
SZIMBÓLUMOK ÉS PSZICHOLÓQIA 
A „ S Z Á L L N A K A D A R V A K " R E N D E Z Ő I M U N K Á J Á B A N 

A-Szállnak a darvak—ról szóló be-
számolók említést tettek Kala-

tozov rendező szimbolikus megoldá-
sairól. A regisztráláson túlmenőleg 
szeretnék ennek a szimbólikának 
benső tartalmáról, alkalmazásáról 
beszélni, Kalatozov szimbólikájáról, 
amely az eddigi jelképes megoldások 
sablonjától eltérő. SzimbÓlikus meg-
oldásokat először a harmincas évek 
francia filmjeiben volt módomban 
látni. Mély benyomást keltettek ben-
nem újszerűségükkel és bátor alkal-
mazásukkal. Bármilyen nagy hatással 
voltak akkor, ez a szimbolika nem-
egyszer mégsem volt egyéb, mint a 
jelenet tartalmának jelképben tör-
ténő ismétlése. Például: Ha egy sze-
relmes pár szakított, iákkor vélet-

* lenül ugyanabban a pillanatban ösz-
szetörött az a gramaíon, amelyet 
szerelmük boffldog szakaszában együtt 
hallgattak. 

A szimbólumok alkalmazása Ka-
latozovnál legtöbb esetben szituációt 
továbbvivő akció, jelenetet kiegészí-
tő, teljessé tevő módszer. Nemegy-
szer íilozóíikus tartalmú, legtöbb 
esetben pedig a .rendezőnek a jele-
netről ialkötott szubjektív vélemé-
nye, amely kiegészíti a nézők igaz-
ságérzetét. A rendező szimbólumai 
ebben a filmben nem konvencionáli-
sak, ennek ellenére nem vezeti holmi 
képrejtvény-erdőbe a nézőt. Termé-
szetes azonban, hogy ahol a rende-
zői kifejezésmód gyakori tényezője 
a jelkép, nem valószínű, hogy a jel-
képsorok mindegyikét, vagy egy 
szimbólum valamennyi jelentőségét 
meg fogjuk érteni. A rendező gon-
doekodifc arról a konkrét elemről, 
amelly a filmet végesvégig világossá 
és közérthetővé teszi. A jelkép — 
tartalmának meg nem értése esetén 
— sem válik a szituációtól független 
ornamentikává, mindig megmarad 

képi értéke, mint a szituáció reális 
kiegészítő eleme. 

Az első szimbólum az égen -V« 
J \ alakzatban szálló darvak a fia-
talok szerelmi jelenete — a hajnali 
város utcái — fölött. A -V—betű 
— mint ismeretes — a második vi-
lágháborúban a Viktória szónalk a 
rövidítése volt. A -Szállnak a dar-
vak—ban a film szimbolikus mottó-
jaként jelentkezik. Jelenti azt, hogy 
ez é film a győzelemről fog szólni 
általában. Nemcsak a Szovjetunió-
nak az ellenség felett aratott győzel-
méről, hanem — mint ez a későbblek 
folyamán világossá válik — az egyes 
szereplők küttső és saját benső dé-
monaik felett aratott győzelméről is. 

Reális cselekményű drámánál rit-
kán fordul elő és jellemző a rende-
ző látásmódjára, hogy néhány alka-
lommal a helyszínek térkiképzésé-
nek formáival is szimbolizál. Pél-
dául, amikor lépcsőformációt választ 
a cselekmény színhelyéül a íőszerep-
lőnő, Vera és szerelme, Borisz első 
szerelmi jeleneténél és ugyancsak 
lépcsőn játszódik le Borisz mostoha-
testvérének, a csábító Marknak első 
jelenete Verával. Az időben és térben 
egymástól távoleső jeleneteket — 
az első egy bérház lépcsőházában, a 
második pár nappal később a néva-
pa rti lépcsőkön játszódik — ezzel a 
motívummal mintegy összekapcsol-
ja, drámaiságukat növeli és utal a 
mostohatestvérek azonos hátterű 
szexuális céljára, amely a látható 
cselekményben a konvenciók-szabta 
lehetőségek gátjai között társadalmi-
lag elfogadhatóvá szelídül. Amikor a 
térformáció szimbólikus, nyilvánvaló, 
hogy a benne véghezvitt mozgások 
megnyilvánuló Jelentésükön kívül 
szimbólikus tartalommal is gazda-
godnak. így válik mélyebb értelmű-
vé Borisz felrohanása a bérházi lép-
csők legfelső fok'én álló szerelméhez 



és Mark lefelé haladó, megfontolt 
léptei a névaparti lépcsősor alján vá-
rakozó Verához. 
Más alkalommal a térkompozíció 
egy elemét ragadja meg és jelkép-
ként alkalmazza általános és megha-
tározott mondanivalója elmélyítésé-
re. Rács, barrikád és korlát, mint 
jeleneteket egymással összefüggésbe 
hozó szimbólum jelenik meg a lány 
élete szakaszainak különböző fázisai-
ban. 

A lány Öngyilkosságba rohanásá-
nak útján a szimbólumok nem ki-
egészítő kísérő jelenségek többé, ha-
nem kisajátítják teljes egészében a 
lány lelkiállapotát. Képeken keresz-
tül ábrázolnak egy lelki folyamatot. 
A lány rohanó léptei eltűnnek, he-
lyettük a környező világ bukdácsol a 
rohanás ritmusában. Házfalak, pa-
lánkok, vasúti töltés, hídlépcső és 
közben felvillanó és kihunyó fények 
összevisszasága jelenti a lány kusza, 
tragikus benső állapotát. 

A színhelyek szimbólumként való 
alkalmazásának újabb felhasználása 
az a mód, amikor a rendező azonos 
színhelyet megváltozott világítási ef-
fektusokkal más benső tartalom ki-
fejezésére vetít. Borisz hadbavonu-
lása után Vera ugyanazokon a helye-
ken jár Markkal, ahol annak idején 
szerelmével járt. Az első esetben a 
helyeik derűs, felemelő benyomást 
keltettek, míg Markkal zorddá, visz-
szataszítókká váltak. Ezzel a szim-
bólummal hármas célt ér el a ren-
dező: Kifejezi az idő múlását, érez-
teti a háborús légkört és van egy 
expresszív mondanivadója is, a lány 
lelkiállapotán keresztül szemlélteti 
a környezetet 

Érdekes módon alkalmazza a fi jm 
rendezője szimbolikus módsze-

rét a drapéria felhasználásánál. A 
függöny fátyolszerű anyaga a különT 
böző erotikus tartalmú jeleneteknél 
visszatérő, a hasonlat fogalmát is 
fedő motívum. A szerelmesek első 
csókja után Vera boldogságában az 
arca elé húzza az ablak függönyét, 
mintegy kisajátítja a maga számára 
egy pillanatra a boldogság érzetét, 

ugyanakkor fátyolon keresztül látszó 
alakja gyöngéden erotizáló hatású. A 
fátyol szerepe másodszor Mark és 
Vera erőszak-jelenetében jelentkezik 
ismét. Szimbólumként a Jelenet ál-
talános erotikus tartalma kifejezésé-
re, hasonlatként a két szereplő lelki-
állapotát illetően. A légnyomástól ki-
táruló abllak és a vadul lobogó füg-
göny a csábító fékeveszett szenvedé-
lyének a kifejezése, a tehetetlenül 
hullámzó függöny a tehetetlenül ver-
gődő Vera jelképe. Utoljára a fátyol-
szimbólum Borisz halála pillanatá-
ban kap szerepet, a haldokló fiú ví-
ziójában Vera menyasszonyi fátyol-
ban tűnik fel és a fátyol lágy hul-
lámzásai futnak el szemei előtt a be-
teljesületlen nász vágyképei. 

A szimbólumok és a pszichológiai 
felépítés egysége jól érzékelhető az 
erőszak-jelenetben. Véges-végig szim-
bólumokkal oldódik meg. A jelképek 
egy része a valóságban megtörtént 
események asszociációját ébreszti és 
véleményezi, más része pedig pszichi-
kai motiváció. 

A bombatámadást jelző sziréna al-
kalmat ad Marknak férfiassága ki-
fejezésére, mikor a lány kijelenti, 
hogy nem megy az óvóhelyre, véle 
együtt ő is szembe mer nézni a ha-
lállal. Lényegében itt dőlt el a lány 
sorsa is; azzal, hogy Mark kockáz-
tat ja az életét érte, olyan pszichikai 
folyamatot indít él, amely Vera vé-
dekezését Mark vágyával szemben 
morális bázisaiban ingatja meg, a 
csábító pedig ösztönösen jogot for-
mál arra a nőre, akiért hajlandó 
volt az életét is kockáztatni. Az, hogy 
az egész jelenet bombatámadás alatt 
történik, szimbolizálja a rendezőnek 
azt a véleményét, hogy Vera éppen 
olyan védtelenül esett az erőszak ál-
dozatául, mint ahogyan a front mö-
götti város vált az ellenséges bom-
batámadás áldozatává. Ennek a je-
lenetnek ritmikus és akusztikus 
szimbólumai — ha lehet ezt a kife-
jezést használni — iszonyatosak és 
erotikusak egyben, mint Ravel "Bo-
lero«-ja vagy Bartók "Csodálatos 
Mandarin-n-ja. 



Az erőszak-jelenet drámai erősítése 
az a sűrítő módszer, hogy ezzel egy-
idejűleg következik be Borisz halóla. 
Közvetve Vera miatt hal meg. Azzal 
a bajtársával küldik veszélyes fél-
derítésre, akivel Verára tett meg-
jegyzése miatt összeverekedett. Az 
egyidejűség mindkét jelenet drá-
maiasságát fokozza. Vera nyitott sze-
meiben cuppogó sarat taposó kato-
nai bakancsok jelennek meg és ez 
kifejezi az Időegységet, szimbolikus 
véleményezője az erőszak-jelenet-
nek. 

Egy nagyszerű képszimbólumon 
keresztül megérezzük, hogy vég-

ső fokon a hazájáért halt hősi halált. 
Az orosz földet jelképező égbenyúló 
hatalmas nyírfák tövében éri el a 
halálos golyó. 

Borisz hősi halálát követő jelenet-
ben jeüienti be Mark Verával kötendő 
házasságát a családnak. A szereplők 
térben való elhelyezése jelképes ér-
telmű. A csalód úgy ül együtt, mint-
ha gyászolna. Ezt a jelképes elhelye-
zést vonatkoztathatjuk Mark és Vera 
erkölcsi halálára, de a jeleneteik egy-
másutániságóból eredendően — bór 
tudattalanul — Borisz hősi halálá-
ra is. 

Az erőszak-jelenet után Vera egész 
további élete önmaga büntetése. Ve-
zeklés beláthatatlan időkig, amely-
ben a legkérlelhetetlenebb ítéletvég-
rehajtó saját maga. Csak bűntuda-
tával magyarázható, hogy az erőszak 
után közvetlenül hajlBndó férjhez 
menni ahhoz az emberhez), akihez 
élete egyik legkeservesebb momentu-
ma fűződik, akit azért gyűlöl és meg-
vet. A legkegyetíienebbül önmagá-
val bánik, de Markot is kérlelhetet-
lenül bünteti hidegségével, néma 
gyűlöletével, közömbösségével. Mi 
más indítéka lenne erre a magatar-
tósra, ha nem a bűntudata? 

önmaga büntetése kizárólag lélek-
tani alapon indokolható. Vera maga-
tartása Markkal szemben csak a fel-
színen elutasító. A mélyben vonzó, 
a tűzre olajat öntő. Módjában állt 
volna akkor, amikor Mark életét 

kockáztatva fennmaradt vele a szo-
bában, egyedül lemenni a pincébe. 
Ismerte Mark szándékait, sőt közvet-
lenül a bombatámadást megelőző pil-
lanatokban Mark udvarolt neki. Ösz-
tönösen bór, de az előbbi elutasító 
magatartásával éles ellentétben a de-
tonációk okozta halálfélelmében maga 
rohant a férfi karjaiba menedéket 
keresve. Ezzel adott alkalmat a férfi 
első csókjára. A pofonok egy bizo-
nyos idő után megszűnnek anélkül, 
hogy Mark fizikailag közbelépne. Ez 
az a pillanat, amikor Mark karjaiba 
veszi az elfáradt, megszelídült nőt. 
Amilyen ösztönös Vera "-bűne*, he-
lyesebben >"feMőtiLensége«, épp olyan 
ösztönös bűntudata is. Ahogyan a po-
fonok csattannak a csábító arcán, úgy 
csattannak az önmaga-osztotta bün-
tető korbácsütések további élete ve-
zetésében. 

A mű befejezésében ismét a szim-
bólumok veszik ót a benső tar-

talmak kifejezését. Vera szimbólum-
soron keresztül váltódik meg, meg-
váltásának reális tényezői képileg, 
akusztikailag mintegy kulisszái a jel-
képeknek. Tudomására ébred, hogy 
az a hatalmas energia, ami eddig egy 
pontra, szerelme felé Irányult, szét-
szóródhat az emberek között. Cse-
lekvő szeretet forrósává válhat és 
Borisznak szánt fehér virágait — 
mintha önmagát osztaná szerteszét — 
szálanként kiosztja a hazatérő győz-
tesek között. Nemes értelemben egy 
helyett millió és millió szerelme tá-
mad. Eltűnő alakja beleolvad a tö-
megbe, szinte már csak sejtjük lótni 
és azt érezzük, hogy tragédiája nem 
egyedülálló, milliók és milliók ha-
sonló történeteken mehettek keresz-
tül, most mégis ujjonganak és bol-
dogok, annak jeleként, hogy Vera is 
feloldódva és munkálkodva a közős-
ségben és a közösségért, meg fogja 
találni gyógyulását, helyét az em-
berek között Feltűnnek az égen a 
darvak a Szovjetunió győzelme jel-
képeként az ellenség felett és ez 
egyes ember győzelmei szimbóluma-
ként önmaga felett. 
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