
„A háború könyörtelenül betör a 
gimnázium békés falai közé" — ol-
vasom a filmről írott ismertető-
ben . . . A téma: a fiatalok és a há-
ború — ha más, más töltéssel is — 
igen sok filmalkotót ihletett meg; a 
Magasabb elv című csehszlovák, az 
Ötödikesek voltunk című jugoszláv, 
A nagy érettségi című francia fil-
mek jutnak a most látottakról 
eszembe. Talán azért, mert Georgi 
Sztojanov bolgár rendező filmje is 
felsorakoztatja e típusfilmek kellé-
keit: diákcsínyek, eleinte naiv, iz-
galmas, játékszerű ellenállás, gonosz 
rendőrfőnök, csinos összekötőnő, 
bontakozó diákszerelem — s végül, 
mint felkiáltójel: az értelmetlen ha-
lál. Miben más mégis ez a film, 
miért érdemes beszélni róla, a ha-
sonló hangolású ellenállási filmek 
sorában? Immár ismét tiszteletre-
méltó az a bátorság, mellyel a de-
heroizáló filmek áradatában hősöket 
mert bemutatni; pátosszal és kicsit 
elérzékenyülve. S ami ennél is több: 
a filmben szereplő nagyon jó és na-
gyon rossz emberek el tudták hi-
tetni magukat. 

A meseszövés szokványos, a for-
dulatok előreláthatóak. mégis a szí-

vünkbe zárjuk a film diákszerep-
lőit. Már a bevezető filmkockák, a. 
jól érzékeltetett élet képiekkel: hatá-
sos légkört teremtenek. Egy kisvá-
ros hétköznapjait látjuk: a békés 
idillben fúvószenekar és verkli rin-
gatja-mozgatja a korzózó polgáro-
kat. Ezt a gyanúsan nyugodt képet 
az agarak hosszú, nyújtott léptei 
már izgalommal, nyugtalansággal 
töltik meg. A film furcsa udvarias-
sággal, szinte etikettszerűen: már a 
legelején bemutatja a szereplőket. 
Gyors egymásutánban, látszólag bé-
kés mindennapjaikban. S ha a cse-
lekmény még nem is: a váratlan 
vágások már izgalmat sejtetnek. 

A film a második világháborúban 
játszódik; főszereplője néhány diák, 
aki ezekben a napokban rendszere-
sen találkozik, valahol a város szé-
lén. Vidámak, olykor bohókásak, a 
vezérük Marxot olvasta fel nekik, és 
az Internacionálét éneklik. A film 
még mindig csak sejtet: nem tud-
juk, hogy hőseink valóban a kom-
munista tanokért lelkesednek-e. 
vagy csak az izgalmas szituációért 
— amikor egy Marx kötettel fény-
képeztetik le magukat, vagy piedig 
sarló-kalapáccsal díszített sárkányt 



eregetnek, egy városi elöljáró szó-
noklata közben. 

A játék — művészi meghökken-
téssel — hirtelen drámává vált át. 
A gyerekek találkozásai egyre ko-
molyabbak lesznek, vezetőjük egyre 
gondterheltebb, már felelősségteljes 
akciókra vállalkoznak, csatlakoztak 
az ellenállási mozgalomhoz, felnőt-
teknek való munkát végeznek: azt 
akarják, hogy legyen vége a hábo-
rúnak, és hogy sokan ismerjék meg 
a tiltott eszméket. De valaki lelep-
lezi őket és a kisváros ijedt és ke-
gyetlen rendőrkapitánya szörnyű 
vallatásokra fogja őket: az ügyész 
pedig halált követel a fejükre. 

A film alig több, mint a története. 
A szokványosság ellenszeréül a ren-
dező a filmidő felbontásával mu-
tatja be az eseményeket. Hol a meg-
kínzott diákokat látjuk, hol az 
ügyészt, amint a tükör előtt pró-
bálgatja a bírósági tárgyalásra a 
hatásos gesztusokat, hol pedig — 
ügyes ellenpontozással — a még bé-
kés diák-hétköznapokat. A fiata-

lok összejöveteleinek bemutatásánál 
nyújt a legtöbbet a rendező. Ezek a 
jelenetek nélkülöznek minden teát-
ralitást, rendkívül életszerűek, hite-
lesek. 

A film sokat bíz az operatőr szim-
bólumteremtő képességére. A szépen 
megkomponált képek gyakran töb-
bet mondanak a lényegről, mint a 
szokványos párbeszédek. Mint egy 
halálraítélt világ statisztériája el-
úszik, ellibeg a kisváros cselekvésre, 
tiltakozásra képtelen közössége a 
valóban halálraítélt diákok előtt. A 
rendőrfőnök agarai pedig — mint a 
vérebekkel védekező társadalom 
szimbólumai — továbbsétálnak a 
korzón. De az égre madarak száll-
nak hirtelen. 

A film forgatókönyvét Vaszil 
Akov írta Akasztottak lázadása cí-
mű elbeszéléséből. A hatásos film-
zene Kiril Doncsev munkája. A fi l-
met Viktor Csicsov fényképezte. 
Neki és a rendezőnek köszönhetjük, 
hogy egy szép, őszinte filmet lát-
tunk. GYARMATI KLÁRA 

Jelenet a filmből 


