
A  nosztalgiák  filmje  
80  HUSZÁR  

A  magyar  irodalom  évtizedekig  
birkózott  a  hősi  eposz  magára  vállalt  
feladatával.  A  megvalósítás  végül  
Jókainak  sikerült  —  regényeiben.  
Mert  míg  az  elődök,  Csokonaitól  Vö-
rösmartyig,  a  honfoglalás  századában  
keresték  az  hősi  eszményt,  s  az  epo-
szi  tárgyat, felnőtt  egy  kor,  a  reform-
évtizedek  és  1848—49  kora,  mely  
maga  vált  epikus  méltóságúvá,  s  
adott  hosszú  időre  érvényes  erkölcsi  
mércét.  Jókai  lángelméje  fölismerte,  
hogy  Jenőy  Kálmán  és  Baradlay  
Richárd  igazabb  hős, mint  hadzavaró  
Ete. 

Jókait  számosan  próbálták  követni.  
Ám  a  hősi  eposz  az  irodalmakban  
egyszeri  jelenség;  Jókai  után  sem  
vállalkozott  senki  arra,  hogy  a  re-
formkort  vagy  a  forradalom  évét  
totalitásában  ábázolja;  a  hősi  kor  
epizódokra  hullt  szét.  Az  egyik  leg-
szebb  epizódot  Eötvös  Károly  írta  
meg.  A  címe:  Százhetvenöt  huszár.  

Megkísérelte  a  totális  ábrázolást  a  
fiatalabb  művészet,  a  film  is.  Rossz-
kor,  mert  az  eredmény,  a  Föltáma-
dott  a  tenger,  csak  olyan  lehetett,  
mint  a  'kor,  mely  kierőszakolta:  
kulisszás,  vezércikkszerű,  hamis.  
Amikor  meg  Jókai  regénye,  A  kő-
szívű  ember  fiai,  jelent  meg  a  vász-
non,  képeskönyv  maradt,  illusztrá-
ció.  Csoóri  és  Sára  Sándor  már  epi-
zódot  választott.  A  címe:  80  huszár.  

Kitűnő  választás.  Az  epizód  nem  
jelentéktelen,  hiszen  a  forradalom  
egyik  fő  követeléséről,  a  10. márciusi 
pontról  van  szó:  „Magyar  katonáin-
kat  ne  vigyék  külföldre,  a  külföldie-
ket  vigyék  el  tőlünk."  A  kiválasztott  
eseménysor:  menekülés,  üldözés  —  
izgalmasabbat,  filmre  valóbbat  kí-
vánni  sem  lehet.  Alkalmas  arra, hogy 
szélsőséges  emberi  helyzeteiben  az  
erkölcs  és  a  történelem  végső  kér-
dései  fogalmazódjanak  meg.  Ráadá-
sul  történeti  hitele  van:  a  filmalko-
tók  féltucat  valóságos  huszár-szökés  
históriájának  elemeiből  válogathat-
tak,  hogy  belőlük  egyet,  példaérvé-
nyűt,  művészit  formáljanak.  Olyan  

helyszínen,  a  Kárpátokban,  mely  az  
operatör  ihletét  kihívásával  megsok-
szorozza. 

A  film  azonban  nem  tudta  e  ki-
tűnő  lehetőségeket  teljes  sikerrel  ki-
aknázni.  Ügy  gondolom,  azért,  mer!  
alkotóit  az  epizódhoz  illő  feldolgo-
zástól  eltérítette  a  mindmáig  meg-
valósulatlan  filmeposz  nosztalgiája.  

Sára  Sándor  kameráját  dicsérni  
közhely.  Most  is  meghódítja  a  nézőt;  
a  lengyel  kisváros  ódon  főtere,  a  pá-
zsitos  völgyek,  a  meztelen  szikla-
falak  és  ködben  borongó  bércek  
pompás  látványt,  emlékezetes  képe-
ket  nyújtanak.  E  képek  azonban  nem  
mindig  tudnak  együtt  játszani  a  tör-
ténettel;  a  színtér  csak  egyszer  kap  
dramaturgiai  funkciót:  amikor  egy  
hirtelen  vágás  a  menekülő  csapat  
szeme  elé  tárja  a  Kárpátok  havasai-
nak  áthatolhatatlan  falát.  —  Szépek  
a  lovasjelenetek  is:  vonulások,  vág-
ták,  merész  bukások;  megrázok  a  
csataképek:  véres  csonkok  és  egy  lo  
közelről  mutatott  haláltusája.  Mindez  
azonban  a  naturalizmus  és  a  kaszka-
dőrök  diadala;  a  látvány  eluralkodik  
a  történeten;  az  epikus  bőségű  rész-
letezés  ismételgetővé  válik;  a  ló  szá-
guld,  a  ritmus  lelassul.  Ez  a  film  
hosszú.  (Több,  mint  két  óra,  3560  
méter.) 

Történeti  hitelét  nyilatkozatok  han-
goztatják.  A  történelem  azonban  
magyarázat  nélkül  marad.  Nem  bi-
zonyos,  hogy  minden  néző  megérti  
a  film  fő  konfliktusát:  miért  számít  
bűnnek  a  szökés,  a  hazatérés  magyar  
tisztek  szemében  is?  Bódogh  Szil-
veszter  főhadnagy  a  katonai  esküre  
hivatkozik.  Paál  Farkas  kapitány  
menne,  de  időszerűtlennek  tartja  a  
hazatérést,  most  még.  Ám  nemcsak  
a  távoli  garnizon  tisztjeinek  és  ka-
tonáinak  kellett  dönteniük;  mi  volt  
a  magyar  kormány  álláspontja?  Eh-
hez  azonban  tudnunk  kellene,  mikor  
játszódik  a film  cselekménye.  Ezúttal  
nem  kicsinyesség  firtatni  a  krono-
lógiai  pontosságot;  forradalmakban  
minden  napnak  külön  arculata  van.  



Dózsa  László  

Lenkey  János  százada  1848  májusá-
ban  tört  utat  magának  a  Kárpátokon  
át.  Ekkor  még,  taktikai  megfontolás-
ból,  a  magyar  kormány  elítélte  az  
önkényes  és  erőszakos  vállalkozást;  
a  hadügyminiszter  fegyelemről,  fele-
lősségre  vonásról  beszélt.  Petőfi,  aki  
versben  dicsőítette  a  hazatért  hu-
szárokat,  ellenzéki  verset  írt.  (Effélék  
állították  őt  szembe  Mészáros  Lázár-
ral,  nemcsak  a  nyakravaló . . . )  A  
film  alkotói  művük  legtöbb  elemét,  
hangulatát  Lenkey  századának  ese-
léből  merítették;  ez  volna  tehát  —  
48  tavasza  —  a  történeti  időpont?  
Igen  ám,  de  a filmben  egy  huszárnál  
röpiratot  találnak,  az  ellenséggel  való  
eimborálásért  fölakasztott  Zichy  
grófról.  Ez  a  kivégzés  szeptember  
80-án  történt,  a  pákozdi  csata  más-
napján.  Ekkor  már  a  magyar  kor-
mány  kénytelen  volt  felhagyni  a  
taktikázással,  vállalta  a  szakítást  és  
a  harcot,  hazahívta  a  huszárokat,  s  
tábornokká  nevezte  ki  Lenkeyt.  —  

Jelenet  a  filmből  



Tordy  Géza  (B.  MUUer  Magda  felvételei)  

Az  időpont  tisztázatlansága  lehetet-
lenné  teszi  a  film  szereplőinek  er-
kölcsi megítélését.  Bódogh  Szilveszter  
48 májusában  tragikus  hős,  szeptem-
berben  hazaáruló.  

A  kifejtetlenül  hagyott,  gyenge  
főkonfliktust  a  film  mintegy  megtá-
mogatni  igyekszik:  a  szélsőséges  
helyzetből  adódó  mellék  konfliktu-
sokkal.  Erkölcsileg  jogosult-e  cser-
ben  hagyni  a  lemaradt  néhányat,  
hogy  megmeneküljön  az  egész  csa-
pat?  Jogos-e  lelőni  a  menekülés  
egyéni  útjára  térőt,  hogy  megmarad-
jon  az  összetartó  fegyelem?  Jogos-e  
fegyveres  fenyegetéssel,  túszokat  
szedve  éleimet  kikényszeríteni  a  
hegylakóktól?  Reális  konfliktusok,  
valódi  feszültségek  ezek;  nagysza-
bású  epikus  szerkezet  el  is  bírná  
őket,  ennek  híján  azonban  csak  apró  
drámai  betétek.  Jelenlétük  arra  a  
XX:  századi  szemléletre  vall,  mely  
—  tapasztalatain  okulva  —  nem  tud-

ja  és  nem  is  akarja  a  történelmet  
egysíkúan,  törések  és  önpusztító  ál-
dozatok  nélkül  látni.  

Ahhoz  kétség  nem  fér:  a  filmet  
alkotói  nem  históriai  citátumnak,  
hanem  a  XX.  században  érvényes  
mondanivalónak  szánták.  Mi  ez  a  
mondanivaló?  A  kapitány  éjszakai  
töprengése:  miért  támad  föl  a  láza-
dás  szelleme  minden  kudarc  után  
újra  és  újra,  kiirthatatlanul?  
ez  az  irracionális  bizonyosság?  Vagy  
az.  amit  Csoóri  Sándor,  a  filmet  
kommentáló  írásában,  a  magyar  tör-
ténelem  visszatérő  tapasztalataként  
fogalmazott meg:  „fölkészülés  nélkül,  
vérbe  boruló  aggyal  ugrani  bele  a  
cselekvés  örvénylő  mélyvizébe''?  
Óvás,  figyelmeztetés  tehát,  vagy  a  
remény  szövétnek-gyújtása?  Azt  hi-
szem.  mindenképpen  a  cselekvés  
nosztalgiája. 

lukácsy  Sándor  


