
A HARMADIK 
Aligha vran a világirodalomnak és 

a filmművészetnek még egy té-
mája, amelyet annyiszor és annyi 
variációban feldolgoztak volna, mint 
éppen a »hanmadik« problémáját. 
Művészek és mesteremberek szinte az 
összes kombinációs lehetőségét kime-
rítették, irodalmi kaptafa lett belőle, 
amire minden közepes stilisztika rá-
húzhatta a maga olcsó művészetét. 
Nyilván a polgári háromszög-döm-
pingre visszahatásképpen, de az 
új forradalmi tematika mindent ki-
szorító hatásának eredményeként is, 
fordult el kezdetben ettől a problé-
mától a szovjet művészet. Am az 
élet teljes ábrázolásának szocialista-
realista igénye szükségszerűen hozta 
magával, hogy előbb-utóbb a szovjet 
művészet is maga mérlegére helyez-
ze az emberi élet olyan buktatóit és 
tragédiáit, mint a házasság után fel-
lobbanó új szerelem. Erre a feladat-
ra vállalkozott Sztanyiszláv Rosztoc-
kij, a fiatal szovjet rendező, aki An-
tonov elbeszélése nyomán vitte film-
re Matvej Morozov szovjet kolhoz-
paraszt őrlődésót a csalód és a sze-
relem, a kötelesség és a boldogság 
között. 

Rosztockij igen merészen expo-
nálja a problémát. Hiszen a kérdés 
megoldása könnyű lenne, ha — mint 
annyi hasonló kísérletben — az er-
kölcsi értékek egyoldalú csoporto-
sításóval, a családi élet tisztaságával 
állna szemben a -léha- és önző csá-
bító. A filmben azonban a "-harma-
dák« — Tonya, az ifjú agronómusnő 
— képviseli a magasabb erkölcsisé-
get. A régi és új csatájában — amely 
a kolhozban folyik — ő jelenti preg-
nánsan az újat. Hatására éHk em-
berré a tehetséges, de komolytalan, 
könnyelmű, kelekótyának tartott 
Morozov. S bár szereti a férfit, in-
kább elköltözne a faluból — ha a 
kolhozelnök nem tartaná vissza *-v 
csakhogy a házasságát ne zavarja meg. 
A feleség, Lansza — ezzel szemben 
— már csak Tonya hatásának ellen-
súlyozása végett is — nyilvánvalóan 
gátolja Matvej fejlődését, a férfit 
megtartani az ő tudatóban azzá tor-
zul, hogy a férfit megtartani a maga 
léha, elmaradt mivoltában. Attól sem 
riad vissza, hogy Alevtyina, az öreg 
és imtrikus parasztasszony fel Ha j-
tására, Tonya megmérgezésére szán-
ja rá magát, és csak az utolsó 



pillanatban üti kl a halált-
hozó teáscsészét vetélytársnöje kezé-
ből. És amikor a felháborodott Mat-
vej tettlegességre vetemedik a go-
nosz öregasszonnyal szemben, La-
risza — igaz, a férje parancsára — 
hagyja, hogy Matvcjt három évre el-
ítéljék, és titokban tartja tettének 
Indítékát Ezek után érthető, ha a 
néző Tonya-párti, és kesernyés száj-
ízzel fogadja a börtönből hazatérő 
Matvej visszatérését Lariszéhoz, ak-
kor is, ha közben egy bájos kisfiúval 
kapott erkölcsi nyomatékot ez a 
választása. 

Ami a filmben figyelemre méltó, az 
a probléma magas hőfokú, komoly, a 
konfliktust a maga indulati gazdag-
ságában, szenvedélyességében feltáró 
ábrázolása. Matvej, Tonya és La-
rlsza vergődésének megjelenítésében 
életszerűségre és hitelességre törek-
szik a rendező, kendőzetlen őszinte-
séggel tárja fel a régi és az új harcát 
a kolhozon belül. Olyan emlékezetes 
típusokkal ajándékozza meg a né-
zőt, mint Tonya nagyapja, akiinek 
unokája hazatérésekor az az első 
kérdése: fizet-e a kolhoz az el-
szállásolásáért. Érdekes figura Ivan 
Szavics, a kollhozelnök — Larisza 

édesapja (a hasonló szerepkörben 
már többször kiválót alakító Ba-
tomszkij játssza, a megszokott szín-
vonalán.) A konfliktus megoldásá-
nak sem a realizmusában kételke-
dünk, csak igazságérzetünk berzen-
kedik, Tonya megérdemelné, hogy ne 
csak hatásában győzedelmeskedjék. 

Kár, hogy a film drámai hangvé-
telének sítlusegységét, itt-ott az át-
lagos kolhozvígjátékok szokvány-
elemed bontják meg. Garibján ope-
ratőri munkája, méltó folytatása a 
legjobb szovjet hagyományoknak. A 
traktorok -csatájának- felvétele kü-
lönösen emlékezetes marad, és 
Eisensten-i—Tysse-d remirü6cenc iá-
kat ébreszt a nézőben. 

Utoljára említjük a film egyik 
legnagyobb értékét: Matvej alakító-
jának, Tyihonovnak, egészen pará-
dés játékát. A látszólag cinikus, 
valójában mélyérzésű férfi bonyo-
lult, ellentmondásos alakját teljes hi-
telességgel állítja elénk. Alakítása 
mellett erőtlennék hat Menglet_ked-
ves, vonzó, de kissé egyszínű To-
nyája. Druzsinyina kiaknázza szere-
pének lehetőségeit és Lariszában erő-
teljesen mintázza meg a féltékeny 
asszony vívódásait. 
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