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TEGNAP MA HOLNAP 
- G O N D O L A T O K A L E N G Y E L FILMMŰVÉSZETRŐL -

A lengyel filmművészettel néhány 
év előtt különös dolog történt. 
A lengyel művészet más, dicsőséges 
történelmi hagyományokkal rendel-
kező ágai közül váratlanul élre tört. 
A nemzetközi fórumon is éppen a 
lengyel film, és nemi a lengyel szín-
ház vagy festészet vált kultúránk 
nagykövetévé. 

Ez a jelenség természetesen azzal 
is összefüggött, hogy leszámoltunk 
esztétikánkban a személyi kultusz 
maradványaival, és elávolodtunk az 
alkotást uniformizáló, dogmatikus 
normáktól. Ebben a légkörben szü-
lettek meg a "Csatorna* a -Hamu 
ós gyémánt*, és Has "-Búcsúzások* 
című filmje, melyek az európai kriti-
ka szótárába a "lengyel filmiskola* 
fogalmát 'bevezették, 

A MŰLT TEMATIKÁJA 
HÁTTÉRBE SZORUL 

A múlttal való leszámolás idő-
szaka, mely 1956-ban kezdődött, 
nem tarthétott a végtelenségig. Ma 

már a művészek, valamint a kultú-
rát befogadó széles tömegek hangu-
lata az intellektuális és társadalma 
stabilizációt tükrözi egyre határo-
zottabban. Ez a helyzet alapjában 
ú j problémákat teremt. 

A stabilizációs folyamat egyik 
legszembetűnőbb eredménye a szó-
rakozás irán(ti fokozott érdeklődés. 
Egyáltalán nem szükségszerű, hogy 
ez az alacsony ízlésnek való behódo-
láshoz vezessen. Sőt, a lengyel film-
életben még hasznos, ösztönző jelle-
ge is lehet. Százszor nyugtalanítóbbak 
ennek a pszichológiai következmé-
nyei magára a, művészre nézve, aki 
felszabadítva érezheti magát a vitás 
kérdések, a távolabbi életideálok 
iránti érdeklődés alól. 

A "lengyel iskola* (kivéve Andrzej 
Munk műveit: "Eroica*, "Ember a 
síneken*, "Kancsal boldogság*) a ro-
manticizmus:, emócionalizmus jegyé-
ben született és fejlődött. Ezen a han-
gon sokkal könnyebb volt beszélni a 
tegnap pusztulásáról, mint ma a tár-



Jelenet -A két N úr* clmü filmből 

a ! "Ítélet* Jerzy Passendorfer filmje 

^>tgnlew Cybulski, Konwlckl "Hétközna-
pok* című filmjében 

sadalom átalakulásának lassú folya-
matáról. Az utóbbi időben kialakult 
egyik fontos irányzat már nem ma-
gával a 'háborúval, hanem a háború 
és a béke lélektani összefüggéseivel 
foglalkozik. 

Kiválik közülük Wojciech Has 
"Szerelemre vágyom* című filmje. 
Has egy népszerű színésznő törté-
netével ismertet meg, aki, mialatt 
Párizsba utazik, visszaidézi múltját. 



"A múlt kávéháza.- Rendezője: Jan ^Rybkowskl 

A háború hajdan, mint naiv, kezdő 
kis színésznőn rajtaütött. A meg-
szállás alatt egy híres amorozót kel-
lett magánál rejtegetnie, s hogy 
megmentse, mindent feláldozott. Ám 
áldozata semmit sem használt. Az 
értéktelen ember a háború után 

összetört, és öngyilkos lett, de az 
asszonyban mégis volt annyi erő, 
hogy visszatérjen az emberek közé. 

Has műve arra mutat, hogy a 1 án-
gyéi filmművészetben bizonyos tö-
rekvések élnek, melyek elsősorban 
a háborús élmények lélektani követ-
kezményeit akarják bemutatni. A 
háborús téma feldolgozásának 
egyéb lehetőségei többé-kevésbé ki-
merülték. 

Tadeusz Konwicki "Halottak nap-
ja- című filmje is ezen az úton ha-
lad. Az ismert író maga állt a felve-
vőgép mögé. Azokat a morális sérü-
léseket nyomozza, amelyeket a mai 
negyvenéves nemzedék a háborúból 
magával hozott. Konwicki azt állít-
ja, hogy kortársai a háború által 
valamiképp "megjelöltnek- érzik 
magukat, képtelenek a fiatalabb 
nemzedékek módjára reagálni. 
Alakjainak homályos és nyomott 
világában Konwicki mégis meg-
gyújtja a remény kis fényét. 

HÁROM SIKER 
Az elmúlt időszak három kiváló 

produkciója mai kérdésekkel foglal-
kozik. S ez talán jogcímet ad az op-

Jelenet Jerzy Hoffman és Edward Skór-
zewski filmjéből, az -Italmérés—bői 



A másik ikét filmet a magyar kö-
zönség is ismeri. Roman Polanáki 
munkája, a "Kés a vízben* a ma-
zuri tavak napos, vakációs légköré-
ben játszódik, témája a pozőrködés 
szomorú komédiája. 1962-ben Velen-
cében elnyerte a filmkritikusok dí-
j á t J. Rybkowski "A múlit kávé-
háza* című művében egy orvosfele-
ség a tehetséges muzsikus kedvéért 
elválik férjétől, könnyelmű szere-
tője azonban rövid időn belül el-
hagyja. Évek múltán mindhárman 
összetalálkoznak. Az emlékek fá-
tyola bizonyos lágyságiba vonja 'az 
eseményeket S a gondosan megfor-
mált alakok még egyszer szembenéz-
nek egész addigi életükkel. 

A HÉTKÖZNAP 
Az említett három, egészében si-

kerültnek mondható produkció mel-
lett a mai valóság sok más, kisebb 
igényű művet is inspirált, melyek 
annyiban mégis érdekesek, hogy fel-
hívják a figyelmet néhány, a len-
gyel filméit jellemző tendenciára, és 
elképzelésre.. 

A "Kés a vízben* fiatal hőse 
édestestvére Has -Arany*-a hősé-
nek: ugyanaz a pózolás, könnyed-
ség, értetlenség. A fiú, aki egy te-
herautó sofőrje, azt hiszi, elgázolt 
egy embert. Városából elmenekül 
az ország egy eldugott zugába, egy 
nagy bánya építkezésére, ott meg-
változtatja eddigi könnyelmű élet-
felfogását. Érdekes megfigyelni, hogy 
éppen a serdületlenség, éretlenség, 
felelőtlenség milyen gyakran vonja 
magára a lengyel filmművészek fi-
gyelmét. 

A tendenciózus, társadalmilag el-
kötelezett film stílusát képviseli J. 
Passendoríer -ítélet* című műve. 
Itt egy statisztikában is gyakran 
szereplő valóságos tény volt a kiin-
dulópont: a szülői hatalommal való 
visszaélés. A repdező a gyermekért 
folyó vitában szembeállítja az alko-
holizmusba süllyedt anyát és a ne-
velőszülőket, egy jómódú értelmi-
ségi házaspárt. Megmutatja, hogy 
ilyen ügyben minden ítélet csak 

Zygmunt MaUuvowlci, a -Kés a vtzb«n« 
egyik főszerepleje 

timizmusra. Közülük az első -Egy 
hang a másik világból*, Stanislaw 
Rózewicz műve. A lengyel rendezők 
közt talán egyedül őt nevezhetnénk 
nyugodtan, minden jelző nélkül 
realistának. Egy sarlatán kuruzsló, 
szövetkezve egy tenyérjósnővel, ki-
nyújtja segítő kezét a boldogtalan 
emberek felé, akiket az élet így 
vagy úgy megnyomorított. Róze-
wicz nagy erénye, hogy felveti »az 
ember filozófiájának* vitás kérdé-
seit; az emberi lét olyan fájdalmas 
mozzanatait, melyéket egy időben a 
dogmatikus gondolkodás nem akart 
tudomásul venni. A film dísztelen 
formája pompásan szolgálja a té-
mát, hibájául csak azt lehet felróni, 
hogy a végén átvált a bűnügyi cse-
lekmény sínjére. 



megkárosítja a gyermeket. Arra kell 
törekedni, hogy ne kerüljön sor 
ilyan bírósági tárgyalásokra. 

A SZÓRAKOZÁS LEBECSÜLT 
PROBLÉMÁJA 

A komédia terén rokonszenves 
eredmények is születtek. Ide sorol-
ható a három fiatal elsőfilmes: R. 
Drobaczynski, J. Ritkiewicz és S. 
Zalewski "Jönnek a, jönnek a ven-
dégek* című filmje. Ez a mulatsá-
gos vígjáték afféle igazi kancsal pil-
lantással nézi hétköznapi életünket. 
Főhősük három, a tengeren túlról 
jött lengyel emigráns, akiket hár-
mas meglepetés ér: Lengyelország 
nem hasonlít otthoni környezetük-
höz, nem hasonlít feltevéseikhez, 
sem a "régi hazáról* megőrzött emlé-
keikre. A film alkotói, miközben 
barátságos tréfát űznek a jövevé-
nyekkel, kimondanak nevükben né-
hány mulatságos és néhány komoly 
igazságot mai életformánkról. Ezt a 
bemutatkozást, melynek senki sem 
jósolt nagy jövőt, a jó ritmus, a 
friss szemlélet, és szokásainak éles 
megfigyelése egyik legjobb lengyel 
vígjátékká avatták. 

Másik érdekes komédia a "Geng-
szterek és filantrópok*, J. Hoffman 
és F. Skórzewski rendezők közös 
filmje. Ez is meglepetést jelentett, 
mivel ez a szerzői kettős eddig a 
lengyel dokumentumfilm forradal-
masításában játszott szerepet. 

A nagy hagyományokkal rendel-
kező, tipikusan szórakoztató műfaj-
ban, mint például a bűnügyi törté-
net, csak egyetlen komolyabb sikert 
jegyezhetünk fel, T. Ohmielewski 
"A két N. úr* című filmjét. 

Hiányzik a kezdeményezés a né-
zők — különösen a fiatalabbak — 
kalandéhségét, rendkívüli esemé-
nyek, utazások vágyát-kielégítő fil-
mek terén. Sajnálhatjuk, hogy a 
"Keresztesek* külföldi rekordsikere 
után nem használtuk ki teljesen a 
színes történelmi látványosság lehe-
tőségeit sem. 

PERSPEKTÍVÁK 

A lengyel filmművészet ennek el-
lenére kezdi arányosan és harmoni-
kusan figyelembe venni a nézőkö-
zönség nagyon különféle, de egy-
aránt jogosult igényeit. A fesztiválo-
kon való részvétel szempontjából 
talán kellemetlen ez a helyzet, de a 
közönségéből — nem az. 

Egyes filmeseink nemrég azt ál-
lították, hogy a mai remekművek-
hez vezető út a hétköznapi megfi-
gyelések, neorealista leírások, új-
ságból vett konfliktusok szerény 
fimjein át vezet, és majd ezek a fil-
mek később maguktól átváltanak 
értékes szintézisbe. Az utóbbi idők 
filmjei nem erősítették meg ezt a 
hiedelmet. Az igazság nyilván jó-
val összetettebb. 

Ewa Krzyzewska, "A halottak napja* főszereplője 


