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Most, hogy az összegező számvetés 
szándékával rendezgetem magamban 
a Háború és béke filmváltozatának 
élménymontázsát, kiindulásként rög-
tön egy adott helyzettel kell számol-
nom: félbemaradt mondatot folyta-
tok. Keresztúry Dezső tudós alapos-
sággal és költői érzékenységgel ele-
mezte ugyanitt a film első és máso-
dik részét, az én feladatom pedig a 
harmadik és negyedik rész vizsgá-
lata. S végeredményben ez utóbbi 
két rész által új igazolást nyertek 
Keresztúry Dezső analitikus megál-
lapításai. De ez nem véletlen; oly 
tudatos művéiszi következetesség vo-
nul végig a filmen, akár egy höm-
pölygő folyam felett átívelő híd acél-
konstrukciója. Híd ez a film is, mely 
visszavezet az útrabocsátó szép gon-
dolathoz — ha a gonosz emberek 
összetartanak, a becsületes emberek-
nek is ezt kell tenniük — de akkorra 
már a túlsó partra értünk, megjárva 
az élet és a történelem, roppant küz-
delmeit. 

A harmadik rész a Borogyino cí-
met viseli. Nehéz jelzőt találni rá. Ha 
azt mondom: káprázatos, lenyűgöző, 

monumentális — nem keveset, ha-
nem mást mondtam mint ami való. 
Ez a rész vérből, lángból, füstgo-
molyból, embertömegek áradatából 
közelhoz valamit, ami értelmetlen és 
mélységesen tragikus, de a hazájáért 
harcoló nép erkölcsi erejét tanúsítja. 
A sokfajta fojtogató és fájdalmas el-
lentmondás, melyet történelemnek 
nevezünk, hatalmas méretű és moz-
galmasságé ábrázolását nyújtja a 
Borogyinó. 

Az ütközet részletes leírása he-
lyett, mely Tolsztojnál nemcsak 
stratégiai, hanem filozófiai mélysé-
gekig terjed, Bondarcsuk természete-
sen a csatajelenetek hiteles értékű 
megfestésére vállalkozott. Döbbene-
tes érzéki etességre törekedett. A né-
zőnek hinnie kell: ha nem is feltét-
lenül ilyen, de bizonyosan ilyen ere-
jű és hevességű volt az ütközet. Ez 
az intenzitás persze a főhősök egyé-
ni drámájának is föltétele. Andrej 
elhatalmasodó kételye és szörnyű ha-
lálfélelme, Pierre naiv iszonyata 
csakis, a poklok viharában válhat lel-
kileg megalapozottá. A totális film-
technikai felvértezettség, a szinte be-
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láthatatlan távlatú csatarend-szerve-
zés, a kamerák sokirányú manővere, 
a festői látásmód, a rendezés léleg-
zetelállító nagystílűsége egyetlen 
szuggesztív látomássá forr össze, az 
ütközet elemi hullámzásává, ámely-
ben ott hányódik kiszolgáltatottan, s 
csaknem tehetetlenül a regény sze-
replőinek esendő sorsa. 

És mégis hitvallás a filmnek ez 
a része is az ember jóságra, békes-
ségre és nagy tettekre való hivatott-
sága mellett, 

A negyedik rész — cime: Pierre 
Bezuhov — némely tekintetben még 
az előzőt is felülmúlja. Moszkva ki-
ürítésének lázas riadalma, s kivált-
képp felégetése ismét nagyformátu-
mú és valósághű komponálásban, 
eleven képintenzitással és festői erő-
vel, mondhatni a nézőtéri széksorokig 
ér el. Bőrünkön érezzük a lángok 
perzselését, s a korom és a pernye 
ott szállong körülöttünk. És megint 
Pierre-t látjuk, amint szent révület-
ben s zaklatottan sodródik a feltar-
tóztathatatlan események félelmetes 
forgatagában, de a legvégzetesebbnek 
látszó kalandokat is átvészeli. A 
hadifogság gyötrelmei közt nyeri 
vissza lelke boldogságát es harmó-
niáját, Karatejewel, az egyszerű és 

bölcs paraszttal való találkozása ré-
vén. S az éposz nem csak a hódító 
napóleoni seregek összeomlásával és 
visszavonulásával ér véget, hanem 
annyi megpróbáltatás, szenvedés és 
halál után a jobb jövőbe vetett hit 
optimista kicsendülésével. 

A regényóriás kettős-síkú, de szo-
rosan egybefonódó cselekménylánco-
lata, melyben egyfelől a történelem, 
másfelől három főúri család, a Bol-
konszkij-, a Rosztov- és a Bezuhov-
famüia, és közülük is elsőül Andrej, 
Natasa és Pierre sorsalakulását kö-
vetjük, Bondarcsuk filmjében is, 
Tolsztoj szellemétől vezetve, szerves 
gondolati és érzelmi összefüggést al-
kot. Ez ebben a filmben a realizmus-
hoz való hűség és ragaszkodás is-
mérve és győzelme. Nagyon fontos 
momentuma ez a filmtetralógia meg-
ítélésének, hiszen a King Vidor-ren-
dezte amerikai filmváltozat épp e 
tekintetben szegényítette el és szimp-
lifikálta a regényt. A cselekmény ro-
mantikus átekinthetőségének gondo-
lati és történelemszemléleti redukció 
volt az ára. A Háború és béke meg-
filmesítésének romantikaveszélye 
meglehetősen erős lehet. Mi sem 
könnyebb például, mint Natasa jel-
lemét ábrándos érzelgősségbe öltöz-



tetni. Vagy annyi anyagi áldozat 
árán a háború kemény és rideg je-
leneteit látványos gyönyörűséggé, 
tablóvá színezni, vagy éppen infer-
nális grand guignollá torzítani. És 
általában: éppen a monumentalitás 
által elhomályosítani a filmben az 
emberit. Bondarcsuk oly elmélyült 
lényeg-xnegértéssel merített a regény-
ből, hogy a romantikus felerősítés 
kísértéseit sikerült elkerülnie. Hozzá-
tehetem: néhány jelenet kivételével 
a naturalizmusét is. 

A regény szellemének filmi értel-
mezése, minden hűség ellenére — 
vagy épp ezért — átköltést feltételez, 
Szergej Bondarcsuknak eszerint — 
Vaszilij Szolovjovval közösen — 
nem csak a forgatókönyvíró, nem-
csak a totális rendező és a színész, 
hanem a költő féladatát is el kellett 
látnia, de korlátot állított maga elé. 

Bondarcsuk egyetlen pillanatra 
sem adott magának feloldozást, nem 
engedett a hűségből, pedig kínál-
kozó a feltételezés, hogy valamelyes 
engedmény nagyobb szabadságot je-
lenthetett volna számára. A komp-
romisszum nélküli hűség a részlet-
szépségek teljességét nyújtja, néhol 
viszont túlzottnak bizonyul, nem 
mindig világít át rajta a bölcselő és 
ítélkező Tolsztoj szelleme. 

Amikor Borogyinó után Kutuzov 
egy parasztházban tábornoki karával 
haditanácsot ül, van a szobában egy 
szemtanúja a jelenetnek, egy hatéves 
kis parasztlányka, Malasa, aki a ke-
mence tetejéről feszülten figyeli a 
Moszkva és az egész ország sorsát 
eldöntő izgatott tanácskozást. Ma-
lasa a filmen is ott látható. Elmarad-
hatott volna, de a hűség megköve-
telte jelenlétét. Tolsztoj azonban azt 
is leírja, hogy Malasa másképpen 
értelmezte a haditanács jelentőségét, 
és Tolsztoj ábrázolásában e jelenték-
telennek tűnő kis részletnek, a törté-
nelem és az egyén sokat kutatott, 
boncolgatott kapcsolata szempontjá-
ból, nem kis művészi jelentősége 
van. A gyermeki „másképpen látás" 
a történelemalkotás nagy aktusának 
picinyke, de nagyon emberi és jel-
lemző tükre. Látjuk a gyermek cso-
dálkozó szemeit a filmen, de nem 
látunk e gyermeki szemekkel úgy, 
ahogy az író látott, s itt egy olyan 
dimenzió esett ki a filmábrázolás-
ban, melyet az ütközetek hatalmas 
távlatai sem adhattak vissza. Bon-
darcsuk költészete sokkal inkább a 
természet és a lélek motívumainak 
szimfonikus összecsendülésében van. 
Az emlékezés, a felajzottság, s a 
halál pillanatai hatalmas, dinamikus 
zengésű víziókban tárulnak elénk, a 
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képek egybeáradása ezerszeres fényt 
gyújt a szereplők lelkivilágában. 

A Háború és béke nem csak látvá-
nyában és megjelenésében gigászi 
filmremek, hanem az anyaggal való 
megbirkózás erőfeszítésében is. A pá-
ratlan művészi teljesítmény az egye-
temes filmművészetet nagy értékkel 
gazdagította, de a vállalás nagysá-
gával itt szükségszerűen együtt kel-
lett járnia a lemondás nagyságának. 
Bondarcsuknak is, és mindenki más-
nak, aki ehhez a regényhez nyúlt, 
vagy nyúlni fog, hogy filmre vigye, 
tudni kell, hogy a Háború és béke 
sohasem lehet az a filmművészet szá-
mára, ami a Háború és béke a világ-
irodalom számára. Egyszerű volna 
azt állítani, hogy azért, mert Tolsz-
toj és műve, bármilyen áttételben, 
utolérhetetlen, s mert ilyen géniuszt 
átörökíteni reménytelen próbálkozás. 
De ha azt hangsúlyozom, hogy egy-
szeri, egyedülálló, a maga enciklopé-
dikus voltában vizuálisan felölelhe-
tetlen e regény, már közel járok az 
igazsághoz. És még közelebb, ha 
azt mondom: a Háború és béke egy 
egész emberöltőre szóló olvasmány. 

Újra meg újra elő kell venni és elol-
vasni egészében vagy részleteiben, 
hogy minden oldaláról megvilágosod-
jék. Film ilyen igénnyel nem állhat 
elő. Sőt a több estére tagozódás még 
azt is megnehezíti, hogy időről időre 
„visszalapozzunk" benne. Bondar-
csuk úgy vívta végig és nyerte meg 
végül is a maga nagyszerű csatáját, 
hogy filmje hatásának időben és tér-
ben történő szélesebb kiterjesztése 
elé maga épített gátat. Négyrészes, 
hatórás film — ez eléggé akadályoz-
za a hozzáférkőzést. Bizonyos azon-
ban, hogy a továbbiakban a film 
helytáll önmagáért és évek, évtize-
dek múlva is megtalálja és magához 
vonzza új híveit. 

Mindezek hangoztatása után meg 
kell állapítanunk: a Háború és béke 
nem csupán egyszeri megnézésre 
való film; ebben is a regény nyom-
dokain halad. Kiváltképp Andrej és 
Pierre, a XIX. század e gondolkodó 
és humanitásra törekvő két emberé-
nek realista jellemábrázolása mond-
hat sokat a huszadik és az eljöven-
dő századok embereinek is. 
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