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Aligha esett meg — vagy ha igen, 
nagyon ritkán — a magyar filmfor-
galmazás történetében, hogy a kö-
zönség kívánságára előbbre hoztak 
egy bemutatót a már kitűzött idő-
pontnál. Mihail Kalatozov Szállnak 
a darvak című filmjével ez történt 
— főleg annak cannes-i nagydíja 
keltette hír nyomán. 

Ki volt ez a filmművész, s milyen 
körülmények között, milyen művé-
szeti tényekkel örökítette meg a ne-
vét úgy, hogy halála alkalmával 
szükséges visszatekinteni rájuk? 

A grúz származású Mihail Kalato-
zov (eredeti nevén: Kalatozisvili) 
1903-ban született Tbilisziben. Már 
1917-től dolgozott. Először egy ga-
rázsban mint segédmunkás, majd 
gépkocsivezetőként. 1923-tól — ami-
kor magántanulóként befejezte a kö-
zépiskolát — tevékenykedett a film 
területén — vágóasszisztens, vágó, 
később operatőr, önállóan — a do-
kumentumműfajban — először 1928-
ban rendezett. 1933-ban azonban 
művészeti tevékenysége több évre 
megszakadt, mert Leningrádban, 
mint aspiráns, esztétikával foglal-
kozott. Ezt követően a Grúziafilm 
Vállalat igazgatójaként tevékenyke-
dett, így 1932 és 1939 között nem 
rendezett filmet. 1943—1944-ben 
szovjet filmügyi megbízott az Egye-
sült Államokban, 1944—1946-ban a 
minisztériumi játékfilm-részleg ve-
zetője, 1946—1948-ban a filmügyi 
miniszter helyettese. Ezután azon-
ban visszatért az alkotáshoz. 

Mihail Kalatozov egyike volt azon 
nagyon keveseknek a szovjet rende-
zők idősebb generációjának tagjai 
közül, akik képesek voltak művésze-
tüket az ötvenes években megújíta-
ni. (Mellette ez talán csak Mihail 
Rommnak sikerült.) Tette ezt annak 
ellenére, hogy az ő korábbi művei-
re is — például az 1941-ben készí-
tett Valérij Cskálov-ra — a patetikus 
hősies ábrázolás volt jellemző. S ő 
sem volt mentes az illusztratív-sema-
tikus ábrázolás sajátosságaitól. Ezt 
— a Nyikoláj Virta mű nyomán ké-

szített — Kárhozottak összeesküvése 
(1950) mutatta legjobban. Azonban 
már ebben a filmben nyilvánvalóvá 
vált egy olyan vonás, amely a kora-
beli művekre nem igen volt jellem-
ző, mivel azok igyekeztek maximáli-
san hűek maradni a többszörösen 
ellenőrzött forgatókönyvhöz és leg-
feljebb képekkel illusztrálni azt. 
Kalatozov megkülönböztető vonása 
a filmszerűnek nevezett ábrázolás 
volt, a képi eszközök fokozott hasz-
nálata, a hagyományos formanyelv 
elemeinek átmentése Szergej Eizens-
tein és mások művészetéből. Az itt 
és több más filmjében is megmutat-
kozó festői vonzalom arra enged kö-
vetkeztetni, hogy Szergej Uruszev-
szkij operatőr kiválasztása Kalato-
zov által nem volt véletlen. (Még 
kevésbé tételezhető fel, hogy Uru-
szevszkij határozta volna meg Kala-
tozov ábrázolási sajátosságait.) Tu-
datos keresés kedvező eredményé-
ről van itt szó. S az adott korszak 
nagyon is megkövetelte a keresést, 
a kísérletezést. 

Jól jellemezhető a szovjet film-
gyártás és filmművészet helyzete 
ebben az időben Grigorij Csuhraj 
Negyvenegyedik című — Borisz Lav-
renyov művéből — 1956-ban ké-
szült filmjének fogadtatásával. Lav-
renyov színdarabját 192f7-ben Jakov 
Protazánov már egyszer filmre 
vitte, s ez a film, minőségét tekint-
ve, nem maradt el Csuhraj alkotása 
mögött. 1927-ben nem volt elképzel-
hetetlen szimpatikusnak ábrázolni 
egy fehér tisztet és megmutatni egy 
vörös katonanő iránta való szerel-
mét. A személyi kultusz, a dogma-
tikus torzulások után nem sokkal 
azonban egy egészen más művészeti 
közeg és élet alakult ki. Ezért osz-
totta meg a dramaturgiai tanácsot 
a Negyvenegyedik újbóli adaptálá-
sának terve, és váltott ki szenvedé-
lyes vitákat. S ha ez így volt 1956-
ban, akkor ennél nem volt jobb a 
helyzet 1954-ben sem, amikor Kala-
tozov a Luxustutajon című filmjében 
hosszú idő után először a bürokrácia ~ 



ellen kelt ki és vezetőket szatiriku-
sán, komikusan ábrázolt. Az sem 
volt olyan magától értetődő, hogy 
1957-ben — a Viktor Rozov drámája 
nyomán készült — Szállnak a dar-
vak Veronikája hűtlen lett a fron-
ton harcoló Boriszhoz. Szovjet embe-
rek ilyen ábrázolása fél évtizeddel 
korábban még elképzelhetetlen lett 
volna. , 

Kalatozov azonban többet tett a 
valódi konfliktusok vállalásánál. O 
nem csak a valóságot rehabilitálta a 
filmművészetben, hanem a film-
művészetet is a valóságban. Az il-
lusztratív-sematikus ábrázolás leg-
károsabb követelménye éppen az 
volt, hogy a művészet esztétikai jel-
legét semmisítette meg és a filmeket 
iskolás, propagandisztikus „képes-
könyvekké" degradálta. A Szállnak 
a darvak-ban nem csak valóságos 
emberek valóságos belső világa — 
érzelmei, gondolatai, elképzelései, 
emlékei stb. — jelenik meg, hanem 
ez a film művészeti eszközei segít-
ségével tárul fel és hat a nézőre. 
Veronika hűtlensége meg sem ért-
hető a film speciális eszközeinek fi-
gyelembevétele nélkül, amelyek a 
bombázás „özönvíz előtti" hangula-
tát visszaadják. Ugyanis az ebben a 
szituációban Veronikában megszüle-
tett félelem és kétségbeesés kergeti 
őt a jelenlevő Márk karjaiba, aki 
visszaél a lány gyengeségével s utána 
már nincs más kiút, mint a konzek-
venciák vállalása. A Márkkal való 
szakítást is hasonló sajátosságok 
jellemzik. Veronika a hosszas vezek-
lés után robban ki és rohan el a kór-
házból. S ebben a rohanásban telje-
sen megszűnik korábbi (ha úgy tet-
szik, hűtlen) énje. A kamera részek-
re szedi rohanó alakját és össze-
fogja a környezet tárgyaival. Így vé-
gül semmi nem marad belőle, csak 
egy mozgó tassista kompozíció. — 
A régi ember eltűnt, semmivé lett. 
De helyette megjelenik az ú j — a 
kis Boriszra rátalált — Veronika a 
háttérben levő hármasívű híd előtt 
a gyermekkel a karján, mint egy 
Renaissance-Madonna. 

Az természetes, hogy az ilyen áb-
rázolás más típusú színészi játékot is 
követelt. S egyáltalán nem véletlen, 
hogy Tatjána Szamojlova felfedezése 
Mihail Kalatozov nevéhez fűződik. 

Azt, hogy mennyire jutott Mihail 
Kalatozov az ilyen típusú film-
művészeti ábrázolásban, mutat ja Az 
el nem küldött levél (1960) című 
alkotása. Az ember és a természet 
harca számtalan szovjet filmben 
jelent meg — jogosan — az ember 
győzelmével végződve, bár e miatt 
túlságosan patetikus ábrázolásban. 
Kalatozov nem a győzelmet, hanem 
a küzdelmet állította fi lmje közép-
pontjába és ennek megfelelően nem 
egy példamutató történetet bontott 
ki, hanem szinte egy csak zenei alko-
táshoz hasonlítható művet alkotott 
A geológuscsoport tagjainak harca 
a gyémántért, majd menekülési kí-
sérletük, egymást segítésük és halá-
luk a felvevőgép szinte szüntelen 
mozgásával — amely belső zaklatott-
ságukat pontosan visszaadja — 
közvetlenül az érzelmekhez szól, és 
a közönséget annak megfelelően von-
ja be a cselekménybe, hogy az egy 
síkra kerül a minden nézőben meg-
levő küzdelemmel — azt fokozza fel 
és mélyíti el. Az első képben a cso-
port tagjait kicsinyeknek, magányo-
soknak látni a természet félelmetes 
ölelésében. A film utolsó képe az 
egyetlen életbenmaradott személyt 
mutat ja meg. S a két kép között ott 
van az egész emberi élet, a túlélés, 
az együttélés követelménye, a vissza-
jutni az emberek közé — és hasz-
nálni nekik — elszántsága. Mindez 
olyan filmben, amely nem színes, 
nem kalandos, nem hőstetteket mu-
tat, hanem belső drámákat — talán 
leginkább Akira Kurosawa A vihar 
kapujában (1950) című művére em-
lékeztetően, de még annak cselek-
ményénél is kevesebbel. 

Ma, Mihail Kalatozov halálakor, 
talán mindez — az ábrázolás ilyen 
költői sajátossága — már természe-
tesnek, sőt esetleg megszokottnak tű-
nik (mint ahogy természetesebb volt 
a húszas években is). Jancsó Miklós 
vagy Huszárik Zoltán alkotásainak 
művészi sikerei mutat ják ezt. De a 
filmművészet, a szocialista film-
művészet ezt lehetővé tevő megújí-
tásában mindig megmarad — és fe-
ledhetetlen marad — Kalatozov ér-
deme a magyar néző számára is. 
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