
A LEN IN-ÁBRÁZOLÁS M Ű V É S Z I PROBLÉMÁI 
Eizenstein Október című alkotásá-

ban Lenin szinte észrevétlenül lép 
fel a páncélautóra: történelmi jelen-
tőségű szónoklatát villanásnyi ké-
pek idézik. A korabeli és későbbi 
kritikusok — Majakovszkij, Romm 
és mások — joggál bírálták a „civil" 
Nyikandrovot, Lenin megszemélye-
sítőjét amiatt, hogy csupán mozai-
kokból s jobbára külsőséges eszkö-
zökkel építi fel a kivételes jelle-
met, megfeledkeznek azonban arról, 
hogy Eizenstein néma-mozijában — 
a Patyomkinban is! — viszonylag 
kevés szerep jut a színésznek (vagy-
is az egyéni hősnek): az Október 
halhatatlan alkotója másfajta at-
rakciókkal teremt varázslatot. A le-
nini lendületet a beállítások vázla-
tossága ellenére is sikerült érzékel-
tetnie a rendezőnek: Iljics óriás a 
képeken, aki „újra szabja" az em-
ber útját a lobogó eszmével, szug-
gesztív erejével lélegezni, eszmél-
kedni, verekedni és élni tanítja a 
hatalom hadállásait meghódító pro-
letár tömegeket. 

Miképpen lehet továbbfejleszteni 
az Október hagyományait? Paradox 
helyzet: kizárólag úgy, hogy túl kel -
lett lépni a némafilm jelentős vív-
mányain s Eizenstein első törvé-
nyein. Ezt a feladatot főként a szov-
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jet rendezőgeneráció második hullá-
ma vállalta magára. 

A minőségi változást mindenek-
előtt az jelentette, hogy a történelmi 
kaleidoszkóp Leninje helyét az em-
ber, a gondolkozó, a politikus, a ve-
zér foglalta el s a korábbi jelzése-
ket pontos és részletes motiváció 
hitelesítette. A rendezők igyekeztek, 
megkeresni a lenini hit gyújtópont-
jait, a cselekvés rugóit, a döntések 
indítékait s mozgalmas tablókon 
örökítették meg a sorsforduló állo-
másait is. Jutkevics (A puskás em-
ber, 1938; Szverdlov, 1940) a pátoszt 
és a látványt egyesítette; Romm 
(Lenin októbere, 1937; Lenin 1918-
ban, 1939) a derű oldott színeiben 
kereste Lenin közvetlenségének kul-
csát és vonzerejét. Mindkettőjüknél 
kifogásolhatjuk ma a didaktizmus 
és a tézisek zavaró felhangjait, de 
mindegyik alkotásban akadnak erő-
teljes részletek, találó megfigyelé-
sek, kitűnő epizódok. 

Sajnos szép számmal akadnak 
olyan művek is, amelyek vezércik-
kek téziseiből készültek s nélkülö-
zik a művészi általánosítás mindent 
átíorrósító szárnyalását. Csiaureli 
Nagy tűzfény-e (1938) az egyik leg-
jellemzőbb ilyen film. A Forrada-
lom előestéjét, a Szovjetek I. össz-
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oroszországi kongresszusának ese-
ményeit, a razlivi epizódot mutatja 
be — ám ahelyett, hogy a társadal-
mi mozgás eredőit kutatná, képes-
könyvek édeskés színeit vonultatja 
fel. Kerekre csiszolt „sztorit" ka-
punk, a jellemek és szituációk ele-
ven-lüktető feltámasztása nélkül. 

A negyvenes-ötvenes évek Lenin -
filmjei nem folytatták a Jutkevics— 
Romm vonulat jó hagyományait s 
a képi kifejezés nyelvét sem töké-
letesítik. Megszaporodnak az egy-
szerűsítő mesék, szürkébbek az in-
dulatok, a fekete-fehér figurák meg-
határozott dramaturgiai receptek 
szerint népesítik be a forradalmi 
harc roppant méretű sakktábláit. A 
Síuhe—Bátor (1942, Zarhi és Hej-
íic közös munkája) döccenőit némi-
leg menti a népi összefogás szük-
ségességét bizonyító tanító szándék, 
Csiaureli Feledhetetlen 1919-e (1951), 
Kalatozov Dzerzsinszkij-filmje (El-
lenséges vihar, 1953), Jegorov ők 
voltak az elsők című korrajza (1956), 
Dzigan látványos Prológja (1956) vi-
szont fellegekbe emelt Lenint állít 
elénk: e filmek kockáin minden 
mozzanatot csillogóan fényesre retu-
sálnak a rendezők s túlságosan sima 
síneken gördítik a cselekményt. 
Ekkoriban nem készül kiemelkedő 
Lenin-film: az alkotók különféle 
„szempontokhoz" igazítják mondani-
valójukat és eszközeiket. 

Érdekes ellentmondás — a törté-
netírás talán nem is fordított elég 
figyelmet erre a körülményre —. 

hogy a művészi megformálás, a szí-
nészi játék gyakran elválik az áb-
rázolt valóságtól és a bemutatott 
életanyag tartalmától: Scsukin és 
Strauh — a legkiválóbbak — olyan 
fokon képesek azonosulni a szerep-
pel, hogy még a sematikus fordula-
tokat is elhitetik. Scsukin markán-
sabb hőst formált: az ő Leninje sok-
színűbb, robbanékonyabb s mind-
emellett kiegyensúlyozottabb (Lenin 
októbere, Lenin 1918-ban), jóllehet 
Rcmm jónéhányszor meglehetősen 
szokványos szituációt teremt számá-
ra. Strauh főleg a megejtő közvet-
lenséget, a személyes varázst hang-
súlyozza (A puskás ember, Viborgi 
városrész, Szverdlov). Scsukin szín-
padias precizitással építi fel a jel-
lemet, minden apró mozdulatot elő-
re megtervez, alakítása ezért mai 
szemmel nézve is valamivel gazda-
gabbnak és fegyelmezettebbnek lát-
szik, mint Strauh egyébként ugyan-
csak kiváló teljesítménye. Strauh 
eszköztára az ötvenes években sok 
új színnel gazdagodott. A Történe-
tek Leninről című filmben néma 
„monológja" is beszédes, csöndes 
mozdulatlansága a szerénységet hoz-
za premier plánba. Sajnos, meglehe-
tősen sok a Scsukin és Strauh epi-
gon. Az ötvenes-hatvanas esztendők-
ben feltűnően sok színész keltette 
életre filmen Lenint (Kalatozov: 
Dzerzsinszkij — Kondratyev, Dzi-
gan: Prológ — Plotnyikov, Rajzman: 
Az életem árán — Szmirnov, Va-
sziljev: Október napjaiban — Csesz-
nokoc, Ermler: Az első nap — Ju-
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csenko, Rosal j: Borús reggel — Viny-
nyikov stb.); nevezettek csak rész-
ben ellensúlyozták a szóbanforgó al-
kotások művészi fogyatékosságait. A 
kivétel Kajurov alakítása a Július 
hatodika című Karaszik-filmben 
(1968). Romm elsősorban a cselekvő 
Lenint ábrázolta, Jutkevics a szer-
vező-irányító vezető lépéseit kísér-
te figyelemmel — Karaszik a mérle-
geléstől az elhatározásig vezető híd 
ívét rajzolta meg. A koncepcióval 
összhangban, a színész is a belső át-
alakulás folyamatát adta vissza — 
rokonszenves visszafogottsággal, az 
azonosulás magas fokán. 

De lapozzunk tovább a filmtörté-
netben: milyen jelek bizonyítják, 
hogy a szovjet művészek — régiek 
és újak — szakítanak a merev elő-
írásokkal és oldottabb színeket ke-
vernek a forradalmi múltat-felidé-
ző palettán? Már a témaválasztás 
is bizonyítja a megváltozott szándé-
kot, a „vissza az egyszerűséghez" di-
cséretes tendenciáját. Az új filmek 
középpontjában többnyire már nem 
a látványos csaták és mozgalmas 
ütközetek állnak, hanem a hétköz-
napi hősiesség izgalmas pillanatai, 
a hamu alatti parázs, a kevéssé moz-
galmas, ám éppen annyira küzdel-
mes belső csaták: a pátosz végre 
tartalommal telítődhetett meg. A 
friss sorozat legjobb darabjait — a 
kiérleletlenség bizonyos árulkodó 
mozzanatai ellenére — a hiteles élet-
szerűség, a „vízalatti áramlatok" in-
venciózus megjelenítése, a társadal-
mi viszonylatok igényes feltárása 
avatja élménnyé. A Lenin Lengyel-

országban (Jutkevics, 1966) és az 
említett Július hatodika képein nem 
a látvány ragad magával, hanem a 
lélek mélyen játszódó küzdelmes fo-
lyamatok. Egyre több rendező isme-
ri fel, hogy másfél óra alatt lehetet-
len mindent elmondani a forrada-
lom szervezőjéről, vezetői rátermett-
ségéről, személyiségének ellenállha-
tatlan varázsáról; ahelyett tehát, 
hogy címszószerűen megelevenítenék 
a magatartásforma összetevőit, in-
kább egyes tulajdonságokat emelnek 
ki, egy-egy jellegzetes vonásban ér-
zékeltetik a teljes jellemet. 

A témakör a fentebb említett el-
vek jegyében szélesedik ki: a rende-
zők az életút kevéssé ismert és 
elemzett fordulóinak analízisére is 
vállalkoznak. Nevzorov például Az 
XJljanov-család-ban (1957) Lenin if-
júságát, szimbirszki éveit mutatja 
be: kár, hogy Korovin, Vologya Ul-
janov megszemélyesítője koránál jó-
val érettebbnek és felkészültebbnek 
mutatja hősét s ezzel éppen a legiz-
galmasabb folyamat, a „lenini sze-
mélyiség" kialakulásának sokszínű 
bemutatásával marad adósunk. Ro-
konszenvesebb Jutkevics rendezői 
alapállása. Nála fordított a képlet: 
látszólag a tétlen Lenint ábrázolja, 
valójában azonban jelzéseiből is ké-
pes teljes portrét kibontakoztatni a 
tevékenység lázában élő emberről, 
aki a készülődés és pihenés óráit is 
ismerkedésre, elmélyülésre, tapasz-
talatgyűjtésre használja fel az okos 
v iselkedés követendő példájával 
szolgál. 
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