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Judith Mayne 1989-es kötete1 óta nem találni sem monográfiát, sem tanulmányköte-

tet, amely azt vizsgálná, hogy a szovjet némafilmek „hogyan jelenítik meg a nőket2” 

(4). A kötetet a filmek elbeszélői és látványvilágának szerkezeti összetettsége fog-

lalkoztatja. Mayne a filmtörténeti, filmelméleti kánonból merít, nem törekszik újra- 

vagy átrajzolni a húszas évek szovjet filmjeinek összképét. Nem vállalkozik teljes 

körű vizsgálatra. Törekszik tipikus filmeket választani (10, 12). Ám példálózásának 

„reprezentatív” szándéka (12) nyit utat állításai lehetséges általánosítása előtt.  

Eisenstein Patyomkin páncélos filmjét Mayne elmarasztalja, amiért az nem tudja 

kibékíteni vagy áthidalni az eszményi elvontság és az érzéki, kézzel fogható anyagi-

ság közti űrt, feszültséget, ráadásul a szembenállást a film úgy rögzíti, hogy az el-

vontsághoz politizálásban megnyilatkozó férfi, a kézzelfogható valósághoz érzel-

mekben megnyilvánuló női szerepkört rendel hozzá (37 sk., 40). A megosztottság 

állítását a cvikkeres hajóorvos és a cvikkeres tüntető asszony helyzeteinek elemzés-

ével is alátámasztja (41–43). Vakulincsuk ravataláról és búcsúztatásáról adott árnyalt 

értelmezésével Mayne ugyanakkor rámutat: a női és a férfialak válaszviselkedésének 

politikai vagy az érzelmi természetét nehéz elhatárolni (38).  

A példaválasztás „reprezentatív” volta azt sejteti, hogy Mayne állítása kiterjeszt-

hető. Jelen glossza állítása szerint Mayne megosztottság-tézise nem áll Eisenstein 

Fővonal című filmjére. Feladatvállalása szemszögéből nem róható fel Mayne kötet-

ének, hogy egyetlen utalást nem tesz a Fővonalra. Hiába, hogy hivatkozott filmtör-

téneti forrása érdemben tárgyalja azt.3 A játékfilm narrációjáról írt kötetében, 

amelyre Mayne hivatkozik, Bordwell csakugyan nem említi a filmet a történelmi 

materialista elbeszélés filmjei közt.4 Vagyis lehet érvelni amellett, hogy a Fővonal 

nem része „a” filmtörténeti kánonnak (amelyre mint példái forrására Mayne utal). 

                                                           
1  MAYNE 1989. A továbbiakban a szövegben erre a kötetre hivatkozom. 
2  A szöveg reflektál Mayne szövegére, és pontosan követi az argumentációját, ezért szük-

séges, hogy a tanulmány szövegében pontosan megjelenjenek a szövegre való hivatkozá-

sok. Ez az idézett vagy hivatkozott rész után közvetlenül zárójelben megadott oldalszá-

mokkal történik.  
3  Lásd LEYDA 1967, 256–264. 
4  BORDWELL 1996, 245. 
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Bordwell 1993-as Eisenstein-kötetére, amely a Fővonalat érdemben tárgyalja, 

Mayne nem hivatkozik.  

A részletes elemzésre választott filmeket Mayne úgy köti össze, hogy mindegyik 

a nemi dichotómiára (megosztottságra) összpontosítja figyelmét, és ezen belül mind-

egyik a nő helyzetére világít rá5. Ha a Fővonal tájékozódását (propagandisztikus fel-

adatát) az agrárkérdésben, a szövetkezetesítésben, a mezőgazdaság iparosításában 

határozzuk meg, akkor a nőkérdés legfeljebb járulékos témája lehetne a filmnek. Ám 

ebből még nem következik, hogy elkerülje Mayne értelmezői érdeklődését, vö.: 

„[…] szeretném hangsúlyozni, hogy a nőkérdés a film számára sokkal nagyobb je-

lentőségű, mint az a néhány film, amely szűken a nőkérdésre szakosodva foglalkozik 

a témával” (26).  

A Fővonal cselekményszövése valójában nem a nemi megosztottságra, az ún. 

gender dichotómia alaphelyzetére épít. Így a nemi megosztottságtól nem kötött dra-

maturgiája számára lehetséges úrrá lenni a megosztottságon. Kérdéses, hogy úrrá 

lehet-e a dramaturgia a nemi megosztottságon akkor, ha a cselekmény alaphelyzetét 

(a film világát) eleve a megosztottság határozza meg. Mayne filmválasztásának elve 

nem korlátozza-e eleve vizsgálódásainak lehetséges eredményét. A kérdést megerő-

síti az is, hogy Mayne a szovjet film montázselvét is a nemi megosztottság mentén 

határozza meg: az aktivitás és passzivitás, illetve a kettőhöz rendelt férfi és női gen-

der, a nemek kettősségének és megosztottságának erőterében. A nemi dichotómia 

aligha oldható fel olyan stilisztikai eszközzel, amely maga is a megosztottságra épül.  

 

Mayne gondolatmenete  

Mayne kérdése: helyzetbe hozza-e a nőt a ’20-as évek szovjet némafilmje6. Állítása 

szerint mivel a szovjet némafilm mind elbeszélésmód, filmstílus, gyártás, mind tár-

sadalmi (tehát alkotói és befogadói) környezete tekintetében eltér a hollywoodi film-

től, így ez utóbbi feminista kritikájának tájékozódási pontjai és mércéi nem alkal-

mazhatók rá. Bordwell kognitivista értelmezését részesítve előnyben, Mayne kerüli 

a pszichoanalitikus értelmezéseket, illetve a marxista és pszichoanalitikus elemeket 

integráló barthes-i megközelítést, hangsúlyozva: a nő pszichikai és társas lényként 

történő megközelítései közti határok képlékenyek. Vállalkozásának járulékos célját 

abban látja, hogy kiterjesztheti a feminista filmkritika érvényességi körét a klasszi-

kus hollywoodi film keretein túlra (4–5).  

Mayne megközelítése szerint a szovjet némafilmben a nőkérdés összefonódik a 

narratíva és a filmstílus kérdésével. Ezt arra építi, hogy a montázs a szovjet néma-

filmben és a korabeli filmelméleti értelmezésekben felforgatta a valóság és annak 

megjelenítése közti kapcsolatot. BORDWELL 1996, 252-höz kapcsolódva azt állítja, 

                                                           
5  MAYNE (1989, 1): “These films are evocative in another way as well; each reflects a major 

preoccupation with gender and sexual dichotomy. All of these films are, whether in an 

explicit or in a more implicit, even unconscious way, explorations of woman’s position 

within socialist culture.” 
6  MAYNE (1989, 5): “By analyzing the representation of women in Soviet film of the 1920s, 

I am questioning whether there is a position for women in these films.” 
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hogy a szovjet filmnarratíva sem nem totalitariánus, sem nem radikális, ám 

BORDWELL 1996, 272-től eltérően igenis gyakorinak ítéli a narratíva többértel-mű-

ségét. Ez a többértelműség a születőben lévő művészet stílusának, a pártpolitikai te-

vékenység elevenségének és a társadalmi átalakulásoknak a kölcsönhatásából adódó 

ellentmondásokból ered. A szovjet némafilm nőalakjait mint fiktív konstrukciókat 

vizsgálja Mayne a jelenkor női látószögéből, amelyet a feminista szemlélet formált. 

Elemzése ellentétpárok mentén halad: elvont-konkrét, múlt-jelen, aktív-passzív (al-

kotó-elfogadó), természet-kultúra, magánélet-társadalom. Azt vizsgálja, milyen vi-

szonyokat, ütközéseket teremt a montázs a szembenálló tagok különbségében, hie-

rarchiájában (8–11).  

A szokványos megközelítések a korabeli pártpolitikai és historiográfiai környezet 

összefüggésére – az iparpolitika, a montázs elveire épülő ideologikus esztétika és az 

osztályharcban formálódó narratív struktúrák kérdéseire – korlátozva tárgyalják a 

szovjet némafilmet, ám a nők életében elkövetkezett változásokat ritkán kapcsolják 

össze a mozival. Holott, mutat rá Mayne, a kortárs feminista politikai diskurzus szá-

mos témája a szovjet szocialista kormányzás korai éveiben bukkant fel (13–14).  

A szocialista változások nemi dichotómia nézőpontját alkalmazva a nőknek, mint 

a férfiak szolgáinak, kiszolgáltatottjainak társadalmi és történeti helyzetét a munká-

sok közti vélt egyenlőséggel állítják szembe, filmi megközelítésben a szokványos 

elbeszélői formák és az eredeti filmes kísérletek közti kapcsolat kérdését vetik fel. 

A mód, ahogyan a nőkérdést a ’20-as évek filmjei bemutatják, Mayne szerint hozzá-

férést kínál a szovjet mozi fejlődése számára lényeges elbeszélői stratégiák megér-

téséhez, és megfordítva, az elbeszélői stratégiák határozzák meg a nők megjeleníté-

sének módját a kulturális és a politikai változások összefüggésében. A nőkérdés és 

az elbeszélésmód kölcsönhatásában tárható fel a mód, ahogyan a nőt a szovjet film 

ideológiailag és esztétikailag megjeleníti, és így mutatkozik meg, hogy a narratíva 

kérdései alapvetően érintik a nőkérdést (15).  

A kor különféle filmi törekvéseit Eisenstein és Vertov dialektikus film-szemlélete 

különbségével jellemzi Mayne. Eisenstein a polgári kultúrában rejlő lehetséges for-

radalmi elemek elsajátítását (átvételét) és kibontakoztatását keresi, Vertov a polgári 

kultúrától való megszabadulásra törekszik, mivel a polgári és a szocialista kultúra 

közt áthidalhatatlan szakadékot lát7. Mayne állítása szerint az elsajátítás és a meg-

szabadulás közti feszültség különösen illik a nőkérdés filmes megjelenítéseire.  

Az 1920-as évek szovjet filmjeiben a nők megjelenítései közti különbség aközött 

van, hogy mennyire támogatja a film a férfiközpontú képzelet kivetítését vagy meny-

nyire ássa alá a férfiközpontú álláspontot. Mayne meglátása szerint minden filmet 

férfiközpontú elbeszélés jellemez a korban, a nők filmi megjelenítései ugyanakkor 

kritikai hozzáférést engednek az elsajátítás és a megszabadulás elbeszélői stratégiá-

ihoz (20–21).  

A szovjet kultúrpolitika számára az egyén megjelenítése eleve nehézséget oko-

zott: hogyan ismerjenek rá, hová sorolják a politikai fokozatok közül. Noha az 

egyedi eset bemutatása Lenin szerint inkább a regény, a fikciós narratíva sajátja volt, 

                                                           
7  Vö. MAYNE (1998, 19): “dialectics of appropriation”; “dialectics of emancipation” 
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a filmmel kapcsolatban ez nem adott kellő eligazítást. Lenin elképzelései szerint a 

film a regény és a brosúra közt helyezkedett el, a forradalmi kezdetek idején a kul-

túrpolitika a szovjet filmet a fikciós és a történeti ábrázolás keverékeként határozta 

meg. Mivel társadalmi összefüggésben tekintettek rá, ezért a nyilvánosság felől kö-

zelítették meg és a filmi narratívának azt a képességét hangsúlyozták, hogy az képes 

alakítani a nyilvánosságot8.  

Mayne állítása szerint nemi dichotómia (megosztottság) jellemzi a szovjet társa-

dalom életét. Bár a nők jelentős mértékben járultak hozzá a bolsevikok győzelméhez, 

a bolsevik pártvezetésben aránytalanul csekély számban képviseltették magukat. Bár 

a forradalom a nők számára teljeskörűen biztosította a polgári és politikai jogokat, 

ám a következő első évtized rácáfolt a marxista elképzelésre, amely szerint a női 

emancipáció a magántulajdon eltörlésével és a nők teljes foglalkoztatásával magától 

elkövetkezik.  

A jog betűje (intenciója) és társadalmi hatása elszakadt egymástól. A családjogi 

törvény hiába békítette össze Kollontaj és Lenin elképzeléseit (előbbi a nukleáris csa-

lád végleges eltörlése, utóbbi annak megtartása mellett állt), mégsem tudott kedvezni 

a vidéken élő asszonyoknak. A NEP korlátozott kapitalizmusa idején az elbocsátások 

70%-a a nőket érintette. A házassági törvény 1925-ös módosítása hiába célozta az asz-

szonyok védelmét, mégis áldozatként határozta meg őket. Elvált egymástól a jogi sza-

bályozás és a nők megítélése a társadalomban, amely továbbra is szélsőséges ambiva-

lenciát mutatott a női egyenlőséggel szemben.  

A feminizmus fogadtatása is felemás volt a forradalom után. A bolsevizmus sze-

paratizmusként értelmezte. A feminizmus kifejezést nemcsak azért kárhoztatták, 

mert veszélyeztette az osztály-összetartozás mindenek felett álló elvét, de azért is, 

mert a forradalom előtti Oroszországban az a jobboldal politikájában jelent meg.  

A városi és a vidéki élet közti végletes hasadás tudja legitimálni a nőmozgalmat: 

1923-ban Sztálin azt írta, hogy a nőmozgalom ösztönözni van hivatva a vidéki asz-

szonyokat a szovjet életben való tevékeny részvételre. (MAYNE 27–29)  

Mayne állítása szerint nemi dichotómia jellemzi a montázst, korabeli teoretikus 

értelmezéseit éppúgy, mint filmbeli megvalósulását. A ’20-as évek montázselméle-

teinek figyelmét szinte kizárólag az aktivitás és a passzivitás ellentéte kötötte le.  

A montázs lényegi szereplője az aktív (a tevékeny, értelmet alkotó) néző. Passzív 

(befogadó) nézőnek eszerint nem volt helye a szovjet moziban. (MAYNE 31) 

Kulesov elképzelésében a montázs férfias vállalkozás, a mozgókép sodrához is 

inkább a férfi erőszak jelenetei illenek. Kulesov egyik montázspéldájában női alakot 

raknak össze, ami nemcsak a montázs hatalmát példázza, hanem azt is, hogy a film 

lényegéhez a férfi képzete társul. Nem változtat ezen Vertov mozi-szeme sem, amely 

az „új és tökéletes férfit” hivatott megalkotni. A montázs az uralom eszköze úgy is, 

mint a film anyaga (egyedi darabjai, képkockái) feletti hatalom. De úgy is, mint – 

Eisenstein fogalmaz – a legfőbb eszköz a természet valódi, teremtő átformálására9.  

                                                           
8  Vö. MAYNE könyvében a 24–26. oldalakkal. 
9  Vö. MAYNE 199, 32–33. 
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Az aktivitás és a passzivitás ellentétének Mayne elemzésében hallgatólagos von-

zata a férfi és nő szembeállítása, amely azonban már közvetlenül témája a feminista 

elméleteknek.  

Hiába, hogy a szovjet filmesek montázsról szóló írásai alig tesznek említést a 

konkrét, hús-vér nőkről, ez nem fedi el a nemi dichotómia mindent átható és elke-

rülhetetlen jelenlétét elméleteikben. Mint Mayne megfogalmazza: „Ez a dichotómia 

minden ízében jellemző a rendszerre, amelynek figyelmét – még akkor is, ha (vagy 

különösen akkor, ha) nem is tudatos módon – a gender különbségek kötik le.”  

Az aktivitás és passzivitás, a technológia és természet ellentétei révén a montázs, 

mint az uralom eszköze nyer meghatározást. A montázs dialektikus (kölcsönhatás-

ban megnyilvánuló) természete elsikkad: legfeljebb a film és elemi filmkockái, va-

lamint a film és néző közötti kapcsolatok vonatkozásában fogalmazódik meg. Ám a 

filmkészítő és a filmi anyag kapcsolatában az alany és a tárgy közti határok rögzítet-

tek, a ráhatás semmiképp nem kölcsönös10.   

Túl a montázs elméleti értelmezéseiben megmutatott ellentétességen, kettősségen 

a nemi dichotómia – szól Mayne állítása – magukon a filmeken (a montázs megva-

lósulásában) eme ellentétek a gender-különbség határozott alakját öltik magukra.  

Ezt a Patyomkin páncélos elemzésével támasztja alá. 

Hiába jelenti ki Eisenstein, állítja Mayne, hogy a Patyomkin páncélos szerkezet-

ében „szerves egész”, és hogy ötrészes tragédia mintájára tagolódik, az Odessza-

lépcső-jelenetnek és a film többi részének, különösen a befejezésének az egymáshoz 

kapcsolódása korántsem olyan szerves, mint azt a rendező állítja. A zavar forrása a 

nőalakok aránytalan dramaturgiai szerepe a filmben, továbbá a nőalakok és a töme-

gek többértelmű kapcsolata11.  

A lépcső-jelenet éppúgy a totálok és a premier plánok váltakozására épül, mint 

korábban az összecsapás a hajófedélzeten. Csakhogy a lépcső-jelenetben a mene-

külni igyekvő nép totálképei kaotikus mozgást mutatnak, a premier plánok pedig 

szuperközelibbek, az arcok elszigeteltebbek. Mayne leírásában a lépcső-jelenet a 

montázs szerkezetben a szembeállítást a végletekig feszíti.  

Az egyneműsítés elvét (amely korábban, a hajón a matrózok, a férfiak megjele-

nítését jellemezte) szintén végletesen alkalmazza a lépcső-jelenet: ebben a katonákat 

úgy látni, mint a lépcsőn egy ütemre lefelé menetelő lábak sorát, majd mint az áldo-

zatokra vetülő arctalan árnyékok tömbjét (36).  

Ennél is kirívóbb szerkesztést mutatnak Mayne olvasatában a lépcső-jelenet záró 

képei: egy babakocsi, amely azután, hogy lelőtték a fiatal anyát, elhagyatottan gurul a 

lépcsőn lefelé, egy rémülten sikító diák, egy vad tekintetű kozák, aki kardját suhog-

tatja, egy idősebb asszony cvikkerrel, szeme kiszúrva, alighanem a kozák tette. Ez az 

egyetlen alkalom, állapítja meg Mayne, hogy premier plánban látunk támadó katonát. 

A kivételes szerkesztést legitimálja azonban az, hogy a katona és az idősebb asszony 

képeinek egymás mellé helyezése a kegyetlenség és a gyötrelem szembeötlő össze-

kapcsolását szolgálja, miközben a fiatal férfi tehetetlenül figyeli mindezt (36–37).  

                                                           
10  Vö. MAYNE 1998, 33–34. 
11  Vö. MAYNE 1998, 36–37. 
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A montázs többféle dramaturgiai szerepet is betölt: „felfed”, „lemeztelenít”, „be-

vonja a nézőt az épp történőben lévő eseménybe”. Képes továbbá, Mayne értelmezé-

sében, legitimálni (metaforaként kínálni) az olyan váltásokat, mint a kő-oroszlánok 

egymásutánja, amely az orosz nép hangoltságának változását mutatja.  

A film utolsó szakaszában azonban arra szolgál a montázs, világít rá Mayne, hogy 

elsimítsa (“naturalize”) a repedést a hajók találkozásának eszményi elvontsága és a 

lépcső-jelenet konkrét világa között. Mintha a lépcső-jelenet, a maga kaotikus moz-

gásaival és a hús-vér női testek túláradó felvonultatásával a Patyomkin páncélos sö-

tét világa volna, amelyből a film az elvontság, az egyneműség és a forradalmi test-

vériség ragyogásába emelkednék, abba a világba, amelyet ismét kizárólag férfiak 

népesítenek be.  

A Patyomkin páncélos tehát, összegzi példáját Mayne, az elvont és konkrét, a 

filmben férfiként és nőként meghatározott minőségeknek a meg nem valósított és 

meg nem valósítható kibékítése.  

Hasonló megosztottság lehetőségét érzékeli Mayne Vakulincsuk ravatalánál.  

A sokaságbeli férfiak fokozódó haragját az elvontság magas fokán mutatja be Ei-

senstein: ökölbe szorított kezek különféle premier plánjaival, ám egyiket sem rendeli 

hozzá a film valamely konkrétan megjelenő férfihoz. A sokaságbéli nők válaszvisel-

kedése is a harag, de, hangsúlyozza Mayne, az elvontságnak nem ugyanezen a fokán. 

Elemzésében a jelenet bár arra az olvasatra hív, hogy a Vakulincsuk halálára adott 

válasz férfi és női módjai között ellentét feszül, a férfiak „politizáló módon”, a nők 

ezzel szemben „érzelmekkel” válaszolnak, ám a képeken megjelenő különbségek 

nem magától értetődőek: mivel a nő továbbra is beszél és továbbra is hatással van a 

sokaságra, így nehéz megállapítani, hol ér véget az érzelmi válasz és hol kezdődik a 

politikai. A nők megjelenítését mindazonáltal, hangsúlyozza Mayne, elkülöníti a mód, 

ahogyan testük nemcsak a gyászra, a haragra és a gyalázatra utal, hanem a húsra, a 

kézzelfoghatóra is, magának a testinek, az anyaginak a tartományára. Az igazi elvont-

ság, amely Eisenstein montázs-elképzelésének lényege, csak a férfitestből lép elő, 

úgy, mint az ökölbe szorult kezek sorozatának formája (38).  

Milyen társadalmi kérdéseket firtat, milyen megrendelői instrukciókhoz, párt-

irányelvekhez igazodik a film12?  

A XIV. pártkongresszushoz és az I. ötéves tervhez, amely a parasztság önkéntes 

szövetkezetekbe tömörülését szorgalmazta. (Ld. pl. a Fővonal elején a kettéfűrészelt 

ház jelképezi a tudatlanság és a széttagoltság állapotát, a parasztság tovább tarthatat-

lan, tűrhetetlen helyzetét.)  

Gorkij arra buzdította az írókat, hogy „kisembereket” válasszanak hőseiknek, 

akik nagy dolgokat hajtanak végre, és akikkel a néző azonosulni tud. (Ld. pl. a film 

a „hősi realizmus” változataként a mindennapi emberek teljesítményét méltatja, egy 

átlagos parasztlány erőfeszítéseit mutatja be, hogy felemelkedésük érdekében össze-

fogjon a környezetében élőkkel.) 

Az 1928-as pártkonferencia filmről szóló határozatához, amely szerint a filmnek 

„milliók számára érthetőnek” kell lennie. (Ld. pl. Eisenstein bejelentette, hogy 

                                                           
12  A Fővonal/Régi és új értelmezésében BORDWELL 2005 elemzésére támaszkodik az írás.  
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„milliók számára érthető kísérletbe fog”.) Ennek szellemében stilisztikai újításai ke-

vésbé belterjesek és nem diegetikus vágásai érthetőbbek, mint voltak az Októberben13.  

A Fővonal gyártása a forradalom tizedik évfordulójának ünnepe miatt megsza-

kadt, az Október gyártása előtt kezdődött, és annak bemutatása után folytatódott, a 

Fővonal, illetve a Régi és új mondhatni keretezte az Októbert. Innen van a film el-

nevezésének kettőssége is, a Fővonalként gyártani kezdett film, mint Régi és új foly-

tatódott és készült el, elemzésében Bordwell ez utóbbi címén utal rá.  

Bordwell sehol nem említi, hogy a Régi és új nőpolitikai kérdéseket tenne témájává.  

Hol helyezkedik el a Régi és új a pártpolitika erőterében? 1929 őszén kezdetét 

vette az erőltetett, erőszakos kisajátítás és szövetkezetesítés. Az agrárpolitikában éle-

ződtek a belső pártharcok. A film dramaturgiai űrjeit, bizonytalanságait, eldöntetlen-

ségeit, stilisztikai választásait Bordwell összekapcsolja az agrárpolitika eldöntetlen-

ségeivel. (Ld. pl. a komikus stilizáció teret enged a többértelműségeknek és megen-

gedi, hogy a film ne firtassa a folyamatban lévő napi ügyeket.) 

Homályban marad például, hogyan dolgozik Marfa szövetkezete. A közös tevé-

kenység mellett, úgy fest, minden tagnak van kisebb saját földje és háza. Továbbá a 

film elején úgy fest, elosztási szövetkezetet hoznak létre, később a közös istálló, a kö-

zös szántás azt sugallja, a termelési szövetkezeti formát választotta a falu. Mind Lenin, 

mind Sztálin elképzelésében az elosztási szövetkezet megelőzi és előkészíti a termelési 

szövetkezetet. A film azonban homályban hagyja, hogyan történt az átállás.  

A filmben a kulákokat nem fosztják meg földjeiktől, Fomka elpusztítása (amelyet 

ők követtek el) nemcsak büntetlen, de felderítetlen is marad. Bordwell ezt azzal ma-

gyarázza, hogy még nem szilárdult meg a párt álláspontja a kulákokkal kapcsolatban14.  

A film mottójára támaszkodva, a Régi és új értelmezhető a kényszerkollektivizá-

lás bírálataként. (Ebben Leninhez kapcsolódott, aki hangsúlyozta a meggyőzést és a 

parasztság időigényes átnevelését.) Ezt támasztja alá, hogy Marfa szegény paraszt 

(van saját földdarabja, de nincs lova), Vászka agrárproletár, akinek semmi földje. 

Marfa súlyosabb összeütközése nem a kulákokkal, hanem a lecsúszó középparasz-

tokkal van. (Ld. pl. amikor a tagok a szövetkezet pénzét meg akarják szerezni.) Lenin 

előre jelezte ezt a konfliktust, Sztálin pedig követte Lenint abban, hogy a meggyő-

zéssel és az önkéntességgel meg kell nyerni a szocializmusnak a középparasztságot. 

Bár az 1929-es gyakorlat elkanyarodott ettől, Eisenstein filmje a hivatalos állásfog-

lalást képviselte.  

A hatalmas tejgazdaság ábrázolása ugyanakkor összhangban áll a radikális poli-

tikai iránnyal, amely a kolhozoknál jóval nagyobb központosított és szakosodott ál-

lami gazdaságokat akart létrehozni.  

A Régi és új elkötelezettsége, Bordwell állítása szerint, szándékosan meghatáro-

zatlan: mind Lenin, mind Sztálin elképzelésének megfeleltethető15.  

Milyen stilisztikai változások jellemzik a Régi és új alkotást Eisenstein korábbi 

filmjeihez képest?  

                                                           
13  Vö. BORDWELL 2005, 96, 101. 
14  Vö. BORDWELL 2005, 106–107.  
15  Vö. BORDWELL 2005, 106–107.  
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Az Október stilisztikai fogásait közérthetőbb, népszerűbb módon alkalmazza. 

(Ld. pl. a porcelánmalacra vágott mészárszék komikus hatását, továbbá hatásosab-

bak a ritmikai montázsok, pl. a körmenet, a rögtönzött aratóverseny jeleneteiben.)  

1928-as megjegyzésében úgy érzi, a montázs elvesztette frissességét, ezért Ei-

senstein új elvet vezet be a Régi és újban, a „felhang” vagy „harmonikus” montázsét, 

amely a vágást a másodlagos képi vagy érzéki minőségekre építi. (Ld. pl. körmenet 

jelenetében a hőség, a szomjúság, az önkívület bevágásai.)  

Gyengülnek a jelenethatárok. (Ld. pl. Marfa eljön a kulákoktól és megy az úton, 

közben alig érzékelhetően tavaszról nyárra váltott az évszak, ám ez alig érzékelhető, 

késve, visszatekintve ébredünk rá; épp így a zord tekintetű paraszt közelije, amely a 

körmenet felől közelítve jelezheti azt, hogy a férfi elutasítja a pap imáját az esőért, ám 

a fölözőgép jelenetébe érkezve a géppel szembeni bizalmatlanságként nyer értelmet.)  

A párhuzamos vágásokkal valótlan (“impossible”) időt alkot Eisenstein, amelyet 

szélsőséges kísérletként jellemez Bordwell. (Ld. pl. abban a jelenetben, amikor 

Marfa dühében öklével üti az eke szarvát, bevágja Marfa szónoklatának képeit, ami-

kor szenvedélyesen üti a szónoki emelvény korlátját.) Épp így a jelenetbe, amikor a 

hivatalnok a levelet készíti, bevágja a képet, amelyen Marfa már azt olvassa.  

„Filmkockán belüli montázsnak” nevezi egy másik újítását Eisenstein, amely a 

28 mm-es lencséhez kötődik. Ez növeli a kép mélységérzetét és túlzóan felnagyítja 

a kép előterét, így a látvány elvontabb, feszültebb lesz. (Ld. pl. a kulák udvarán a 

sovány testű Marfa egy kockán jelenik meg a hízott jószágokkal.) Korábban a Sztrájk 

csak egymás után vágott vagy egymásba úsztatott képekkel tudta megjeleníteni az 

ember-állat viszonyát16.  

Milyen narratív változások jellemzik a Régi és új filmet Eisenstein korábbi alko-

tásaihoz képest? A komikus hang és a főhősközpontú cselekmény.  

A Patyomkin páncéloshoz és az Októberhez képest a Régi és új szórakoztató film.  

Ld. pl. a hájas és tompult kulákok bemutatása, akiket a film azonosít a hízott bikával, 

a megjelenítésnek tehát nemcsak a színészi játék az eszköze, hanem a mélységéles-

ség játéka is, mikor látjuk a merítőkanál belesüllyedését a kvasszal teli korsóba. Ha-

sonló szatirikus eszközökkel mutatja be a film a hivatalnokok hanyagságát is, hisz 

van, aki Lenin porcelán mellszobrán törli le tollát. 

A film oldott humorának forrását Bordwell az újító stilizációban mutatja meg. 

Ld. pl. a traktor beszerzését ellenző paraszt öklének erejére hivatkozik, a lencse tor-

zítása leplezi kivagyiságát. Továbbá a traktoros úgy javítja meg a gépet, mintha meg-

hágná. Fomka nászát mint a komikum tetőfokát elemzi Bordwell, értelmezésében a 

jelenet vulgarizálja az Eisenstein korábbi filmjeiben bevezetett intellektuális vágást 

(ld. a párosodása pillanatában bevágott képei a felrobbanó dinamitnak, majd a habzó 

tej, az örvénylő tejszín, s végül a borjúk képei az istállóban). (BORDWELL 100. sk)  

A Régi és új kölcsönöz a komikum hollywoodi kliséiből. (Ld. pl. a westernfilmek 

mintáiból, amikor a gazdag parasztok lovon mennek megnézni a traktorokat.) A film 

zárlata Chaplin A párizsi nő filmjét juttatja eszünkbe, igaz, Eisensteinnél a városi 

traktoros és Marfa egymásra ismernek.   

                                                           
16  Vö. BORDWELL 2005, 97. 



 Marfa, Eisenstein Fővonal/Régi és új című filmjének főhőse… 35 
 

 

 

A Régi és új – ellentétben a Patyomkin páncélossal és az Októberrel – az egyén 

helyzetének a vázlatával kezdődik. A második jelenet Marfát, a főhőst, mint „egyet 

a sok közül” mutatja be, aki így egyszerre egyénített és tipikus.  

A főhős szerepeltetése, Marfa középpontba állítása átalakítja a cselekményveze-

tést: szemben a Patyomkin páncélos koncentrikusan táguló távlatú jeleneteivel, a 

Régi és új sugaras és egyenes vonalú szerkesztésű, Marfa szövetkezetesítésért foly-

tatott harca köré szerveződik. Ld. miközben a fölözőgép, majd a tenyészbika, végül 

a traktor megszerzésén igyekszik, minden állomásnál akadályokba ütközik Marfa: a 

kulákok, a középparasztok, a hivatalnokok ellenállásába. Marfa diadalútját hátráltató 

viselkedésmódok környezik: a tulajdon felszabdalása (ház kettévágása), a körmenet 

vallási fanatizmusa, a kulákok közönye és rosszindulata, a középparasztság gyanak-

vása a technológiával szemben és kapzsisága, az intézményrendszer (a hivatal) túl-

kapásai. A régi és az új szembeállítását Marfa helyzetét ábrázoló párhuzamos jele-

netek sora mutatja be. A különbségeket a film végső szembeállításai összegzik: a 

Marfa és a traktoros kettősét megszakító képsor, amely Marfának a film korábbi je-

leneteiben látott arcait pörgeti végig, a parcellák kerítéseit ledöntő traktorok képe a 

földek elaprózását mutató kerítések képeivel, a földet csigavonalban szántó traktorok 

lánca a földet magányosan, verítékkel felszántani igyekvő, hiábavalóan fáradozó pa-

rasztokkal alkot ellentétpárt.   

Marfa köztes, kiegyensúlyozó, áthidaló szerepet tölt be. Alakja a kifigurázott el-

lenségek és a viszonylag közömbös tömeg szélsőségei között áll, sem nem groteszk, 

sem nem jelentéktelen. Bordwell összehasonlításában, mint hős, Marfa életszerűbb, 

mint az Október Leninje, gazdagabban kidolgozott, mint a Patyomkin páncélos sze-

mélytelen agitátora, Vakulincsuk. Marfában összekapcsolódik az érzelmi és az in-

tellektuális viselkedés. Forradalmi hevületéből táplálkozik a film dramaturgiája, a 

nézőre tett lelkesítő, propagandisztikus hatás, sőt – fűzi hozzá Bordwell – az intel-

lektuális montázs is erre épül.    

A Régi és új újdonsága, hogy a montázsban összefonódik az érzelmi és intellek-

tuális hatás. Mielőtt valamely irányzatos véleményformálás irányába elmozdulna, 

azzal kezdődik a Régi és új, mutat rá Bordwell, hogy felkorbácsolja a néző érzelmeit, 

megteremti az egész film érzelmi forrását. Gondoljunk például az első jelenet „intel-

lektuális montázsára”, ami az elbocsátott és esztelenül kettéfűrészelt kunyhó darab-

jait cipelő család szenvedélyéből ered, a kettéfűrészelés társadalmi következményeit 

azután taglalja majd a film, hogy a család nyomorát bemutatta. Továbbá jusson 

eszünkbe a kép, amelyen Marfa indulatosan az öklével üti az eke szarvát, Eisenstein 

rávágja a másik képet, amelyen Marfa összefogásra szólítja a parasztokat. 

Bordwell további példája az összefonódásra a fölözőgép üzembe helyezésének 

jelenete: míg a parasztok gyanakodva méregetik a frissen beszerzett fölözőgépet, 

Marfa tejet önt bele, az agronómus és Vaszka, az ifjú agrárproletár kitartóan kurb-

lizzák, majd hirtelen Eisenstein egymásra vágja a kétkedő arcokat és a gép forgóré-

szeit, néhány pillanatra, amikor nem látni senkit, aki hajtaná, önálló életre kel a gép. 

Megcsillan rajta a fény, kifolyócsöve elfordul, csepegni kezd a tejszín. A parasztok 

mosolyra fakadnak. A film egyszer csak váltogatni kezdi a diegetikus és nem die-

getikus képeket. Fekete háttér előtt tejszínsugarak lövellnek fel, ezek képeit 
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parasztok felvidult arcai szakítják meg, amelyeken mintha a habosan csorgó tejszín 

csillámlása tükröződnék. Marfa a gép elé térdel, fürdik a tejszínben, majd tejszínzu-

hatag tölti ki a képet. A dramaturgiai tetőpontot megfejeli az elvi tetőpont: a sugarak 

közé számok képeit vágják, amelyek a szövetkezet gyarapodásáról tudósítanak. Ha 

a jelenet meghatározó alaphangja a fölözőgép gyakorlati fontossága, akkor felhangja 

a termelékenység. A hatás erősödése a főhős érzelmi válaszain keresztül támogatja 

az elvi oldalt.  

Bordwell kiemeli ugyanakkor, hogy nem előzmény nélküli ez a törekvés: a Régi 

és új illeszkedik abba az eisensteini sorba, amelyet a Sztrájk vágóhíd-, a Patyomkin 

páncélos lépcső- és az Október híd-felvonás jelenete alkot.  

Mayne megosztottságot állító (ld. érzelemi és intellektuális, női és férfi viselke-

dés) gender látószögéből nézve: a Régi és új talált utat a montázsbeli megosztottság 

feloldására. Bordwell elemzése több olyan ellentétre is kitér, amelyeket a film áthi-

dal vagy törekszik tompítani.  

A város és vidék ellentétére a film jelképes áthidaló megoldást ad. A gyári mun-

kások segédkeznek a szövetkezeti gazdaság felépítésében, Marfa segítője a városi 

hivatalban szintén gyári munkás, a városi traktorista letelepedik a faluban. Marfa és 

a traktoros ölelkezésében a vidéki élet modernné válik, és a város vidéki arcot ölt.  

Az ipari technológia és a mezőgazdasági termelékenység ellentétét párhuzamos 

vágásokkal oldja fel, amikor a kezdetben látott, parcellákat elválasztó kerítéseket a 

film végén a traktorok ledöntik.  

A technológiát úgy mutatja be, mint amely összhangban áll a néphagyománnyal, 

igaz, a spirituális vallással szembeállítja. Jó példa erre, hogy Marfa álmában (az óri-

ási bika, a tej-óceán, a malac-raj) a többértelmű ugrás technikája oldja a folklorisz-

tikus képzelet és a kommunista technológia közti szembeállítást.  

Bordwell elemzése szerint Eisenstein a forradalmi elragadtatásban, az extázisban 

(legyen az szellemi, vagy szexuális) találja meg azt a mozgatót, amely minden határt 

ledönt, azt az állapotot, amely az észlelő és az észlelt, a szubjektum és az objektum 

közti űrt kitölti. A Régi és újban a kommunizmus valamiképp a szentáldozáshoz kö-

zelít. Eisenstein a felmagasztosuláshoz hasonló érzést törekszik ébreszteni a néző-

ben. Bordwell összegzésében17 Eisenstein utolsó némafilmje a hősi realizmus olyan 

elképzelését mutatja, amely bizonyos pillanatokban, a maga sajátos módján, a bol-

sevizmust, mint világi vallást ismeri el.  

 

A Fővonal / Régi és új értelmezése feminista – gender szemszögből  

Marfát nem kivételként mutatja be a Régi és új, útja olyan, amelyre bárki parasztlány 

rátérhet, illetve amelyen járhat. Figyelemre méltó, hogy nem élvez kedvezményezett 

életkörülményeket a cselekmény egyetlen állomásán vagy szakaszán sem. Céljait a 

környezetével, társaival azonos helyzetben élve fogalmazza meg, tűzi ki. Azokat 

nem a helyi és a központi pártvezetők és agrárszakemberek sugalmazzák számára. 

A vezetők és a szakemberek Marfa céljait csupán megtoldják (a célok léptékét 

                                                           
17  BORDWELL 2005, 107–108. 
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fokozzák, cselekvési tervekké fogalmazzák át, infrastruktúrát kínálnak hozzá, stb). 

Marfa szervesen (együtt szenvedő és együtt örvendező módon) illeszkedik a falu 

közösségébe: együtt szenvedi a szegényparasztokkal a természeti csapásokat, a szán-

tás kínjait, együtt ünnepli Fomka (a tenyészbika) nászát, együtt ácsolja a szövetkezet 

épületeit, együtt élvezi a gépesítéssel felszabadult szabadidőt és szórakozási lehető-

séget a többi falubelivel (a falura telepedett traktorista a szénásszekéren egy másik 

falubeli lánnyal együtt heverészik), együtt szenvedi el Fomka halálát a szövetkezet 

többi tagjával.  

A Régi és új dramatikus szerepkínálatában nem billennek meg az arányok. Egy-

aránt látunk nőket és férfiakat a kulákok közt (akik megtagadják Marfától a segítsé-

get a szántáshoz), a hivatalnokok körében (akik akadályozzák a hitelfelvételt és a 

traktor megvásárlását), a Fomka (a tenyészbika) meggyilkolására szövetkezett cso-

portban, a körmenet résztvevői közt, a Marfára rátámadó parasztok közt (akik a szö-

vetkezet közös pénzét eltulajdonítják), de éppígy az iparosított állami tehenészet dol-

gozói közt, a gyári munkások közt (akik a szövetkezet épületeit jönnek segíteni épí-

teni), a fölözőgéptől elragadtatott parasztok közt.  

Marfát a film helyzetbe hozza, amennyiben nem bábja, nem kiszolgálója a párt-

vezetőségnek vagy a szakirányításnak. Távlatokban gondolkodik: megvalósítható 

célokat állít (noha a filmben nem látni olyan helyzetet, amely azt mutatná, hogy mire 

jutna Marfa a vezetőség segítsége nélkül, ugyanakkor képes céljai mellé falubelieket 

állítani, például Vászka már a párt támogatása előtt elkötelezi magát Marfa terve 

mellett, hogy fogjanak össze a szegényparasztok). Álmai, elképzelései vannak a jö-

vőről. A film hangsúlyozza, hogy ezek nem elrugaszkodott ábrándok (pl. az iparosí-

tott állami tehenészet, vagy a korszerűsített – azaz tömegtermelésre képes – sertés-

vágóhíd bemutatásával, ahol pedig a gyakorlattól elrugaszkodott jelenetet mutat, 

mint a spirál alak egymáshoz kapcsolódó, földet szántó traktorok képe, ott nyilván-

valóvá teszi a film a stilizációt). 

Nem ragad meg a pusztán érzelmi válaszoknál: a szenvedély, az indulat sokkal 

inkább hitelessé teszi érintettségét a különféle nehézségekben, amelyekre mindig 

ésszerű megoldásokat javasol, amelyek mellett érvelni is képes. Bátran kiáll a nyil-

vánosság elé, elképzeléseit saját maga képviseli, nem elégszik meg tervek puszta 

szövögetésével. Érvel a falujabeliek számára (akiknek többsége kétséggel fogadja 

ugyan, de nem utasítják el eleve Marfa elképzeléseit). Érvei meggyőzik a párt és a 

szakmai vezetést (akik egyszer sem mondanak vagy tesznek Marfa ellen). Marfa 

meggyőző érvei ellen lehet érvelni azzal, hogy a film propagandafeladatokra vállal-

kozik, vagyis hogy a meggyőzés ideológiai és nem dramaturgiai elvektől vezettetve 

lesz sikeres. Az ellenvetés azonban egyrészt tompítható azzal, hogy ez a történelmi 

materialista narratívának általában véve sajátja. Másrészt feminista látószögből te-

kintve nem lényegbe vágó (hiszen a hangsúly azon van, hogy épp női szereplő lesz 

sikeres a józan meggyőzésben, holott lehetne férfi szereplő is, aki eredményt ér el, 

sőt a nők mozgásterét korlátozó szemlélet épp abban mutatkozhatnék meg, hogy ezt 

a szerepet férfira osztja).  

Mi szükség van egyáltalán szenvedélyre, indulatokra? Miért nem elég a racionális 

tervezés és megvalósítás magában? A film ideológiai feladata, hogy az agrárium 
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iparosítását és kollektivizálását úgy mutassa be, mint a parasztság oldaláról megfo-

galmazódó igényt, és nem, mint a felső hatalomtól a parasztságra kényszerített vál-

toztatást. A dramaturgiai ösztönzőket ennek kellett alárendelni. Az állapotok elvisel-

hetetlensége és tarthatatlansága aligha tenné hitelessé, hogy a benne élő parasztság 

távolságtartó józansággal viszonyulna saját helyzetéhez. Annál inkább hitelessé teszi 

a körülmények keltette indulatot és szenvedélyt. Az indulatok és a szenvedély vá-

lasztéka itt nem az ésszerű tervezés, hanem az elfásultság, az erőtlenség, a beletörő-

dés, amely csupán tartósítani tudja a fennállót. A kettéfűrészelt házból a részét ki-

vevő és azzal távozó család összetört, tompult viselkedése, a testi erejüket kizsák-

mányoló és felélő szántóvetők megtörtsége, tehetetlen belenyugvása az, ami Marfa 

indulatos kitörésének hátterét, környezetét adja. Ebben az összefüggésben az érze-

lemkitörés már magában is jelentős lelki érettségre, fejlettségre vall. Az érzelem 

szembeállítása az intellektussal nem írható le a fejletlen/elmaradott és az érett/előre-

mutató ellentétével. Ha Marfa csupán érzelmi válaszokat mutatna, már azért sem 

volna feminista szemszögből elmarasztalható a film.  

Marfa érzelmi megnyilvánulásait nem szigeteli el a film, azoknak intellektuális 

és gyakorlati folytatása van. Marfa jövőképe intellektuálisan kifejthető, összefoglal-

ható, indulataiból teljesíthető gyakorlati feladatok születnek, amelyeknek nemcsak a 

megvalósultságát mutatja meg a Régi és új, de azt is, milyen távolabbi fejlődés nőhet 

ki az eredményekből. Marfa személyesen is kiveszi részét a feladatok megvalósítá-

sából (így a fölözőgép működtetésében, a szövetkezet saját, közös vagyonának a 

gyűjtésében és védelmében, a szövetkezet épületeinek az építésében, a tenyészbika 

kiválasztásában – ő utazik el az állami tehenészetbe – a traktorvásárláshoz szükséges 

hitel és engedélyezések megszerzésében, a traktor megjavításában).  

Arra, hogy a feladatok a közösség javát szolgálják, két módon is rámutat a film. 

Egyrészt a gyarapodás megértetésével, amelyhez nemcsak az intellektuális vágások, 

inzertek, fokozások járulnak hozzá, hanem a szövetkezeti tagok megszépülése. 

Utóbbira példa maga Marfa, akinek a változások során látható arcait zárójelenetében 

a film visszatekintő módon felidézi: az elgyötört testű, koravén lányból végül vonzó 

ifjú nő lesz. A film tehát nemcsak a néző intellektusára, forradalmi elkötelezettsé-

gére, mozgósíthatóságára kíván hatni, hanem szép- és gyönyörérzetére is. Másrészt 

azzal érzékelteti a változások társadalmi hasznosságát, hogy megmutatja a falubeliek 

örömét, elragadtatását (pl. a fölözőgép és a traktor beüzemelésének, Fomka nászának 

a jeleneteiben).  

Az érzelmi megnyilvánulások tehát nemcsak a cselekvési lánc elején jelennek 

meg mintegy hatóokokként, hanem annak végén is mintegy célokokként. Az érzelmi 

megnyilvánulások jelentőségét nem fokozza le a Régi és új, ahogyan a korábbi Ei-

senstein-filmek sem (pl. a Patyomkin páncélos végén a hajók összefogása a matró-

zok felszabadult örömünnepébe torkollik). Az öröm ábrázolásában műfaji mintákat, 

kliséket alkalmaz a film: a thrillerekét a szövetkezeti vagyon megőrzéséért folytatott 

konfliktusban, a fantasztikus filmekét az állami tehenészet bemutatásában, a holly-

woodi komédiáét a traktor javításában, a western-filmekét a traktor felvonulás fo-

gadtatásában.  
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Marfa konfliktushelyzetekben racionálisan, józanul viselkedik: nemcsak az érve-

lés módján. A fölözőgép üzembe helyezése példamutatás a többi paraszt számára, 

hogyan lehet fogadni a technikát, ugyanakkor a siker hatására a példamutatás átcsap 

elragadtatásba. Pszicho-realista mércével közelítve a jelenethez, az eksztatikus álla-

pot jelezheti azt a belső feszültséget, amelyet Marfa érezhet a gép beindítása percei-

ben és egyúttal Marfa önuralmát is (a józan, megfontolt viselkedésére gondolunk, 

miközben beönti a tejet a gépbe, figyelmét, amikor a két férfi mozgásba hozza a 

fogaskerekeket). Éppígy nem veszíti el önuralmát akkor sem, amikor a szövetkezet 

közös vagyonát kívánják a tagok szétosztani egymás közt.  

Fomka elpusztulásának hírére Marfa összeomlik. A helyzet megoldása eltér a 

többi nehézség filmbeli megoldásaitól: senki nem kezd oknyomozásba (Marfa sem 

kezdeményezi azt). A Fővonal a taurus ex machina dramaturgiai megoldását vá-

lasztja, egy bikaborjú lép elő Marfa kunyhója mögül és kezdi vigasztalni a lányt. 

Bordwell magyarázata szerint a párt kulákokkal kapcsolatos irányelveinek és cselek-

vésprogramjainak eldöntetlensége miatt nem bontja ki a gyilkosság témáját a film. 

Fomka elpusztításának részleteit csak a néző ismeri meg, a szereplők nem (érvénye-

sül a bordwelli mindentudó narratíva, amely a történeti materialista elbeszélésmód-

nak sajátja). Marfa visszatérése régi, düledező kunyhójához, a szétesőben lévő kert-

kapu képe a visszaesést, a szövetkezet ellehetetlenülését, Marfa korábbi munkájának 

hiábavalóságát vetíti a néző elé, mintegy kivetítve azt, amit Marfa átél. A semmiből 

felbukkanó bikaborjú ugyanakkor szervesen illik a film világába (jóval Fomka násza 

után vagyunk, a hágatás aligha volt eredménytelen). A hollywoodi happy end dra-

maturgiai és stilisztikai kliséit kölcsönzi a jelenethez.  

A Régi és új nem fosztja meg Marfát intim magánéletétől. Ám dramaturgiája arra 

világít rá, hogy az intim magánélet nem magától értetődő, nem feltétel nélkül való. 

A munka- és a közösségi (a gazdasági és a társadalmi) viszonyok rendeződésével 

teremtődik meg a lehetőség a szerelemre, a hiteles párkapcsolatra. A kulák pár, akik 

nem adnak kölcsön lovat Marfának, rendezett kapcsolatban él, ám kapcsolatuk nem 

szolgálja a közösség javát, a stilisztikai eszköztár hiteltelennek mutatja házasságu-

kat, mint amely megreked az állati létezés fokán. Az érzékiség először a vallási el-

ragadtatás módján jelenik meg (először hiteltelen módon) a körmenet részvevőiben, 

majd hitelesen az üzemelő fölözőgép láttán. Később, Fomka nászán a testi vonzalom 

módján, ám komikus, szatirikus távolításban. A különféle intellektuális montázsok-

kal megjelenített termékenység (avagy társadalmi gyarapodás) nem kapcsolódik ösz-

sze érzékiséggel. Hiteles emberi viszonyban Marfa és a traktoros párosában jelenik 

meg: először itt is komikus távolításban (amikor a traktoros Marfa alsószoknyájából 

tép anyagot a gép javításához), majd felszabadult ölelkezésükben nemcsak egymásra 

találásuk és összefonódásuk következik el, a különbségek megszűnése is: traktorve-

zetőként Marfát látjuk (abban a munkakörben, amelyben korábban a traktorost), a 

traktoros szemüvegét és bőrsisakját is magán viseli – a kép a férfi-nő szembeállítá-

sának hagyományos módjait oldja fel. De látva a traktorost vidéki öltözetben egy 

szénásszekér tetején, a város és a vidék különbségeinek a feloldását is jelenti kettejük 

egymásra találása. A befejezés dramaturgiája nyitott a korabeli férfi-nő kapcsola-

tokra vonatkozó egymással perelő irányelvek iránt (nem dönthető el, hogy a 
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monogám, zárt házasság híve-e vagy sem): a traktoros épp egy parasztlánnyal enyel-

gett, amikor leugrik a szekérről.  

A lehetséges ellenvetésre, hogy Marfa a filmben rendre saját környezetének el-

lenállásába ütközik, az felelhető, hogy ezt a film nem mint a nőt érő kirekesztést-

alávetést kínálja fel értelmezésre, hanem csoportérdekek (osztályérdekek) harcaként.  

A lehetséges ellenvetésre, hogy Marfa elképzelései nem valósulhatnának meg 

férfiak segítsége nélkül, az felelhető, hogy ez nem a nemek közti különbség, a férfi 

felsőbbrendűség megrögzítése, hanem a történelmi materialista elbeszélésmódot ve-

zető ideológia megnyilvánulása, amely szerint a párt támogatása nélkül nem valósít-

ható meg sikeresen semmilyen cél sem.  

A lehetséges ellenvetésre, hogy míg a Marfát érő támadások színtere mindig 

konkrét (mindig diegetikus térben következik el), addig az elképzelt jövő tere abszt-

rakt (nem diegetikus), egyrészt az felelhető, hogy a megvalósulásoktól szerzett öröm 

helye mindig konkrét (diegetikus) tér, másrészt az, hogy a támadások konkrét, die-

getikus, naturalisztikus ábrázolása a film dokumentarista szerepéhez illeszkedik, 

nem a film nyomja el a vidéki nőket, hanem a vidéki nők élnek elnyomott helyzetben 

a film bemutatásának idején.  

A lehetséges ellenvetésre, hogy a film adós marad a támogatások megszerzéséhez 

vezető út megjelenítésével, Bordwell állításaira támaszkodva, egyrészt az felelhető, 

hogy erre nincs dramaturgiai szükség a történeti-materialista elbeszélésmódban, 

amely a párt élenjáró, népi kezdeményezéseket felkaroló szerepét magától értetődő-

nek tekinti, olyan adottságnak, amelynek a néző eleve tudatában van, másrészt az 

felelhető, hogy a film nem törekszik állást foglalni a bemutató korabeli, párton belül 

egymással versengő agrárpolitikai elvek egyike mellett sem.  

A Régi és új a cselekményvezetés és az elbeszélésmód szintjén egymásban fel-

oldja, megszünteti azokat az ellentétpárokat, amelyek a női kirekesztő megkülön-

böztetés filmi eszközei voltak és lehetnének. 
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