
Hárman jöttek az erdőből 
A -Hárman jöttek az erdőből-

című szovjet filmben egy bűnügyi 
krónika meg egy romantikus re-
gény képei peregnetk. 

A krónika józan, tárgyias műfaj, 
a regény vérmes és képzeletbő; az 
egyik a tények érdekességével akar 
hatni, a másik túlzásaival. S -ve-
gyes házasságuk- csak akkor sike-
rülhet, ha kölcsönösen egymástól 
függenek; ha nemcsak a krónikás 
tények tápálják a képzeletét, hanem 
a regényes képzelet is mindig új le-
hetőségekkel lepi meg a tárgyat. 

Ezt bizonyítják Olsanszkij és Rud-
nyjeva forgatókönyvének eredmé-
nyei és tanulságai. 

* 

A film cselekményét egy bűnügyi 
gyanú inditja el. A gyanú tárgya a 
három főszereplő: Julia, Pavel és 
Szergej. 

A Nagy Honvédő Háború idején 
közös partizáncsoportban harcol-
tak — s kettő közülük a -civil élet-
ben- Is megállja a helyét. Julia Tyi-
tova kórházi ápolónő, aki törődését 
a betegek és félórván maradt kisfia 
között osztja meg, Pavel Szroganov 
pedig kitűnő szakember, a műszaki 

tudományok kandidátusa és példás 
családapa. Csak a harmadik, Szer-
gej Koseljov pályája tört derékba; 
kihűlt reményekkel, állás nélkül 
teng-leng Moszkva peremén. 

Amikor a vád elhangzik: hármó-
juk közül valaki elárulta a partizá-
nok táborhelyét — a gyanú először 
Szergejen akad meg. Tüskés arc, vá-
sott ruha, zilált magánélet; neki van 
a leghosszabb árnyéka. S ráadásul a 
tények is ellene vallanak: a parti-
záncsoport pusztulásának előesté-
jén mindenáron Pavelékkal akart 
menni, felderítésre. 

De Szergej, a bűnügyi krónika-
hős — csakhamar átlép a roman-
tikus regénybe. A tüskés arc pre-
mier planba kerül, nagy, rajongó 
szemek gyulladnak kl rajta, s baljós 
árnyéka összezsugorodik. Aztán ki-
derül, hogy ez az árnyék szemfény-
vesztés volt. A rossz világítás fek-
tette — az éjszakába sodródott em-
ber mögé. Mert /Szergej semmivel 
sem kevésbé becsületes társainál. 
-Alvilági- külseje romantikus lelket 
takar, á szentet és rajongóját egy 
személyben; olyan férfit, aki re-
ménytelen szerelmét a halálveszély-
be is követi. S amikor Julia vőle-
gényének — a partizántábor pa-



rancsnokának — hősi halála után 
sem jelentkezik nála; nem meri meg-
zavarni a lány magányát, Csak jó-
val később, a rendőri nyomozás so-
dorja őket egymás mellé. 

Pavel, a másik főhős kissé késve 
érkezik a bűnügybe. Nem is tud ala-
pos gyanúba sodródni. Szergej meg 
Julia szerelmi regénye olyan tága-
san bontakozik ki, hogy a detektív-
arc — itt, a film második felében — 
csak villanásnyira bukkanhat fel a 
széles, romantikus legyező mögül. 
Pavel a kihallgatáson megtagadja 
barátját, és Szergejt gyanúsítja áru-
lással. De vallomása nem annyira 
indokolatlan és kétszínű, hogy őt a' 
bűntett elkövetésére is alkalmas-
nak tarthatnánk. Szavait nem al-
jasság: bizalmatlanság — vagy féle-
lem — diktálja, s azok inkább csak 
foltot ejtenek a hős jellemén. 

És a lány? Julia Tyitova elejétől 
végig a romantikus regényben ma-
rad. Hiába szerepel a nyomozásban, 
egy pillanatra sem válik gyanússá. 
Kardos angyal ő; itiszta és kemény, 
szelíd és hősi. 

így hát mindannyian ártatlannak 
bizonyulnak. A vád alaptalan volt; a 
nyomozókat a három partizán élet-
benmaradásának ténye, minket meg 
— ideig-óráig — Szergej árnyéka és 
Pavel jellemfoltja tévesztett meg. 

Az árulást egy negyedik — szá-
munkra indifferens — személy kö-
vette el, aki már rég meg is lakolt 
érte. 

Tudom, hogy mondjuk Agatha 
Christie nem tartaná -fair-nek ezt 
a fordulatot; a közönséget megté-
veszteni szabad, de becsapni nem. 
A bűnösnek, a detektívregény -be-
tyárbecsülete- szerint, végig a nyílt 
színen kell maradnia, i 

Olsanszkij és Rudnyjeva filmjé-
től mégsem kérhetjük számon ezt az 
íratlan törvényt; mivel ők a bűnügyi 
akciók ürügyén — a célt eszköznek 
tekintve — nemesebb törekvéseket 
valósítanak meg. A nyomozás izgal-
mi állapotát arra használják fel, 
hogy figyelmünket a jellemekre for-
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dítsák. Három eltérő sorsú, de vi-
lágnézetük mélyebb tartalmában s 
magatartásuk indítékaiban vérro-
kon hős jelleméire. 

Van ezekben a gonddal ábrázolt 
hősökben valami nagyszerű és irigy-
lésre méltó, s valami zavaró roman-
tika is. Ahogy a morális kérdések-
ben döntenek, ahogy egy-egy érzés-
hez, baj társi-baráti kötelékhez ra-
gaszkodni tudnak, ahogy pártot áll-
nak, küzdenek és szeretnek az 
tiszteletet parancsol; de ahogy eré-
nyeiket számontartják, már-már hi-
valkodásnak tetszik. E kitűnő hősök 
néha azért válnak — a szó tágabb 
értelmében — regényalakokká, mert 
nem tudnak feloldódni a köznapi 
élet lazább, kötetlenebb, talán -sza-
badosabb- légkörében. 

A krónika és a regény, az izgalom 
és az érzelmesség mégis egységes ha-
tást kelt. 

S ez elsősorban a szerkezet érde-
me. Kevés ilyen jó érzékkel tagolt, 
formásán felépített filmet láttunk. 
Sem a bűnügyi ritmus nem gátolja 
az írók jellembontó hajlamait, sem 
a lírai részletek nem válnak az ér-
dekesség terhére. 

Konsztantyin Vojnov, a rendező 
kompozíciós készsége is kitűnő. Gon-
doljunk csak Szergej és Pavel, majd 
Szergej és Julia találkozásának pil-
lanataira. 

A színészek közül Zubkov és 
Szmirnova alakítása a legemlékeze-
tesebb. 

GALSAI PONGRÁC 


