baloldali essze-

N. Plotnyikov, aki a legjobb férfialakítás díját nyerte Rajzman A te kortársad című 
fi lmjében nyújtot t játékával. (Moszfilm) 



Jelenet a Moszfílm stúdió Nyikolaj B i u m a n című filmjéből. Rendezte: Sz. Tumanov 

rek hírhedt lázadásáról — a legjobb 
Lenin életrajzi filmek sorába tarto-
zik, két igen aktuális mondanivaló-
val: az álforradalmi kalandorságot 
leplezi le, és arról ad hiteles képet 
számunkra, hogy milyen történelmi 
szükségszerűség — a baloldali esz-
szerek fegyveres támadása — nyo-
mán alakult ki az egypárt rendszer 
a fiatal szovjet államban. Dzigan 
monumentális filmjében közvetle-
nül is a forradalmi idők egyik leg-
kiemelkedőbb irodalmi alkotását 
Szerafimovics Vasáradat-át vitte szí-
nes, szélesvásznú filmvászonra. S ha 
a műfajváltás következtében nem is 
sikerült a regény gazdag, lélektani 
árnyaltságát, motivációját visszaad-
ni, de sodró erejű dinamikájával, 
csodálatos képi kifejezőerejével, 
mesterien megkomponált tömegjele-
neteivel, helyenként már Eisensteint 
idéző expresszivitásával — lenyűgö-
ző freskója a forradalom pátoszának 
és szenvedéseinek. (A zsűri a feszti-
vál első díját ítélte alkotói kollektí-
vájának.) 

Ugyancsak a forradalom megtör-
tént epizódját eleveníti fel a máso-

dik díjat kapott Huszonhat bakui 
népbiztos (az azerbajdzsáni és a 
Moszfílm stúdió közös alkotása), 
amely azonban érzésünk szerint mű-
vészi eszközeiben nem nőtt fel a té-
ma jelentőségéhez és akárcsak Tu-
manov filmje a nagy forradalmárról 
Nyikolaj Baumanról, külsőséges áb-
rázolásáért a téma sablon elemeiért 
nem kárpótol a rendezés nagyvona-
lúsága, színessége, mozgalmassága. 
Többé-kevésbé hasonló problémáink 
voltak az üzbég Rahimov tábornok 
című filmmel, a Gorkij stúdió Jelszó 
nem szükséges, a szverdlovszkiak 
Kuznyecovról, a német tisztként mű-
ködő híres felderítőről készült, Erős 
lélekkel című filmjével kapcsolat-
ban. Ezeknek az alkotásoknak kö-
zös problémájuk, hogy alkotóik in-
gadoznak a kalandfilm műfaja és a 
realisztikus, lélektani hitelességekre 
törekvő ábrázolásmód között. S így 
a kalandos elemek lelassulnak, el-
vesztik a műfa j lényegét jelentő 
feszültségüket, izgalmasságukat, a 
realista részletezés következtében, 
anélkül azonban, hogy a hősök a 
realista emberábrázolás dimenzióját 
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Okejev Gyermekkorunk ege című kirgiz film drámájának egyik Jelenete 

megkapnák — ezt a kalandos törté-
net más jellegű esztétikai közege hi-
telteleníti. Hogy a forradalom, a 
honvédő háború a szocialista film-
művészet jó értelemben vett wes-
ternjévé válhat — ezt a lehetőséget 
érzik is, de ugyanakkor — szerin-
tünk indokolatlanul — mintha mű-
fajilag méltatlannak is tartanák a 
szovjet film alkotói. 

A mozgalmi filmek sorából a 
Vasáradat mellett az Előretolt őrség 
című leningrádi filmalkotás — Ber-
gunker rendezése, Csirkov főszerep-
lésével — emelkedik ki Monicelli 
Elvtársak-jára emlékeztető, de 
ugyanakkor jellegzetesen orosz fres-
kójával a korai munkásmozgalom 
egyik határkövéről a szentpétervári 
felkelésről. Három — egyik kategó-
riánkba sem illő — filmet kell még 
kiemelnünk a fesztivál repertoárjá-
ból. Ptusko ú j s minden eddigi al-
kotásánál, színesebb, művészibb me-
sefilmjét, Puskin Mese Szaltán cár-
ról című költeményéből, Tutiskin 

történelmi operettfilmjét, Alekszand-
rov Mennyegző Malinovkában című 
operettjéből és utoljára, de nem utol-
sósorban az ukrán Oszika Kőkereszt 
című filmjét, amely az ukrán pa-
rasztok századeleji nyomorának, ka-
nadai kirajzásának — helyenkénti 
bőbeszédűsége ellenére is — megren-
dítő és egyes jeleneteiben feledhetet-
len ábrázolása. 

* * * 

Ha minden filmről nem' is szól-
hattunk, igyekeztünk ízelítőt adni 
ennek az értékes fesztiválnak anya-
gából. A szovjet filmművészetben 
szaporodnak egy ú j fellendülés je-
lei és érlelődnek azok az alkotói 
erők, amelyek — ha figyelmüket 
napjaink valóságára fordítják — 
méltó folytatói és továbbfejlesztői 
lehetnek az elmúlt ötven esztendő 
nagy szovjet filmlkorszakainak. 

GYERTYÁN ERVIN 


