
AKővirágból és más mesefilmek-
ből már ismert Ptusko szovjet 

rendező neve a magyar moziközön-
ség előtt. Azt azonban kevesebben 
tudják róla, hogy az egyik élharco-
sa annak a küzdelemnek, amely vi-
lágszerte folyt az új képformátum 
és új technika — a kinemaszkóp — 
elfogadásáért és meggyökerezteté-
séért. Az elméleti érvek után, most 
gyakorlati érvként — filmmel tett 
tanúbizonyságot az új formátum jö-
vője mellett. 

A film főhőse Ilja Muromec, az 
orosz népköltészet legendás alakja, 
Vlagyimir kijevi fejedelemhez fűző-
dő mondakör legkiválóbb'-, vitéze, az 
árvák, özvegyek és elnyomottak gyá-
molítója, aki a (hagyomány szerint 
harminc esztendős koráig sántá és 
béna volt, ekkor azonban varázsital-
tól, bűvös kardtól, vagy egy hős le-
heletétől — különféle verziókban 
maradt fenn a története — vissza-
nyerte egészségét és csodálatos erő 
birtokába jutott. Alakjában egyaránt 
példázódik a haza-és a szabadságsze-
retet legyőzhetetlen ereje, s ugyan-
akkor története igen alkalmas arra, 
hogy nagy történelmi freskókkal, 
hömpölygő, áradó tömegjelenetek-
kel, izgalmas összecsapásokkal ki-
aknázza a kinemaszkóp technika új 
lehetőségeit. Ptusko, és a film kiváló 
operatőrje érezhetően erre töreke-
dett. Totálképei, tömegjelenetei 
grandiózusak, tájképei megragadóan 
szépek. Rendezői művészetének 
alapvonása az erőteljesség, a nagy-
stílűségt a szemléletesség. Elég itt 
csak olyan jelenetekre utalni, mint 
amikor a gonosz rabló elfújja a fe-
jedelmi palotának lakomázó úri tár-
saságát; a harcba készülő tugárok 
felvonulása, vagy amikor Kálin, a 
tugárok ellenséges cárja Kijev alatt, 
eleven emberekből készített dombra 
vágtat, hogy megtekinthesse a hadi-
helyzetet — és folytathatnánk a fel-
sorolást. 

Érdekes azonban, hogy ugyan-
akkor, amikor ilyen mesteriien hasz-
nálja fel a filmművészetnek azo-
kat az eszközeit — totál, panorámá-

zás —, amelyek a grandiózus hatá-
sok elérésére alkalmasak, szinte 
teljesen lemond az intimebb hatás-
keltés eszközeiről. Közelképet pél-
dául. a film zárójelenetéig egyetlen 
alkalommal sem találunk a filmben 
és még a félközellel is meglehetősen 
mostohán bánik. Szemléletének ez 
a feltűnő egyoldalúsága csak tuda-
tos lehet. Nyilván egy érdekes kísér-
letről van szó — valami olyasmiről, 
mint amikor egy festő egy szín le-
hetőségeit próbálgatja — amely ér-
zésünk szerint ugyancsak tudatos 
dramaturgiai koncepcióból fakad 
Kinizsi Pál orosz bátyjának, Nagy 
Sándor, Achilles unokafivérének 
filmmegőrökítése: bátor, izgalmas és 
úttörő vállalkozás, amelyben a leg-
modernebb művészeti technika — a 
kinemaszkóp film — találkozik a 
legősibb irodalmi műfajok egyiké-
vel — a naiv eposszal. Hiszen közel 
ezer esztendő választja el a forgató-
könyv alapjául szolgáló történet ke-
letkezését a filmváltozat elkészíté-
sétől. Vajon ót lehet-e hidalni ezt az 
ezer esztendőt? Vajon áthelyezhető-e 
az eredeti történet — megfosztva a 
szavak költészetének varázsától — a 
film mai világába? 

Az eddigi tapasztalatok általában 
három utat nyitnak az ilyen termé-
szetű vállalkozásnak. Az ironizáló 
humor útját — nemzeti szabadság-
hősről lévén szó," ez az út nem jár-
ható. A kardos-köpönyeges romanti-
ka útját — lásd például a Robin 
Hood — és a teljes meseszerűség irá-
nyába való továbbfejlesztés útját, 
amelyre .az orosz hagyományok — 
elég itt csak a Ruszlán és Ludmillá-
ra gondolni — és a mondavilág ma-
ga a legnagyobb lehetőséget nyújt-
ják. 

A film alkotói a negyediket — a 
legnehezebbet, a legújszerűbbet — 
választották. Mindig — modern mű-
veknél is — kockázatos, ha a ren-
dező, a forgatókönyvíró túlzott szö-
veghűségre törekszik, bátortalanul 
rugaszkodik el az eredeti történettől, 
jelen esetben meg éppenséggel a le-
hetetlen megkísértése. Hiszen nem 
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kisebb feladatot jelent, mint a kö-
zépkor filmstílusának a megterem-
tése, a középkori stílusok megfelelő-
jének a rekonstruálása, egy olyan 
művészetben, amelynek archaizálási 
lehetőségei tudvalevően legfeljebb 
50—60 esztendőre nyúlnak vissza. 
Ügy tűnik, mintha éppen e bizarr 
vállalkozás izgatta volna a film al-
kotóit. A középkor művészetének 
jellemvonása ugyanis a jelképszerű, 
személytelenített ábrázolás. A gó-
tikus katedrálisok építőitől mi sem 
áll távolabb a premier plánnál. Az 
6 hőseik egy-egy tulajdonság meg-
testesítői az első perctől kezdve — 
glóriával vagy a gonoszság stigmái-
val jelennek már meg. Hja Muromec 
— a hősi énekben — természetsze-
rűen egyik legszebb példája a kö-
zépkori lovagi hősnek. De vajon mi 
marad alakjának középkori hamvas-
ságából a filmen? Vajon a naiv 
eposz költői naivitásából nem válik-e 
egyszerűen naiv naivitás — mér pe-
dig a művészi naivitás minden le-
het, csak naiv nem — a film raffi-
nált közegében? Vajon az evoká-
clók, esküvések, fogadalmak lírája 
nem hangzik-e majd üres pátosz-
ként, retorikaként a filmben? 

S itt érünk ennek az izgalmas kí-
sérletnek tanulságos végeredményé-
hez, amely rávilágít arra, mennjire 
átértékelődött a jelkép fogalma és 
Igénye az évszázadok során. A mai 
közönség sem mond le — különösen 
mesében — a hősök jelképes voltá-

ról, de azt várja, hogy harcban, cse-
lekményében váljanak jelképpé. A 
győzelmet csak akkor tudjuk érté-
kelni, ha lehetőség van a bukásra 
is. Achilles a sarka, Siegfried a sár-
kányvértől ment levélnyi hely miatt 
kedvesebb számunkra a középkor 
lovagjainál és szentjeinél. Nos, »A 
fejedelem bajnoka* Achilles-sarka, 
éppen ez a hiányzó Achilles-sarok 
Ilja Muromec alakjában. A tökéle-
tes hős — aki nemcsak bátor, okos, 
áldozatos —, de legyőzhetetlen és 
mindenható — már nem tudja úgy 
felkelteni a mai néző érdeklődését és 
— paradox módon — éppen jelkép-
szerűsége miatt nem tud igazi je l -
képpé válni sem. S ezt a hiányt — 
teljesen — a legnagystílűbb rende-
zés, a film egyéb értékeinek gazdag-
sága sem tudja pótolni. Ezért érez-
zük kissé hidegnek — mint egy mes-
teri pedantériával megalkotott, szín-
pompás akadémikus festményt — 
Ptusko alkotását, amelynek lenyű-
göző fortisszimói a pianok hiányá-
ban nem szárnyalhatnak olyan ma-
gasra, amire színes művészi egyéni-
ségéből telne. S bár elismerésünket 
nem egy helyütt kivívja a rendezés 
művészi leleménye, a képzelet lát-
ványos gazdagsága^ a széles formá-
tum olykor egyenesen bravúros fel-
használása — érezzük, hogy az ön-
ként választott koncepció fegyelme 
határt szab az alkotók tehetségének 
és a téma lehetőségeinek egyaránt. 
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