
CSENDESEK A HAJNALOK 
Borisz Vasziljev kisregénye — A 

hajnalok itt csendesek — két éve je-
lent meg magyar fordításban. Most 
érkezett hozzánk a Szovjet Filmhétre 
a regény filmváltozata, Sztanyiszlav 
Rosztockijnak, a Korunk hőse és a 
Visszavárlak rendezőjének alkotása. 
Vasziljev elbeszélése annak idején 
nagy sikert aratott, mi sem bizonyít-
ja ezt jobban, minthogy hamarosan 
megszületett színpadi változata is, 
mely versenyezni tudott az eredeti 
elbeszéléssel. Egy háborús regénnyel, 
amelynek látszólag minden feszült 
fordulata, izgalmassága, drámája egy 
erdei gerillaharc cselekményébe van 
sűrítve; szépségéhez, lírájához hozzá-
tartozik a megnyugtató, csendes észa-
ki táj; s a színpad mindezt csak átté-
telesen, stilizált jelzésekkel nyújthat-
ja! Kell lennie Vasziljev regényében 
valami másnak is a cselekmény for-
dulatosságán, a táj megejtő vará-
zsán kívül, ami vonzerőben vetek-
szik ezekkel. Kétségtelen, hogy az 
elbeszélés sikeréhez hozzájárult szí-
nes, lírai stílusa, epikájának lendü-
lete, de valódi értékét alakjainak 
gazdag, sokszínű jellemábrázolása, 
különös sorsuk szorongó együttérzést 
fölkeltő, tömör rajza adja, Vasziljev 
katonalányok frontszolgálatáról ír, s 
nem is átfogó történetet, csupán a 
háború — ha úgy tetszik — jelen-
téktelen epizódját, egy olyan napon, 
amelyen nem történt semmi lénye-
ges a vonalban, amikor csendesek 
voltak a hajnalok; s ebben a „nem 
történt semmiben" valahogy mé-
lyebbről, szívhez szólóbban érezzük 
meg az emberi tragédiát, a háború 
esztelenségét, kegyetlenségét, mint 
annyi más, a férfi hősiességnek-
vakmerőségnek méltán emléket állí-
tó regényben. 

Talán azért van ez így, mert ezek 
a fiatal lányok, egy légvédelmi üteg 
tüzérei, nem hősökként érkeznek 
közvetlenül a front mögé, a parancs-
nokság sem erre küldte őket; elszán-
tak, bátrak, de cserfes, tébláboló, 
bugyijaikat szárítgató, kissé kétbal-
kezes katonák, mosolyogtató ellen-
tétben a front szigorával, veszélyei-

vel, a fegyverek és a szabályzatok 
komorságával; s az emberi szív ér-
zékeny a kontrasztok iránt. És ebben 
a kezdetben kedélyesnek, olykor hu-
morosnak tetsző ellentétben kifeje-
ződik egy mélyebb, igazi mondaniva-
ló: a béke, az otthon, az élet vidám-
fájdalmas üzenete. Ezeknek a lá-
nyoknak minden szava, gondolata, 
emléke és vágya a békés élethez, az 
otthoni környezethez, örömhöz, szere-
lemhez kötődik, egy szebb, boldogabb 
sors színeit idézi. Rosztockij filmje, 
mint Vasziljev regénye is, egy tragi-
kus epizódot mesél el a háborúról, de 
lányalakjainak minden mozdulatá-
ban, szavában, emlékében a békéről, 
az élet öröméről beszél, s minél in-
kább rávetődik erre a dráma sötét 
színe, annál erőteljesebb ez a hang; 
a kontraszt révén, mely a bátran, 
megingás nélkül vállalt hősi halál, 
s e halálban megsemmisült asszonyi 
életvágy közt feszül. 

Rosztockij nem formál szigorú ér-
telemben vett, zárt drámát a törté-
netből: egészében vállalja kétrészes 
filmjében a regényt — Vasziljev 
társszerzője a forgatókönyvnek is —, 
egyetlen mozzanatát, részletét sem 
akarja indokolatlanul elveszíteni; az 
epikus-lírai hangban érzi kifejeződni 
a legteljesebben a komplex monda-
nivalót, melyhez éppúgy hozzátarto-
zik a táj vágyakat keltő, titokzatos-
bánatos szépsége, mint a lányok em-
lékezésében folytonosan, álomszerű-
én visszatérő múlt, az égető vágy; 
éppúgy hozzátartozik vidám fecsegé-
sük, fürdési és fehérnemű gondjaik, 
gyakorlatlan balkezes kiskatonasá-
guk, erős elszántságuk és bátor ön-
feláldozásuk a tragédia pillanatában, 
mint a baljós véletlen sorsuk alaku-
lásában. A rendező nem sietteti a 
drámai pillanatot, nem törekszik fe-
léje céltudatosan, sőt, mintha igye-
kezne minél messzebbre kitolni, el-
hitetni, hogy a halál elkerülhető, a 
tragédia nem következik be. Hosszan 
elidőz izgalmas részleteken, érdekes 
vagy éppen csak hangulatos mozza-
natokon, s nemcsak a film első ré-
szében, mely front mögötti életkép-



nek is tekinthető, s melyben lassan 
kirajzolódik a lányok jelleme, sorsa, 
a lirikus hangulatot nyújtó tá j titok-
zatos szépsége és sok derűs momen-
tumban a helyőrség férfi parancsno-
kának zavara a gondjaira bízott, 
egyszerre vonzó és bosszantó, tapasz-
talatlan katonalányokkal szemben; 
ugyanezt az epikus részletezést, li-
rai hangot őrzi meg a rendező ak-
kor is, amikor a cselekmény a dráma 
színterére ér, amikor minden pilla-
nat közelebb visz már a tragédiá-
hoz. 

De Rosztockijnak oly tiszta és 
őszinte a lírai hangja, oly erős az ér-
zelmi hatása, telítettsége, érdekes a 
folyamatos epikus meseszövése, s 
érzékenysége a mindig újat mondó 
részletek, árnyalatok iránt, hogy ez 
a szándékosan lelassított ritmus alig 
észrevehető; nem oltja ki a figyel-
met, ellenkezőleg, rátereli mondani-
valója lényegére: hőseinek kiteljese-
dő jellemére, eszményeik és értük 
hozott áldozatuk nagyságára, s a 
sors vakságára, a háború értelmet-
lenségére, mely pusztulásra ítélte 
őket. Rosztockij vállalhatja filmjé-
ben azt a dráma elleni „vétséget" is, 
hogy a fordulat az életképből a 
drámai cselekménybe éppen egy vé-
letlen folytán következik: az egyik 
lány egy hajnalon két német ejtőer-

Jelenet a filmből 

nyós diverzánst lát meg az erdőben. 
Föltehetően szabotázsakcióra ké-
szülnek. Vaszkov törzsőrmester-pa-
rancsnok öt lánnyal haladéktalanul 
elfogásukra indul. Talán van ebben 
a vállakózásban valami férfi vakme-
rőség, hiúság, kockázatvállalás, talán 
mást kellett volna tennie, jelenteni 



a fölöttes parancsnokságnak. A fel-
adat könnyűnek látszott. De amikor 
a diverzánsok elébe vágtak a mo-
csáron át, s kiderült, hogy az el-
lenség nagy számbeli fölényben van, 
már késő. Meghátrálni nem lehet. 

Egy ilyen gerillaharcnak sokféle 
fortélya van. S a parancsnok, hogy 
óvja a lányokat, mindenfélét kieszel, 
hogy a német diverzáns csoportot 
zavarja, s közben alig veszi észre 
azt a változást, amelyen a lányok 
keresztülmennek, hogyan válnak ta-
pasztalatlan kiskatonákból valódi 
hősökké. Mindegyikük a maga sor-
sának, jellemének indítékaiból, fe-
szültségével, érzelmi motívumaival, 
ö t lány, öt különböző sors, jellem, 
vágy és remény, öt különböző múlt, 
emberi kapcsolat, öt halál. S mégis 
egyetlen közös végzet, a háború, a 
kegyetlenség, az erőszak. S mert nők, 
telve a béke, az otthon, az igazi élet 
vágyaival és reményeivel a halál pil-
lanatáig, szimbólumai is az életnek. 
Áldozatuk, hősiességük ezért na-
gyobb, pusztulásuk ezért fájdalma-
sabb minden más halálnál. És a há-
ború embertelenségét leleplezőbb. 
Rosztockij filmje az élet, a béke 
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halk, lírikus, mégis erős, messze-
csengő kiáltása az emberhez. 

ö t kitűnő fiatal színésznő játsza 
végig a katonalányok nehéz karak-
terszerepét, tele bájjal, gyöngédség-
gel, lírával, s jellemfejlődésük csú-
csán, a harc veszélyei közt is művé-
szi hitelességgel. Az öt fiatal lány 
Irina Sevcsuk, Jekatyerina Markova, 
Olga Osztroumova, Jelena Drapeko 
és Irina Dolganova. Az őrmester sze-
repét egy sokoldalú, a nagy szovjet 
némafilmek alakjaira emlékeztető, 
nagyszerű színész, Andrej Martinov 
játssza. Vjacseszlav Sumszkij opera-
tőr sokban hozzájárult Rosztockij 
lírájának, epikai izgalmasságának 
képi megvalósításához, anélkül hogy 
szépelgővé, keresetté válna. Talán 
csak a beszőtt álom és vágyképek 
tekintetében estek túlzásba mindket-
ten. Ezek a képek édeskések, felette 
meseszerűek, biedermeieres-álnaí-
vak, aligha lehetnek jellemzőek e lá-
nyok álmaira, reális vágyaira. 
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