
Utószó 
a S Z Á L L N A K A D A R V A K - h o z 

(Mert az előszavakat már sokan és sokhelyütt elírták az elkésett kritikus előtt, kül-
földön éppúgy, mint nálunk, többek között ebben a lapban is.) 

A inagy művészet egyenesen, szem-
benéz az emberrel és azt mondja: 
ilyen vagyok én, az élet, ilyen vagy 
te, az ember. A film még nagyon 
sokszor csak sandán kacsintgat a né-
zőre és azt mondja: mind a ketten 
nagyon jól tudjuk, hogy nem ilyenek 
vagyunk, de higgyük el két órára, 
meglátod, kellemes lesz (vagy hát-
borzongató, ami csak más formája 
a kellemesnek). Ennek a sanda és 
kacér kacsintásnak különböző — ko-
rántsem egyformán romlott — fajtái 
egyrészt a happy erad és a grand 
guignol, másrészt a lakkozott opti-
mizmus és a konfliktusmentes hő-
siesség. A szovjet, a francia és az 
olasz filmművészet nagy korszakai-
nak legkiemelkedőbb alkotásain kí-
vül szinte nincs film olyan, amelyik 
többé-kevésbé ne szenvedne ebben 
a szépelgő és elcsúfító kancsalság-
nak valamilyen válfajában. 

A Szállnak a darvak az igazán 
nagv művészet hibátlanul nyílt te-
kintetével néz ránk. 

* 
Az azonos jellegű, de ellentétes 

tartalmú képre való hirtelen áttűnés 
a film elcsépelt és sokszor hatásva-
dász közhelyeihez tartozik. De az át-
tűnés a félig ájult Veronikát karjá-
ban cipelő Márknak az üvegcserepe-
ken lassan lépkedő lábáról az dngo-
ványban gázoló • katonacsizmákra 
(hozzá még a városi bombatámadás 
tűzijátékának s a téli front átható 
szürkeségének kontrasztjával) — 
olyan, mint a vers fő mondanivalóját 
összefoglaló, semmi mással nem he-
lyettesíthető, egyetlen lehetőségként 
megtalált rímpár. S ami utána kö-
vetkezik, a várható s mégis váratlan-
ságával megdöbbentő tragédia, Bo-
risz halálának képei, a fölötte szédü-
letesen forgó nyírfák tar koronájá-
val a rajtuk áttűnő lakodalmi menet 

vidám ünnepélyességű kavargásá-
val, melyben Veronika fehér fátylai-
nak vidám örvénylése kíséri a csu-
pasz ágak szörnyű örvényét — a 
filmművészet legnagyobb jelenetei 
közé tartozik. Észrevették-e benne 
azt a képet — mert abban válik iga-
zán szívbemarkolóvá —, mikor a leg-
végén ezek a kietlen téli fák egy pil-
lanatra, csak egyetlen pillanatra 
megtelnék puha, nyári lombokkal a 
haldokló szeme előtt? S érezték-e a 
halálra sebzett test nem látott zuha-
nását a hideg napkorong félelmesen 
•gyors távolodásában? Ez a hirtelen 
a láthatár mélyébe hátráló s eltűnő, 
pontnyi nap egy olyan jelenet után 
tesz pontot, amely a szinte kibírha-
tatlan fájdalmon áttűnő szépség fel-
emelő erejével — s éppen ellenté-
tességével is — Andrej Bolkonszkij 
feledhetetlen kék egére emlékeztet, 
amint az austerlitzi csatatér halottai 
fölé borul, 

A lépcső, amelynek fordulóin (az 
előbbi jélenetsorban) a haldokló Bo-
risz szeme előtt édesen örvénylik a 
maga már soha be nem következő 
házassága Veronikával — már nem-
csak az ő számára nem létezik többé; 
•nem létezik a valóságban sem (lát-
tuk eszelősen felrohanni rajta Ve-
ronikát az üres levegőbe, ahol egy-
kor otthona volt); s nem létezik ab-
ban a viszonylatban sem, amelyben 
szinte jelképe volt az ő szerelmük-
nek (hiszen előbb láttuk már, amint 
a szétbombázott házzal együtt a sze-
relem épülete is összedőlt). Az im-
már háromszorosan nem létezőnek 
a haldokló szemén keresztül a mi 
szemünk előtt is teljes érzékletessé-
gében megjelenő képe csodálatosan 
érzelemmel telített jelképévé nő a 
film fő mondanivalójának: az irtó-
zatos vesztéségnék, amit a háború 
okoz emberéletben és kőben, álmok-
ban és jellemekben. 

Ha a lépcsőnek ez a hármas dra-



. . . fölötte szédületesen 
forgó nyírfák tar koronája 

maturgiai lánca — ha szabad így fel-
bontani a felbonthatatlant — Borisz 
és Veronika benső kapcsolatainak 
hídját tartja —, a film szélesebb, tör-
ténelmi ívéinek tartója a háború kez-
detét mutató bevonulás s a befejezé-
sét jelentő hazatérés kettős pillére. 
Mitől oly megrázóan szép e kettő? 
A két jelenet a lázas keresés motí-
vumává! felel egymásra. Az elsőben 
Veronika az izgalom paroxizmusával 
keresi Borászt, aki ott van előtte, 
egy-egy pillanatban talán csak mé-
terekre tőle, a tömegben: mégsem 
találja meg. Az utolsó jelenétben — 
ugyanilyen lázas és kétségbeesett ke-
reséssel —• már nem is találhatja 
meg, akit keres. És Veronika mégis 
megtalál valamit. Ezt a valamit nem 
kell, talán nem is szabad megne-
vezni, mint ahogy nem nevezi meg 
a film sem. De a néző a katharsis 
erejével érzi a rátalálás feloldó lé-
legzetvételét. 

Ugyanilyen mestermű Márk és Ve-
ronika nagy jelenete is, a film drá-
mai fordulópontján, a légnyomástól 
csörömpölő ablakok és suhogó füg-
gönyök között, a becsapódások ret-
tenetesen váltakozó fényében és 

árnyékában. A fény, a rémült lány-
arc, a gépfegyverként kopogó 
nem!-ek és csattanó pofonok; s a sö-
tétség, a vágytól torzult férfiarc s a 
puhán susogott ismétlődő: szeretlek! 
— a film minden eszközén egyszerre 
felhangzó, éles szimkópákiban emel-
kedő zenei crescendo ez, amelynek 
feszültségét csak éppen addig lehet 
elbírni, ameddig tart. El lehet mon-
dani róla — s filmről ennél töhbet 
alig lehet — amit állítólag Mozart 
mondott II. Józsefnek: ^Éppen any-
nyi kotta van benne, Felség, egyet-
len eggyel sem több, mint amennyi 
kell.« 

Ugyanilyen nagy zenei kompozíció 
Veronika ki sem mondott öngyilkos-
sági szándékának képsora; a vonat 
felé rohanó lábak egyre gyorsuló ké-
peivel, amelyeket a felénk robogó 
vonat egyre erősödő dübörgése kísér, 
s a ferdén egymásra vágott, léleg-
zetelállítóan váltakozó képek érzel-
mi és indulati csúcspontja után, az 
autó elöl elrántott kisgyerek kontra-
punkt jávai záródik le. Az öngyilkos-
sági szándékkal induló képsor élet-
mentéssel _ fejeződik be; s közben, 
önmagukban tekintve a végső képe-

. . . Veronika fehér 'fátylai-
nak vidám örvénylése 



Nem! nem! nem! 

ket, egy-egy absztrakt festrpényt vél-
nénk látni ha a képek egymásutánja 
nem érzékeltetné velünk, a valóság 
milyen irtózatos érzelmi sűrítéséből 
absztrahálódtak. önmagán túl e jele-
net még arra is fényt vet, milyen fel-
fokozott telítettségű pillanatok sűrí-
téséből születhet az absztrakt festé-
szet kevés, igazán művészi alkotása. 

* 

A szocialista realizmus jegyében 
. született egyes sikertelen művek lét-
rejöttének fő oka' a félelem, hogy az 
élet köznapi valóságának hű ábrázo-
lásában — a zavaró momentumok 
zsúfolt kuszasága miatt, ami maga 
az élet — az értékeknek új, tovább-
mutató, szocialista rendje elsikkad. 
Ezért mondtak le arról, hogy az élet-
ből kiindulva ábrázolják őket; bizto-
sabbnak és könnyebbnek (s bizonyos 
időszakokban nem utolsósorban ve-
szélytelenebbnek) látszott: magukat 
ezeket az értékeket testesíteni meg 
-művészi formában- s úgy ültetni 
bele az életbe, mint melegházban kü-
lön e célra nevelt palántákat a 
kertbe. A Szállnak a darvak a szo-
cializmusban kifejlődő új emberi ér-
tékéket nem melegházi tenyészetben 

tárja elénik: megkeresi a burjánzó 
élet százszínű kentjében, azon buján 
és gyönyörűségesen, ahogy nő. Nem 
"•rendkívüli- emberek (ebben külön-
bözik a konfliktusmentes hősiesség 
filmjeitől) és nem is "közönséges-
emberek (ebben különbözik a leg-
több neorealista filmtől) drámája: 
hanem embereké, akik magukban 
hordják az ember mái rendkívüli és 
közönséges vonásait egyaránt. Nem 
egyszerűen abban különbözik a nem 
szocialista realizmus értékes alkotá-
saitól — például a Test ördögé-tői, 
amellyel sokban rokon — mint, 
ahogy sokan állítják, hogy állást fog-
lal' a jó, az új mellett (a maguk mód-
ján azok is állást foglalnak); hanem, 
hogy az élet egész mai bonyolultsá-
gát ábrázoló drámai szövevények 
mélyéről a legtöbb emberit tudja 
napfényre hozni; minden tragikus 
konfliktuson, morális katasztrófán 
túl fel tudja ragyogtatni — s min-
den magyarázkodás nélkül — az em-
beri értékeknek azt az új rendjét, 
amelyre egyedül épülhet egy való-
ban emberibb jövendő. 

Ez a Szállnak a darvak nagy1 mű-
vészi vívmánya. 
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