
Különös, ellentmondó érzés tölti el 
a nézőt és a kritikust, amikor a film-
ről szerzett benyomásait ítéletté, vé-
leménnyé akarja formálni. Hiszen 
a téma, a mondanivaló anyira ma-
gasrendű, annyira szívünk szerint 
való — a szónak erkölcsi-politikai és 
esztétikai értelmében egyaránt —, 
hogy már hajlamosak lennénk meg-
bocsátóan elnézni hibái felett, ha 
éppen a téma súlya nem ösztökélne 
arra, hogy ne engedjük alacsonyra 
a kritika mércéjét. Ennél a témánál 
a középszer, a félsiker talán igaz-
ságtalanul és érdemtelenül is sújtja 
az alkotókat, hiszen az elmulasztott 
lehetőséget kérik számon rajtuk, 
nemcsak azzal mérik művüket, mit 
bontottak ki a témából, hanem — 
sokkal inkább, mint más jellegű al-
kotásoknál — azzal is, hogy mit 
hagytak benne. 

Ez a "-bennehagyás« nem miirat a 
cselekmény gazdagságának, az ábrá-
zolt világ extenzitásánaik problémája 
merül fel. Éppen ellenkezőleg, mini 
a művészi intenzitás problémája. A 
csehszlovák—német filmművészek-
nek ez a közös alkotása láthatóan 

törekedett arra, hogy minél széle-
sebb körben és kiterjedtebben ábrá-
zolja a náci barbarizmust és bruta-
litást, minél teljesebb rajzát adja 
annak a Németországba hurcolt cseh 
munkacsapatnak, amelyről a film 
szól, minél alaposabban megismer-
tessen életével és szenvedéseivel. A 
kamera attól a pillanattól nyomon 
követi a munkásszázadot, hogy a 
prágai pályaudvaron elszakadnak 
övéiktől, szinte a háború végéig, ad-
dig. amíg az öt főhős szökésre nem 
szánja rá magát. Időben, térben egy-
aránt sokat markol és az ábrázolás 
szélessége válik mélységének akadá-
lyáváv a teljességre törekvés akadá-
lyozza, hogy az epizódok — amelyek 
önmagukban hitelesek és olykor 
egészen kiválóak — egységes egésszé 
álljanak össze. Ez akadályozza, hogy 
az a dokumentális erő, amely így is 
sugárzik a film kockáiból, művészi 
erővé fokozódjon, s a néző necsak 
részvétet érezzen a megalázottak és 
megkínzottak iránt, hanem azono-
suljon a film hőseivel, együtt éljen, 
szenvedjen velük. 

A filmtörténet középpontjában 



Honsiknak, a prágai zenekonzerva-
tórium növendékének és Kathének, 
egy német kórház ápolónőjének sze-
relme áll, amelynek hatására az el-
vakult német lány megismeri a ná-
cizmus igazi arculatát és végül biz-
tonságát, életét kockáztatva segíti 
elő a cseh fiúk szökését. A film vé-
gén Kathet letartóztatják, a cseh 
fiúk hazaindulnak, Honsik kivételé-
vel, aki az utolsó pillanatban úgy 
dönt, hogy Káthevel marad és csak 
véletlenen múlik, hogy nem osztozik 
szerelme sorsában. A filmnek ez a 
magja azonban nem tud a maga 
megrendítő szépségében kivirágozni, 
mert a cselekmény túl sűrű vetése 
nem nyújt erre elég teret. A törté-
net lényege — a film alkotóinak 
megoldásában — maga is csak egy 
epizóddá válik az epizódok lánco-
latában, sem e lélekrajz elmélyült-
sége, sem a képi megoldások, sem a 
film szerkezetében elfoglalt helye 
nem teszi azzá az archimedesi 
ponttá, ahonnan az egész alkotás a 
magasba emelhető. A film alkotói 
— mint annyi más esetben — nyil-
vánvalóan annak a sikert aratott 
regénynek a csabdájába estek, 
amelyből a filmet készítették. A 
maga teljességében át akarták azt 
ültetni és ez esetben a hűség bukta-
tóvá vált, a filmből regényilluszt-
ráció lett, amely a regény ismerete 
nélkül nem is érthető minden rész-
letében. 

A filmnek jelentőséget és érde-
kességet kölcsönöz, hogy — tudomá-
som szerint — az első kísérlet egy 

munkásszázad életének az ábrázo-
lására. És ha ez a cseh fiúkból tobo-
rozott munkacsapat nem is azonosít-
ható azzal, amit mi értüink munkás-
század alatt — jellegében valahol az 
elhurcolt leventék és a munkásszá-
zadok között van —, mégis életének 
tükörcserepeiben meglátható a fasiz-
mus szörnyeteg arculata, és egy-
egy felemelő jelenetében — például, 
amikor Honsik élete kockáztatásával, 
a közömbös és lelketlen náci altiszt 
tilalmával dacolva, kimenti a német 
kisfiút egy lebombázott égő házból 
és súlyosan megsebesül — a hősi 
helytállás, az emberség páthosza is 
fellobban. 

A film alkotóinak kollektívájából 
mindenekelőtt Jan Kalis operatőr 
emelkedik ki. Felvételei sokat meg-
sejtetnek az ábrázolt élet nyomott 
hangulatából, a háború borzalmai-
ból, a nácik elembertelenedéséből. A 
színészek — mindenekelőtt a Káthet 
alakító Eva Kotthaus, a Honsikot 
életrekeltő Ludek Munzar, de a ki-
sebb szerepek alkotói — különösen 
a náci típusokat megszemélyesítő 
Rudolf Ulrich, Raimund Schelcher, 
valamint Honsik bajtársai, Jiri So-
vák, Josef Vinklár — hiteles alako-
kat formálnak. Vaclav Gajer ren-
dező azonban minden igyekezete 
ellenére sem birkózhatott meg teljes 
sikerrel azzal a feladattal, amelyet 
a közreműködésével készült, megle-
hetősen kidolgozatlan forgatókönyv 
adott fel számára. 
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