
- ö k voltak a mi apáink, nagy-
apáink . . — így tekint vissza a 
bevégzett filmre a Tizenkilencen 
ifjú művész-kollektívája. Fiatalok, 
végzős növendékek vitték filmre Fa-
ffyejev első, klasszikus tömörségű re-
gényét, a tajgikban magányosan vo-
nuló, harcoló, megfogyatkozó kis par-
tizán-egység tragikus történetét; 
visszapillantásuk az iutolsó mondat-
ban nem a mesterek elégedettségét 
intonálja, még kevésbé a tetszelgés 
vagy a kérkedés hamis hangszíneit. 
Megrendülten tekintenek vissza az 
anyagra, amelyből dolgoztak, dolgoz-
hattak. Megrendülésük tiszta; a lé-
lek magas és termékeny állapotából 
származik; és nem csupán róluk, a 
fiatal alkotókról beszél — egy ifjú-
ság legszebb, legméltóbb kapcsola-
tát is kifejezheti az apák, a nagyapák 
múltjával. 

A kritika is innen indulhat el: ez 
az erős és tiszta érzés a Tizenkilen-
cen legértékesebb eleme. Ez telíti új-
ra és újra drámaian a film egy-egy 
periódusát, ez fokozza fel merész 
vonalú íveléssel a fináléját; másfe-
lől pedig ez az érzés, ennek a köz-

vetlensége, a váltakozó túlóradása — 
kifulladása menti és magyarázza is 
egyben a film nyilvánvaló hibáit. 
Az érzés valódi volt és valódit te-
remtett, de hiányzott még a fe-
gyelme, az ökonómiája, amely a 
drámai mű belső rendjét és logi-
káját is meg tudja teremteni, és 
beavat bennünket a maga köreibe. 

Két tagadás a kulcsa a film érté-
keinek és hibáinak. Beszélni kell ar-
ról, amit a fiatal kollektíva nem 
akart csinálni és — amit nem tu-
dott megvalósítani. Nem akartak a 
könnyebb ellenállás irányába ha-
ladni, és fiatal művészektől ez a 
legjobb vizsga — olykor -tanárok- is 
tanulhatnának belőle. Nem akarták 
könnyű és kerekded hősi sémákra 
váltani, ami a forradalmi emberség 
bonyolult valósága és felemelő tra-
gikuma, és amit a regény oly sűrí-
tetten és maradandóan megörökített. 
Vállalkozásuk meg-megbotlik néha, 
de azt mindvégig tanúsítja a film, 
hogy a regény valósága mélyen 
érintő morális és művészi élményt 
jelentett a számukra, s hogy ezt az 
élményüket szerették volna teljes in-



tenzitásóban kifejezni — és nem 
pusztán s ambiciózusan "-megfilmesí-
teni- a regényt. És mert a valódi 
élmény, az őszinte meggyőződés 
dadogva is szebbet és többet mond-
hat a puszta rutinnál, ezért a film 
újra és újra fölébe nő a saját hibái-
nak, és végül, nagyszabású befejezé-
sével, mégiscsak a céljához ér. 

Amit a filmírók és rendezők fiatal 
kollektívája nem tudott megvalósí-
tani: az egységesen, pontosan, követ-
hetően épített szerkezet és cselek-
mény. Itt csakugyan feltűnő botláso-
kat láthatunk: a forgatókönyv vagy 
a rendezés, vagy a kettő együtt, hol 
túl sokat, hol túl keveset bíz a néző-
re, meghökkentő aránytalanságok tá-
madnak, s némelykor egyszerűen -el-
vész a cselekmény fonala-. A film 
szerzői talán a megengedhetőnél job-
ban számítottak a regény általános 
ismeretére; s azonkívül, mint az új 
utakra induló fiatal tehetségeknél 
nem ritkaság, kissé inkább az önma-
guk számára és gyönyörűségére mun-
kálkodtak. mint a nézőére. De a film 
hibái nem jelentenek zsákutcát, és 
ez a legfontosabb. Csupán a gyakor-
lat biztonsága és higgadtsága kíván-
tatik még az új utakhoz és a kétség-
kívül erőteljes tehetségekhez, és bi-
zonyos, hogy a két ifjú rendező — 
Kulik és Rfcarjev — nevét hamaro-
san megtanulja a közönség. 

A rendezés közvelen munkája, a tí-
pusok megformálása, a színészi játék 
kézbentartása már ebben a filmben is 
teljes értékűt nyújt. A történet hőseit 

merészen éles, de mindig pontos és 
hiteles karakterekkel vették a ren-
dezők. Levinszon emlékezetes figu-
rája, hallgatagon, fáradtan, mégis 
szilárdan felmagasodó alakja, Mo-
rozka könnyebb, csapongóbb lénye, 
vagy a partizánokhoz csapódott úri-
fiú, Mecsik tépelődései és külön melo-
drámái törés nélkül teremtik újra a 
regény valóságát. És ugyanezt mond-
hatjuk a képeit erőteljes, mindig lát-
tató és értelmező beállításairól. Za-
varok és szakadások vannak a cse-
lekményben, de erőszakolt képet, 
hamis atmoszférát nem nagyon talál-
hatunk. Sem érzelmeskedést — a két 
rendező nem meghatni vagy megrí-
katni akar bennünket, hanem meg-
rendíteni a nagy emberi tragédiák 
szépségével és igazságával. Tehetsé-
güket és fejlődésüket ez szavatolja 
főképpen. S amit már említettünk, a 
finálé — a megfogyatkozott partizán-
csapat átkelése a (lápon és utolsó át-
törése a fehérek géppuska-függönyén 
—, amely már nagy filmalkotást is 
zárhatna. 

A színészi munkiák sorában Kutye-
pov Levinszon-alakítása emelkedik 
ki elsősorban. Mély átéléssel, s szin-
te eszköztelenül jeleníti meg a pa-
rancsnok gazdag, sok árnyalatú em-
berségét. Jumatov Mozorkája, C»et-
verikov Mecsikje, Tyerehov Bakla-
novja érdemelnek még elismerést. Az 
operatőri munka Ardasnyikov, Szere-
gyin és Orazov ígéretes tehetségét 
mutatja. 
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