
Vázlat egy filmstúdióról 
Amikor a minap Jakov Varsavsz-

kijnak, a jeles moszkvai filmújság-
írónak cikkét olvastam a MOSZFIÖI 
Stúdióról, fölrémlett bennem is két 
találkozás. 

Jó hat esztendeje volt, hogy az 
autóbusz átfutott velünk az egyik 
moszkvai hídon, alighanem a híres-
nevezetes Borodinói Hídon, s odaát 
elkanyarodott balra, lassan emelkedő 
halmok felé, amelyek egy kissé ta-
lán a mi Rózsadombunkat idézik. 
Egyre fokozódó csönd, egyre jobb le-
vegő az amúgyis jó levegőjű Moszk-
vában — és máris megállt velünk 
a társasgépkocsi a Moszfilm utcá-
ban, amely igen stílusosan a híres 
filmgyárról kapta nevét. Aztán éle-
temben először, beléptem a MOSZ-
FILM Stúdió kapuján. 

Persze akkor még nem tudtam, 
hogy valaha tán épp itt, ezeken a 
halmokon állott egy Potilih nevű 
falu, és hogy 1917 novembere előtt 
még alig sejthették a falubeliek: 

Jelenet Bondarcnik: Háború és béke című filmjéből 

filmgyárat építenek a szomszédsá-
gukban. Hiszen az első kapavágásra 
1927 novemberében került sor; négy 
év múlva, 1931-ben mór megkezdte 
munkáját a filmgyár. 

Jártuk tehát a stúdiókat; ismer-
kedtünk a városnyi nagyságú telep-
pel. Akkor tanultam meg a föld-
szinti tájékoztató táblák előtt — a 
táblákon: mit, mikor és hol forgat-
nak —, mennyire és milyen plaszti-
kusan fejezi ki néha egyetlen szó is 
egy ország óriási kiterjedéseit! Az, 
hogy egy filmet valahol külsőn for-
gatnak, így adatott tudtul a táblán: 
„na ekszpegyicii"! Bizony, egy külső 
forgatás a Szovjetunióban a legtöbb-
ször expedíciónak tekinthető, hisz a 
stáb esetleg egy-két ezer kilométer-
nyire a MOSZFILM telepétől készíti 
valamelyik film külső felvételeit: a 
Krímben vagy Szibériában. 

Akkor, ott, a MOSZFILM Stúdió 
házi vetítőjében találkoztam először 
az Autót loptam című fflmvígjáték-
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kai, amelynek főszerepét a világ-
hírű Hamlet, Innokentyij Szmoktu-
novszklj játszotta; de szinte vala-
mennyi szereplője olyan „súlyosabb" 
műfajú színész volt, aki azelőtt víg-
játékban a film vásznán, de tán szín-
padon sem volt látható. Eldar Rja-
zanov, a MOSZFILM rendezőgárdá-
jának fiatalabb évjáratához tartozó 
tagja rendezte a filmet; az ő érdekes 
kísérlete — csupa „drámai" színész-
szel játszatni a filmvígjátékot — 
nagyszerűen bevált. 

Nem tudom, Eldar Rjazanov arc-
képe ott függött-e akkor valamelyik 
folyosón, a falon a MOSZFILM Stú-
dió hajdani nagy rendezői, az éppen 
hetvenöt éve született Szergej Eizen-
stein, Vszevolod Pudovkin, Ivan Pir-
jev, Mihail Romm, tehát a „klasz-
szikusok" portréi közelében, hiszen 
ezzel is kifejeződött volna az a „jog-
folytonosság", amely a nagy múltú 
és tekintélyes moszkvai filmműhely 
egykori és mai alkotóművészeit ösz-
szeköti. 

Jakov Varsavszkij példaként em-
líti, hogy Borisz Mihin a húszas 
években, valamelyik színházban lá-
tott egy Osztrovszkij előadást; a da-
rab rendezője és díszlettervezője a 
fiatal Szergej Eizenstein volt. Mihin, 
az akkor már jó nevű filmes, meg-
kérdezte Eizensteint: nincs-e kedve 
a celuloidszalaghoz. A filmművészet 
nagy szerencséjére: volt! Ekkor 
persze még nem működött a MOSZ-
FILM, Eizenstein azonban később 
már itt dolgozott, s ő vette észre 
Mihail Romm bontakozó tehetségét. 
Mihail Romm A gömböc című Mau-
passant-eibeszélés filmváltozatának 
rendezésével letette egy nagyszerű 
rendezői pálya első fényes garasát 
Az pedig közismert, hogy a nemrég 
elhunyt Mihail Romm hány fiatalt 
nevelt a főiskolán, s a MOSZFILM 
műtermeiben, gyakorlati munka köz-
ben; hánynak adta tovább a „sta-
fétabotot". Hogy a fiatal nemzedék 
egyik legtehetségesebb és immár 
legismertebb tagját, Andrej Mihal-
kov-Koncsalovszkijt, Az első tanító 
és a Ványa bácsi rendezőjét említ-
sem, ő is Romm-tanítvány, s neki 
is otthona, alkotóműhelye a MOSZ-
FILM Stúdió. 

Egy másik fölelevenedő emlék: a 
legutóbbi moszkvai filmfesztiválon 
Donatas Banionis, az ismert film-



színész, a Senki nem akart meghalni, 
a Harc a sátánnal és a Goya-film 
főszereplője meghívott a MOSZ-
MILM Stúdióba, a Solaris című új 
Tarkovszkij-film egyik forgatására. 
Mentem tehát Andrej Tarkovszkijt 
nézni s látni, a Rubljoo-film világ-
hírűvé vált rendezőjét — akinek az-
óta már a Solarisa is, a tavalyi can-
nes-i bemutató óta világsiker! —, s 
a kapuban egy fényképről ismert, 
ősz hajú férfival, Grigorij Alek-
szandrowal találkoztam össze. A pil-
lanat most kivált azért oly éles, mert 
épp a közelmúltban töltötte be het-
venedik életévét a Cirkusz, a Vidám 
fickó, a Volga, Volga, a Hurrá ta-
vász!, a Találkozás az Elbán rende-
zője, Eizenstein barátja és társren-
dezője, Alekszandrov, aki akkor jött 
ki derűsen, hófehér hajából egy 
tincs a homlokába hullt. S most, 
hetvenévesen, a Szocialista Munka 
Hőse lett. 

A MOSZFILM Stúdió — erről még 
nem esett szó — a Szovjetunió film-
gyárai közül a legnagyobb; ötven-
négy hektárnyi a területe, és több 
mint ötezer dolgozója van. Itt ké-
szült az első jelentős szovjet hangos 
film, az Űt az életbe, Nyikolaj Ekk 
rendezésében. Főszerepét Nyikolaj 
Batalov, Alekszej Batalov nagy-
bátyja játszotta: egy fiatal párt-
munkást, aki az országutakon csa-
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vargó apátlan-anyátlan gyerekek 
mellé áll. Itt készült a Pavel Korcsa-
gin és A negyvenegyedik, az Emberi 
sors, és a Ballada a katonáról; itt 
készült a monumentális Háború és 
béke: Csuhraj és Bondarcsuk neve 
is elválaszthatatlan tehát a MOSZ-
FILM Stúdiótól. Itt készült a Fel-
szabadítás című filmsorozat, amely-
nek alkotóit tavaly Lenin-díjjal tün-
tették ki 

És itt," a MOSZFILM Stúdióban 
készül Andrej Mihalkov-Koncsa-
lovszkij új filmje, a Románc a sze-
relmesekről. A fiatal filmrendező és 
forgatókönyvíró-társa, Jevgenyij 
Grigorjev szokatlan felhívással for-
dult a Szovjetszkij Ekran olvasóihoz: 
azt kérték, írják meg, olyannak kép-
zelik-e ők is, a mai fiatal szerelme-
seket, amilyennek ők, az alkotók 
a közzétett forgatókönyv-részlet ta-
núsága szerint látják. Szóljanak hoz-
zá! Milyennek szeretnék látni az el-
következő film fiatal hőseit? 

A felhívásnak óriási visszhangja 
támadt. Szokatlan, de eredményes 
módszernek bizonyult már a film 
forgatása előtt a film majdani né-
zőihez fordulni. Eizenstein, Pudov-
kin, Pirjev, a MOSZFILM Stúdió 
halhatatlan klasszikusai, a hajdani 
mesterek nyilván örülnének a mai 
tanítványok ötletének... 

DALOS LÁSZLÓ 
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