
Ember a felvevőgéppel 
A VERTOVI FILMMŰVÉSZET 

A szovjet és az egyetemes film-
művészet egyik kimagasló alakjá-
nak, Dziga Vertovnak írásaiból, 
naplójegyzeteiből közöl kötetre valót 
a Filmtudományi Initézet Filmművé-
szeti kiskönyvtára. Az írások, cik-
kek 1922 és 1939, a napló 1924 és 
1954 között keletkezett, az írások 
mintegy fele és a napló a magyar 
kiadás alapját képező szovjet válo-
gatásban jelent meg először, amelyet 
Veress József és Misley Pál fordí-
tott 

A hézagpótló, tanulságos kötet 
Vertov elméleti műhelyébe enged 
izgalmas bepillantást. Felvillantja a 
Vertov filmjei körüli vitákat, von-
zódásokról és ellenszenvekről vall. 
A vertovi filmelmélet elismertetésé-
ért folyó küzdelem mögül kirajzoló-
dik az életút, a művészi pálya is, 
melyet betegség, mellőzés és igaz-
ságtalan kritikák kísérnek. Szaka-
datlan harc az ú j művészetért. 

Vertov fiatalon, 22 éves korában 
orvosi és zenei tanulmányok, irodal-
mi próbálkozások után, 1918-ban je-
gyezte el magát a filmmel. Nevéhez 
fűződik az agitatív erejű filmhíradó 
megteremtése és a rendszeres film-
híradó-szolgálat megszervezése. Leg-
ismertebb filmjei a Filmigazság 
(filmhíradó — ebből 23 számot ké-
szített), Filmszem, Ember a felvevő-
géppel, s két hangosfilm, a Lelkese-
dés, illetve a Három dal Leninről. 
Üjfajta művészetet, az „élet művé-
szetét" akarta a filmből megterem-
teni, a kamerát a való élet tényei-
nek rögzítésére, feltárására, az élő, 
eleven ember bemutatására, arra 
akarta felhasználni, hogy a „töme-
gek látását", az igazság felismerését 
előkészítse és elősegítse. A doku-
mentumfilm az ő kezében egy kí-
nok között születő ú j társadalom 
forradalmian új kifejező eszközévé 
vált, amihez a film formanyelvét, 

grammatikáját gyökeresen megújí-
totta, a montázs és ritmus, az idő és 
térkezelés szerepének és fontosságá-
nak felismerésével és felhasználásá-
val. 

Elméletének lényegét a „filmszem-
mel" és „filmigazsággal" (Kino-
pravda) foglalkozó írásaiban fejti ki. 
A filmszem „a tér legyőzése, vizuá-
lis öszekötő kapocs az emberek kö-
zött, a látható tények és filmdoku-
mentumok közötti állandó kölcsön-
hatás, mely lehetővé teszi, hogy a 
láthatatlant láthatóvá, a homályost 
világossá, a lappangó dolgokat nyil-
vánvalóvá tegyük, a leleplezettet 
tárjuk fel; a játékot nem játékkal, 
a nem igazságot igazsággal cseréljük 
fel. A filmszem a tudomány és do-
kumentumfilm összefogását valósítja 
meg a világ kommunista értelmezé-
séért folyó harc érdekében". 

A valóságot, a tényeket („filmté-
nyeket") tartotta kiindulópontnak, s 
ezért a kamerát kivitte az életbe. 
Legkülönfélébb trükköket, fogásokat 
— rejtett kamera, ellesett felvétel, 
mozgásból, felülről készített fel-
vétel stb. — talált ki, az addig moz-
díthatatlannak hitt kamerát hol szá-
guldó vonat vagy autó tetejére he-
lyezte, hogy a hétköznapok emberét, 
s reakcióit, az elsuhanó pillanatokat, 
a mozgást, a változást, a létezést 
egész dinamizmusában ragadja és 
örökítse meg; „vizuális-gondolati 
ritmikai sorba, látáskivonattá szer-
vezve" azt. 

Szerinte a dokumentumfilm-ren-
dező nem szorítkozhat a valóság 
passzív regisztrálására, s a kapott 
valóságdarabkák összeragasztására. 
Az alkotói beavatkozás már a téma, 
a megfelelő valóságdarab kiválasz-
tásánál megkezdődik. Folytatódik a 
forgatással, ahol az előre nem látott 
— tervezett történések és folyama-
tok közül választja ki a rendező a 



számára legmegfelelőbbet. Különö-
sen jelentős a szerepe a felvett 
anyag montírozásánál, cselekvési 
vágya a válogatás, értékelés munká-
jában, a filmdarabkáknak filmalko-
tássá, harmonikus, lekerekített 
egésszé szervezésében fejeződik ki. 
A montázs tehát „a való világ meg-
szervezése", amely az első megfigye-
léstől kezdve egészen a befejezett 
filmalkotásig jelen van. Vertov a 
filmszem (felvevőgép) és a montázs 
segítségével akarta az életet — szin-
te az orosz futuristák és konstrukti-
visták elképzeléséhez hasonlóan — 
újjáteremteni, „konstruálni". A 
montírozás azt jelenti, — írja, hogy 
„a felvett képkockákkal filmalkotá-
sokat írunk és nem a jelenetekhez 
(színházi jelleg) válogatunk filmda-
rabkákat". 

Haraggal, gúnyos kirohanásokkal 
(Mi. Kiáltvány változat — 1922; Ki-
nokok, Fordulat — 1923) támad a 
játékfilm ellen, amelynek semmi-
lyen kapcsolata nincs a valósággal, 
s hazug meséivel elbódítja és félre-
vezeti a nézőket. „A játékfilmgyár-
tás hatalmas erősítést kap, de ez 
sem mentheti meg. El fog pusztulni. 

A művészet bábeli tornyát a levegő-
be fogjuk röpíteni." 

A forradalom előtt, de utána is jó 
ideig, a hazai és nyugati kommersz 
filmek öntötték el a mozikat, s a 
közönség ehhez mért mindent. Ver-
tov ezért s a filmjeit kísérő támadá-
sok, csatározások miatt is fogalmaz 
ilyen élesen 1924-ben. Bár a túlzó 
szenvedély és a prófécia későbbi 
írásaiban alábbhagy, mindvégig 
szembeállítja a dokumentum- és já-
tékfilmet. „A filmgyártás alapvető 
feladata dokumentumok és tények 
filmszalagra való rögzítése. A játék-
film nem más, mint a színházat fel-
váltó valami, tulajdonképpen a jo-
gaiba visszahelyezett (restaurált) 
színház. Számolnunk kell még egy 
megalkuvó irányzattal, amely a két 
dolog egyesítését, keverését szorgal-
mazza. Mi mindezek ellen tiltako-
zunk." (1929) 

Vertov mellett és vele együtt új 
és ú j nevek tűnnek fel a szovjet 
filmgyártásban, akik mindnyájan a 
maguk módján és eszközeivel a 
szovjet film megteremtésén fáradoz-
nak. Ekkor kezdi pályafutását Eizen-
stein, Pudovkin, Kulesov, Dovzsen-

Dziga Vertov 1933-ban, a Három dal Leninről című film forgatása közben 



ko, Jutkevics, Kozincev, Trauberg, 
Ermler. Már Eizenstein korai film-
jeiben (Sztrájk, Patyomkin páncé-
los, Régi és új) megfigyelhető doku-
mentalitás és játékfilmelemek össze-
olvadása. (Filmjei dokumentatív hi-
telességgel ábrázolják az orosz és 
szovjet valóság eseményeit. Üj, ed-
dig szinte ismeretlen eszközökkel 
— különösen a montázs segítségével 
— a történelmi folyamatok emberi, 
pszichikai összetevőinek megérzé-
keltetésével akarta nézőit az igaz-
ságra rádöbbenteni.) Vertov nem 
szerette Eizenstein játékfilmjeit, a 
két alapvető műfaj elemeinek, esz-
közeinek semmilyen szintézisét nem 
tartotta lehetségesnek. „Szerintünk 
a dokumentumfilm eszközeinek a 
játékfilmgyártás szervezetébe való 
bevezetése természetellenes dolog" 
— írja 1939-ben. 

A szovjet avantgarde s később a 
filmtörténet sok rendezője, s irány-
zata — az olasz neorealizmus, majd 
a 60-as évek különböző filmmozgal-
mai, mint a New York-i iskola, a 
kanadai film, az ú j hullámok — 
igyekezett a játékfilm kifejezőeszkö-
zeit, formanyelvét a dokumentumfil-
mével gazdagítani. Ez az igény min-
dig akkor támadt fel a rendezők-
ben, amikor egyrészt a játékfilm 
veszedelmesen elszakadt a valóság-
tól, felmondva az annak" ábrázolá-
sára kapott „társadalmi megbíza-
tást", hogy helyette álomgyárat épít-
sen; másrészt az egyre bonyolultab-
bá váló társadalmi és egyéni lét kol-
lízióit és konfliktusait a filmek tar-
talmilag, formailag egyaránt képte-
lenek voltak közvetíteni. Az új — 
főleg fiatal — közönség és rendező-
gárda gyökeres változtatást kívánt 
(akár a rég elfeledett kifejezőeszkö-
zök felelevenítéséről — mint Vertov 
esetében —, akár újak szükségszerű 
megteremtéséről volt is szó). Ezeket 
a filmeket eredeti helyszíneken, 
gyakran amatőr szereplőkkel, a ci-
néma-vérité és cinéma-direkt mód-
szereit segítségül híva forgatták, ol-
dott-laza kameravezetés, s dialógu-

sok, de legfőképp a hétköznapok va-
lóságának, kapilláris mozgásainak, 
a kisember látszólag eseménytelen 
élete mögött megbúvó konfliktusok-
nak dokumentatív hitelességű és stí-
lusú feltérképezése jellemző rájuk. 
Ez Vertov szélsőséges álláspontjának 
némileg történeti cáfolata is. A já-
ték- és dokumentumfilm elemeinek 
keveredése és összeolvadása mindig 
termékenyítőleg hatott a játékfilm-
re, s a mai filmművészet egyik leg-
járhatóbb ábrázolási módjának, „stí-
lusának" tűnik. Ugyanakkor filmel-
mélete, gyakorlata alapvető igazsá-
gának bizonyítéka, hogy a doku-
mentumfilm — amelyben Vertov az 
elsők között ismerte fel a lehetősé-
get a valóság minél hitelesebb rög-
zítésére — mindig nagy szerepet 
játszott a film történetében. Sza-
kadatlan, meg-megújuló harc jel-
lemezte a dokumentumfilm útját, 
amíg a 60-as években eljutha-
tott — fogalmazzunk kiélezetten — 
szinte a vertovi kiindulóponthoz, 
hogy most már ezt a fejlődési sza-
kaszt meghaladva a dokumentum-
filmben rejlő kifejezési eszközök 
mind teljesebb kiaknázására kerül-
jön sor. Jean Rouch a cinéma-vérité 
(a filmigazság francia fordítása) ki-
emelkedő alakja a filmművészet 
egyik legfantasztikusabb úttörőjének 
nevezte Vertovot, akit a mozgalom 
elődjének tekint. Olyan módszereket 
talált fel — írja róla —, „amelyeket 
csak késő évtizedek múltán lehetett 
gyakorlatilag megvalósítani". 

Vertov harminchat évet töltött a 
dokumentumfilm szolgálatában, kö-
zel 200 film — a sajátjai és a má-
soké — elkészítésénél bábáskodott. 
1954-ben halt meg, de munkássága, 
szelleme újra ható, eleven erő. __ 

Játékos — ironikus — ma is" ak-
tuális — „napiparancsa" minden 
gyökértelenné vált, talaját vesztett 
filmművésznek szól: 

„Az aréna kicsi. 
Fáradjatok ki az életbe...!" 

GERVAI ANDRÁS 


