
S Z Á L L N A K A 
SZOVJET FILM BEMUTATÓJA A 

Rendező: Mihajl Kalatozov, opera 
Veronika: T. Szamojlova, Bor 

A. Svorin. 

Szeretsz? — Szeretlek. — Mindig-
Veronika önfeledten sétálnak a 

sem vették az öntözőkocsit, amely el 
raival... Egy pillanat alatt csurom 
szerelmeseknek ez is csak jó kaland 

A háború véget vetett Borisz és ' 
Borisz kiint van a -fronton. Mánk — 
megpróbálja elcsábítani tőle a lányt, 
gal utasítja vissza. Szorongó szívvel 
közt, a légiriadók alatt néma utcákon. 

Valahol messze, egy névtelen ny 
sebet kapott. Utci'.só erejével egy ve 
kodrva Veronikára gondol. Mégegysz 
zik 'benne a múló élet, a vágyott bol 
küvői fátylak közt (3), aztán — aztán 
tag nyírfák maradnak körülötte, s lecs 
futó bajtársak képe ... 

Egy éve Boriszról semmi 'hír. Ve 
dás ölte meg, otthonukat lerombolta, 
gyáván engedett Márk sürgetésének 
ugyan, de hamarosan rá is unt. Unal 
kiskocsma zengorája mellett csapja ag 

Akinek nevére még feldobban a 
ha évekig nem kapunk róla hírt. V e r 
zetesen tévedett, hogy Borisz él az ő s 
el. -hogy meghalt? Hiába hozza a hí 
Borisz temetésénél. (5) Veronika vár. 
szenvedéseit végleg elmossa a békés 
saját hűtlenségét. 



D A R V A K 
CANNES-I FESZTIVÁLON 

atőr: Sz. Uruszjevszkij. 
risz: A. Batalov, Márk: 

— Örökké! — Borisz és 
oszkva folyó partján, észre 
lszaladt mellettük vízsuga-
vizesek lettek. De a vidám 

... (1) 
Veronika boldogságának is. 
Borisz mostohatestvére — 
Veronika most még harag-

siet haza a tankcsapdák 
(2) 

árfaligetben, Borisz halálos 
llett fa törzsébe kapasz-
er egy pillanatra felvihar-

dogság, Veronika arca es-
csak az őszi sár. a hallga-

csukódó szemében a hozzá-

onika szüleit bombatáma-
Magára maradva Veronika 
... Mánk feleségül vette 

imát esténként egy gyanús 
gyon. (4) 
szívünk, az él, él akkor :s, 
nika tudja már, hogy vég-

szívében ... Hogyan hihetné 
rt a bajtárn, aki ott volt 

... várni fog, míg a háború, 
élet, és ö elfeledheti — 


