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Ha a kritikus egy mű mögött az 
alkotó különös igényét és becsvá-
gyát tapasztalja, fokozott felelősséget 
érez, mielőtt teendőjéhez fog. Kény-
telen előbb megfeledkezni a műről, 
hogy majd egy közhely segítségével 
— a lényeg fennakad az idő szűrő-
jén — állhassa meg a lelkiismeretes-
ség próbáját. Ez történt velem a 
*•Zsiska a nép élén« c. csehszlovák 
filmeposz megtekintése után. Nem 
tudtam, hogy a vállalkozás, vagy a 
film nagysága vont-e hatása alá, 
igyékeztem egyébre gondolni, s csak 
másnap vizsgáltam meg: mi maradt 
meg bennem a filmből? 

Egy drámai képsor, a film kezdete: 
jobbágyok vonulnak tömegestől a hu-
sziták gyülekezőhelyére, s pandúrok 
csapnak rájuk, hogy visszahurcolják 
őket földesuraikhoz. IV. Vencel cseh 
király halvány arca, s parancsa, 
mellyel a nép ellen fordul. Áradó 
népfelvonulás, énekszóval, Prága ut-
cáin. Szónokok. A király rettegése, 
a főurak ármánykodása és gyűlölete. 

Aztán megint a nép, áradon, vége-
láthatatlanul, fáklyásán, fegyvere-
sen, dalolva, az élen, Zsiskával; el-
söpri, jelentéktelenné halványítja a 
főurak vérszegény, tanakodó cso-
portjait. S végül, a kompozíció szer-
ves záróakkordjaként, a nép fergete-
ges csatában győz a trónkövetelő 
Zsigmond és a főurak fölött. És köz-
ben: élőként csak felvillantott, majd 
— vértanúságuk után — ünnepélye-
sen elsiratott emberek. S mindenek-
fölött a kompozíció ritmusa: nagy-
szerű, dinamikus tabló (a népről), 
kisszerű, halvány enteriőr (a nép el-
nyomóiról). Tabló, enteriőr, tabló, 
enteriőr — a film ritmusa. 

Mint legerősebb benyomások, ezek 
rakódtak le bennem — s most már 
nyugodt lélekkel állíthatom, hogy 
inkább a vállalkozás nagyszerűsége 
nyűgözött le. Milyen tényező kerül-
hetett a rendező szándéka és a meg-
valósítás közé? Túlságosan szabá-
lyos, előírásszerű a film? — Aztán rá-
döbbentem, hogy ezt a filmet meg-
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közelítően sem jellemzi a szabály-
szerűség. 

Akkor hát? Nehézkes volt, nem 
elég könnyed a rendező keze? A vál-
lalkozás monumentális volt, csak 
nagy nekifeszüléssel lehetett bele-
vágni — ki tudja, hogy könnyebb 
kéz mire jutott volna vele. 

Az ok. Mi a film rugója? Mi okból 
harcol a nép az urak ellen? Hiszen 
annyiszor elmondták a film során: az 
igazságért! >-Az Igazságért harco-
lunk !•« » A miénk az Igazság!* "-Nem 
hagyjuk az Igazságot!* »Győz az 
Igazság!* 

S íme, kis híján mégis áthullott 
az emlékezet rostáján. 

Az egész filmre jellemző a felfo-
kozott pátosz sok mindent megértet 
és elfogadtat. De a dráma egyik 
alaptörvénye — s természetesen a 
filmdrámáé is —, hogy a drámád küz-
delem okát is ábrázolni kell, az 
apriori igazságot a néző tudomásul-
veheti, de az nem válhat vérévé, 
mint ahogy a szeme előtt küzdők 
vérévé vált. 

A filmet indító képsor a rendező 
egyetlen kísérlete arra, hogy ábrázol-
ja az igazságot; hogy a továbbiakban 
csak említésre méltatja, ez abból a 
tévedésből következük, hogy a képi 
eszközök — a tömörség érdekében — 
szónoki, pontosabban: szóképi eszkö-
zökkel is helyettesíthetők. 

Pedig Otakar Vávra, a rendező, 
feltehetően tudatosan komponál, erre 
mutat a könyörtelenül áradó nép fő-
témaként újra és újra felbukkanó, 
filmszerű ábrázolása mellett, a má-
sik világ megjelenítése: az, hogy a 
főurak ábrázolása — mintegy az 
ellenhatás fokozására — halvány-
szürke és színpadszerű. Az egyik hős 
sistergő érveket vág ellenlábasához, 
aki eközben — ellenérvek híján — 
háttal áll nekünk. De amit ezekkel a 
hatásokkal elér a rendező, elveszti 
akkor, amikor szóképekbe fojtja a 
film tartalmát és értelmét: a nép 
igazságát. Így aztán, amit e szóké-
pek mellett ábrázol, csak illusztrá-
ció lehet. 

A film egy filmtrilógia második. 
része bár, mégis önálló műsordarab, 
tehát azért, amivel adós marad, 
elődje nem kárpótolhatja a nézőt. 

Már felbukkant a teória, épp e lap 
hasábjain, Nagy Péter tollából, hogy 
remekművek, vagy irodalmi stan-
dard-művek filmrevitelénél »a mű-
vészet a hűség*; a rendező akkor vé-
gez legtöbbet, ha csak illusztrál. Ha 
némi lázadozás után — jobb híján 
— elfogadjuk ezt a tételt, önként adó-
dik a kérdés: vajon nincs joga an-
nak is az illusztráláshoz, aki törté-
nelmi filmet rendez? Egy történelmi 
filmnek nem lehet az a feladata, 
hogy illusztrálja a szűkszavú, s hiá-
nyos képzeteket keltő írott történel-
met? 

A történelmi film nagy korszaka 
— Eisensteinék 'kora — tagadó vá-
laszt ad erre; még a mi tablószerű 
"Feltámadott a tenger«-ünk is, 
melynek alkotói, ha történést nem 
is, de embereket és látható eszmét 
teremtettek. Az illusztrálás ebben a 
műfajban úgy látszik homályba szo-
rítja az eszmét. 

Az illusztratív módszer a történel-
mi filmben szimplifikáló módszer is, 
tehát visszaút. A műfaj lényegesebb 
titkai már évtizedekkel előbb kide-
rültek, fel se kell fedezni őket. Csak 
a leglényegesebbet közülük: a hősök 
keltsék életre, formálják képpé az 
eszmét, s e célból épp úgy meg kell 
"•lesni* őket, mint a társadalmi fil-
mek hőseit. 

És az Igazságot is meg kell lesni, 
megfelelő pillanatokban. Az Igazság 
nem szereti, ha sűrűn hivatkoznak 
rá, mert ha csak rá vgló hivatkozá-
sok után győz, győzhet, de meg nem 
győzhet. 

Nos, hát ez rakódott le bennem 
véglegesen, miután visszagondoltam 
erre az egyébként monumentális 
részletekben oly gazdag, mozgalmas, 
látványos filmre, mély a hősi mult 
iránti példás tiszteletről tanúskodik 
s hibáival együtt is a jelentős törté-
nelmi filmek sorában foglal helyet. 
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