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A Hamu és gyémánt világhírű 
rendezője rendkívül termékeny al-
kotói korszakát éli. Korábban 
évente-kétévente forgatott filmet, 
1968—1968-ben viszont három mű 
felvételeit irányította (Minden eladó. 
Légyvadászat, Tájkép csata után: 
utóbbi a tizenharmadik munka — 
most formálódik a vágóasztalon). A 
viharos tempó a jelek szerint foly-
tatódik. Wajda januárban — talán 
pihenésképpen? — Dürrenmatt egyik 
darabját állította színpadra, március-
ban pedig ismét műterembe vonul. 
Közben új forgatókönyvön dolgozik, 
utazik, viták tucatjain vesz részt. Szí-
nes munkaprogram. Tartalmas mű-
vészi élet. 

Azzal a szándékkal kopogtattam 
be Wajdához, hogy legutóbbi müvé-
ről faggassam, a beszélgetés azon-
ban — mint titokban reméltem is 
— általános eszmecserévé szélese-
dett: a rendező szólt elveiről, felfo-
gásáról, nézeteiről, terveiről is. 
Most, hogy a válaszokat felidézem, 
akaratlanul is arra gondolok: talán 
ezek a mondatok is bizonyítják a 

gondolkodó Wajda eredetiségét s azt 
is, hogy a lengyelek első számú film-
művésze milyen kivételes intenzi-
tással vetette magát a munka, az al-
kotás hullámaiba. 

— A Minden eladó és a Légyvadá-
szat napjaink tragikus, illetve komi-
kus helyzeteit örökítette meg. A 
Tájkép csata után a második világ-
háború befejezése idején játszódik. 
Miért tért vissza a múlthoz? — 
hangzik az első kérdés. 

—Mivel a mi filmművészetünkben 
a második világháború hősei és 
helyzetei meghatározó szerepet ját-
szanak, s mert többek szerint e prob-
lémakörben minden valamirevaló 
témát kimerítettünk, sokan úgy vé-
lekednek, ma már nehéz „felfedező-
kőrútra" indulnunk a konvenciona-
lizmus, a rutin, az ismétlés ránk le-
selkedő veszélyei nélkül. Magam 
nem osztom az aggályokat: sokmin-
den történt ebben a korban, amiről 
1970-ben is érdemes beszélni. 

— A Tájkép csata után, mint a 
forgatási riportok hírül adták, Ta-
dcusz Borowski regénye alapján ké-
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szült. Mi magyarázza, hogy éppen 
erre az irodalmi alkotásra esett a 
választása? 

— A tragikus sorsú Borowski 
(1951-ben öngyilkos lett) vélemé-
r.jem szerint egyike volt a lengyel 
irodalom legerősebb tehetségeinek, 
a szóbanforgó mű pedig az auschwi-
tzi dráma legmegrázóbb megelevení-
téseinek. A grünwaldi csata első ol-
vasásra magával ragadott, úgyany-
njira, hogy a filmbe több Borow-
ski-verset is beiktattam. 

— Miről szól a film? 
— Szavakban nagyon nehéz a 

hangulatokat megfogalmaznom. 
Megpróbálom. Filmem két tételre ta-
golódik. Az első részben egy kon-
centrációs tábor felszabadulását mu-
tatom be. Az időpont: 1945 eleje. A 
főszereplők a foglyok és az ameri-
kaiak, akik felszabadították a lágert. 
A folytatásban, melyet Borowski el-
ső személyben írt, a várakozás és a 
félelem napjaira esik fény. A haj-
dani rabok lényegében már szaba-
dok, de mégsem azok; az „amik" 
meghozták a szabadságot és még-
sem hozták meg; mindenki egyszerre 
nj ugodt és nyugtalan. Barátságok 
születnek és halnak meg; pillana-
tonként változnak az erőviszonyok. 
Csupa izgalmas helyzet; megannyi 
drámai szituáció. 

— A magánélet eseményei? 

— A közösségi dráma természete-
sen elválaszthatatlan az egyén drá-
májától. A Tájkép csata után egyik 
síkja — szerelmi történet, de az ér-
zelmek líraisága jól megfér benne a 
hangszerelés nyerseségével. A pró-
zát a poézis — megítélésem szerint 
— szerencsésen egészíti ki. 

— Milyen a film formanyelve? 
— Kicsit statikus, kicsit impresz-

szionisztikus. Bizonyos mértékben a 
Minden eladó stílusát folytatom ez-
úttal. Ami a színeket illeti: jóllehet 
eastman-color anyagra fotografál-
tunk, elsősorban arra törekedtünk, 
hogy matt-szürke képeket kompo-
náljunk. Nem kell indokolnom, mi-
ért. 

— A Tájkép csata után egyik fő-
szerepét Daniel Olbrychski alakítja. 
Ez a színész — a legismertebb Waj-
da-felfedezett, bár sokan tudni vé-
lik. hogy ön nincs túlságosan jó vé-

leménnyel a színpad csillagairól. 
Magam például emlékszem egyik 
nyilatkozatára, melyben elmarasztal-
ja a lengyel művészeket Több nagy-
ságról egyszerűen nem vesz tudo-
mást. Miért nem lépteti fel például 
Holoubeket? 

— Nem tagadom, jócskán akad-
nak fenntartásaim. Sok jó színé-
szünk van, de csak nagyon kevesen 
képesek igazi átlényegülésre a ka-
mera előtt. Modorosak, szenvelegnek, 
deklamálnak. Ezzel a felfogással se-
hogyan sem tudok kibékülni. Ol-
brychski — kivétel. Holoubek nem 
az. Ennyi talán elég magyarázatnak. 

— És Cybulski? 

— ó egyedülálló klasszisnak szá-
mított. Nemcsak színész volt: mí-
tosz és ideál is. Megnevezhetnék 
művészeket, akik felkészültebbek 
mint ő volt — nagyobb egyéniség-
ről viszont nem tudok. A lengyel 
filmnek talán legnagyobb vesztesé-
ge, hogy Zbysek meghalt 

— Ha már Cybulskinál tartunk, 
hadd kérdezzem meg: aktuálisnak 
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érzi-e ma is a Hamu és gyémánt 
alapkonfliktusát és Maciek tra-
gikus úttévesztettségét? 

— De még mennyire. Ma is van-
nak Maciek-ok, jóllehet a frontok 
tisztázódtak s az elkötelezettségnek 
mások a feltételei, mint azokban a 
vérzivataros napokban. A szituáció 
örök. A tartalma más. Az az alap-
vető kérdés: mennyiben fejezi ki az 
egyén az osztályok vagy csoportok 
érdekeit... 

— Mi a véleménye a pátoszról: 
Szükség van ma is „megemelt" va-
lóságra? 

— Nincs szükség. A Csatornában 
és a Hamu és gyémánt-ban volt, hi-
szen a kivételes helyzetek megkö-
vetelték a heroizmust; a hősök foly-
ton izgalmas drámák malomkövei 
között őrlődtek. A ma konfliktusai 
másak. Szerencsésebb, ha a filmmű-
vész visszafogott eszközökkel örökí-
ti meg őket. 

— Az ön filmjei szinte kivétel 
nélkül irodalmi adaptációnak számí-
tanak. Hogyan vélekedik a film és 
az irodalom kapcsolatáról, ha úgy 
tetszik, egymásrautaltságáról? 

— Érzéseim szerint a „szerzői 
fi lm" korában sem csökken a nemes 

irodalmi alapanyag jelentősége. Az 
eredeti szituáció, a gazdagon árnyalt 
jellem a rendező képzeletét is alapo-
san megmozgathatja, az irodalmi al-
kotást azonban nem kölcsönvenni, 
hanem továbbfejleszteni kell. Ez a 
siker kritériuma is. 

— A Légyvadászat — szatirikus 
helyzetjelentés; sajátosan vidám ka-
leidoszkóp. Üj színeket csillant fel a 
palettán. Lesz-e folytatása? 

— Ha rajtam múlik, igen. Követ-
kező filmem hangfelvétele hasonlít 
a Légyvadászat-éhoz. Persze inkább 
a szituáció, mint a szöveg képtelen-
ségeit szeretném kiaknázni. Egyéb-
ként még szeretnék sok vígjátékot 
rendezni. Témám akadna s talán a 
humorérzékemmel sincs ba j . . . 

— Szólna néhány szót filmeszmé-
nyeiről? 

— Igen, bár nem hiszem, hogy ez-
zel bizonyítványt állíthatok ki ma-
gamról, hiszen az ízlés változatai 
végtelenek. Nekem a legjobban há-
rom szovjet művész, Tarkovszkij, 
Koncsalovszkij és Paradzsanov ars 
poeticája tetszik. Nagy egyéniségnek 
tartom Lindsay Andersont, Tony 
Richardsont, s nagyra becsülöm Jan-
csó Miklóst, akit személyes jóbará-
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tómként is tisztelhetek. Általában 
jó a véleményem a mai magyar f i l-
mekről. Csak egy példát. Az Egy 
örült éjszaka, úgy tudom, maguknál 
úgynevezett rossz sajtót kapott. Be-
vallom, nekem tetszik. Jó mozi és 
pompás szórakozás. 

— ön nevezetes arról, hogy gyak-
ran jár moziba, minden valamire-
való filmet megnéz. Vannak-e ked-
venc rendezői? 

— Inkább kedvenc filmjeim van-
nak. Nem is kevés. Nem értek vi-
szont egyet a művészi teljesítmé-
nyek sport-tabella szerű rangsoro-
lásával. Nem lehet mindig százszá-
zalékos remeket előállítani. Másfe-
lől: a ma rendezője nem lehet Berg-
man, Antonioni, Csuhraj, Godard 
egyszemélyben, önmaga lehet — s 
önmaga legyen inkább. Fellinit mos-
tanában erőteljesen kritizálják a 
Satyrieon miatt Erre csak azt mon-
dom: egy pohárból csak azt lehet 
kiönteni, ami benne van. Miért ir-
reálisak a követelményeink ? 

— Az ön filmjei hamisítatlanul 
lengyel filmek, jóllehet többször ju-
tott feladathoz más országokban is. 
Vállalkozna-e mondjuk egy magyar 
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rendezővel valamilyen koprodukció: 
téma elkészítésére? 

— Igen. őszintén szólva remény-
kedem is valamilyen efféle megbí-
zatásban. Kitűnőek a filmes-kap-
cso lata ink, a történelmi múlt is ösz-
szefűz bennünket — mi akadálya le-
hetne az első magyar—lengyel film 
elkészítésének... 

V. J. 


