
MIHA IL ROMM, A Z ÍRÓ 
Az első szovjet rendezőgeneráció 

tagjai szinte valamennyien jól forgat-
ták a tollat: Eizensteinék számára a 
filmkészítés tudománya a gondolko-
dás és az írás tudományát is jelen-
tette. 

Az elv esztétikai követelménnyé 
lépett elő. A hagyomány eleven ere-
jét bizonyítja, hogy ma is sűrűn ta-
lálkozunk híres művészek tanulmá-
nyaival, cikkeivel, kritikáival: elég 
fellapoznunk az Iszkussztvo Kino 
számait s meggyőződhetünk róla, 
hogy Kozincev, Jutkevics, Csuhraj, 
Batalov, de a legfiatalabbak is az ön-
kifejezés fontos eszközének tekintik 
a leírt szót, a film-irodalom sikerei 
között az alkotók kötetei mindig 
előkelő helyet foglalnak el. 

Mihail Rommot, noha az első mes-
terekkel egyidős, csak a második 
hullám indította el filmes-pályáján: 
kalandos előiskola után nyíltak 
meg előtte az érvényesülés kapui. 
A Gömböc, a Sivatagi tizenhármak, 
A hétköznapi fasizmus rendezője ál-
talában gyűlölte a tradíciókat (legen-
dás megújulásait, folytonos fiatalsá-
gát ennek köszönhette), ahhoz a tra-
dícióhoz azonban, melyről fentebb 
szóltunk, szinte minden alkotói pe-
riódusában hű maradt. Sűrűn publi-
kált, gyakran megjelentette a filmek-
kel — sajátjaival és másokéval — 
kapcsolatos eszmefuttatásait, nem-
csak az ünnepekre, hanem a kétsé-
gek idején is véleményt nyilvánított 

A válogatott „portrék, esszék, cik-
kek" kötete :1964-ben látott napvilá-
got. Négy év múltán a magyar ki-
adást is kezünkben tarthatjuk. 

Rendkívül érdekes és tanulságos 
útra vállalkozik, aki Romm szellemi 
birodalmában tesz sétát. Az olvasót 
néhány oldal után már fogva tartja 
Mihail Romm színes egyéniségének 
és színes stílusának (a kettő, sajnos, 
nem mindig párosul) varázsa: olyan 
ember tárulkozik fel a lapokon, aki 
életének tartja a filmet s filmnek az 
életét, következésképpen szabadon 
váltogatja az asszociációk, a meditá-
ciók, az emlékek, a derűs és borús 
pillanatok snittjeit. A könnyed cse-
vegés anekdotázgató hangja — érde-

kes módon — megfér a filozofikus 
mélységgel, mely a rövid skicceknek 
is sajátja: Romm csak olyan kérdé-
sek taglalására vállalkozik, melyek 
apropóján a művészet legfőbb fel-
adatairól mondhat véleményt. 

De nézzük a könyv intim vallomá-
sait, a rommi írásművészet sajátos 
darabjait. Ügy gondolom, ars poeti-
cának is beillik s mindenképpen a 
méltatás élére kívánkozik a Gondo-
latok egy filmszínház előtt című esz-
szé, melyre az Egy év kilenc napja 
forgatása, illetve bemutatása idején 
felnyitott gondolati zsilipek ihlették 
a szerzőt. Ebben a tanulmányban az 
új vállalásának szükségességéről, a 
ma megváltozott film nyelvéről, va-
lamint az elkötelezettségről és igé-
nyességről esik szó, mely régi tör-
vény a művészetben. A hang kímé-
letlenül őszinte: Romm nem kíméli 
saját magát, ha — a múlt és jelen 
összefüggéseinek meghatározása okán 
— vissza kell pillantani. Íme egy 
mondat a háború utáni időszak ter-
mékeiről: „Majdnem mindegyik fil-
met úgy kell megítélnem, mint a 
körülményekhez való alkalmazkodás 
megtestesült példáját." E szokatlanul 
kemény önkorbácsolás kényszerítette 
a rendezőt arra, hogy szembefordul-
jon korábbi elveivel s új követelmé-
nyek alapján fejezze ki önmagát és 
a világot. Ezt a kort a „gondolatok 
utáni sóvárgás", az „emberekkel való 
alaposabb ismerkedés" jellemzi: a 
mérce — igaz és hiteles-e a tabló, 
melyen a valóság művészi képe ki-
rajzolódik. Űj megvilágításba kerül 
hagyomány és korszerűség, konzer-
vatizmus és forradalmiság. A rommi 
dialektika szerint a múltat nem egy-
szerűen megtagadni kell, hanem fel-
használni és továbbépíteni — gesz-
tusokban, felfogásban, a magatartási 
normák kialakításában egyaránt. 
Hogy magát Rommot idézzük: „ . . . 
szamomra a legfontosabb: az új. És 
az, amit megőriztem, amit meg kel-
lett őriznem, hogy hű maradjak ön-
magamhoz, most egészen más szere-
pet játszik, merőben újfajta funkciót 
tölt be." 

E fölényes tudású rendező, s felké-
szült teoretikus valósággal lámpalá-



zas, mikor filmjét közönséggel együtt 
nézi. Kíváncsian fürkészi az arcokat, 
izgatottan lesi a hatást, várja a vé-
leményeket. Példát mutat abból a 
felelősségtudatból is, melynek vala-
mennyi művészt el kell töltenie, ha 
„leteszi a vizsgát": enélkül nincs tar-
talmas kontaktus, bensőséges kapcso-
lat néző és alkotó között. 

Romra általában szívesen szól ön-
magáról, kétségeiről, örömeiről, elve-
télt vagy megvalósított terveiről. A 
Nézzünk végig az úton című ciklus 
valamennyi írása a belső megújulás 
állomásait rögzíti s elképzelésekről, 
improvizációkról ad számot. Iktas-
sunk ide néhány mondatot a színes 
gondolat-füzérből: „ . . . az a véle-
ményem, hogy ha a falon egy puska 
függ, hát csak hadd függjön ott szép 
nyugodtan, egyáltalán nem kötelező, 
hogy lőjenek is vele. Még mindig 
ezeréves szabályok szerint szerkeszt-
jük és ítéljük meg a filmet, és a né-
zőt is arra tanítjuk, hogy ezek alap-
ján szemlélje ezt a fiatal művésze-
tet." „Szeretném megkérdezni: vajon 
feltétlenül szükséges a nézők érdek-
lődését azzal lekötni, ami történik? 
Talán rá lehetne bírni a nézőket, 
hogy ne kisebb, de még nagyobb ér-
deklődéssel kövessék: hogyan ját-
szódnak a valóság különböző folya-
matai, hogyan alakulnak a jellemek? 
A mi és a hogyan között igen nagy a 
különbség." „A művészet feladata az, 
hogy a mai embereket felkészítse a 
holnapra." S egy mondat, melyet 
akár mottóként írhatnánk a kötet — 
s szinte valamennyi Romm-film elé: 
„ . . . pusztán azért, hogy ügyesen 
megcsinált filmeket készítsen az em-
ber, amelyekben a színészek illedel-
mesen eljátsszák szerepüket, ahol a 
muzsika akkor szólal meg, amikor 
elő van írva, amelyekben valami szo-
lid problémának is csak látszata van 
jelen, és amelyek pusztán arra jók, 
hogy másfél órán át unatkozás nél-
kül a moziban tartsák a nézőt — 
nem, ilyen filmekért sem élni, sem 
dolgozni nem érdemes." 

Romm, az író kedves iróniával mo-

solyogja meg régi balgaságait (Ho-
gyan lettem rendező?), ám pátosz for-
rósítja át szavát, ha a hajdani nagyok 
portréját vázolja fel s a klasszikusok 
példázatát méltatja (Szergej Mihaj-
lovics Eizenstein emlékezete, „Az 
anya" stb.). Eredeti megfigyelésekben 
gazdagok a műhelymunka tanulságait 
összegező cikkek (Megjegyzések a 
montázsról, A játéktér mélysége stb.). 

A Romm-filmek látogatottak ha-
zánkban; a Sivatagi tizenhármak a 
tavalyi felújításkor, három évtized 
múltán is nagy közönséget vonzott. A 
Jegyzetek a filmről című kötet re-
mélhetően azt a missziót teljesíti, 
hogy Romm, a gondolkodó is nép-
szerű legyen. Dicséret illeti a Mag-
vető kiadót (Koroknai Zsuzsa fordí-
tása elsőrangú!), hogy e feladatra 
vállalkozott. 
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