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A  közelmúltban,  a  magyar  fővá-
rosba  látogatott  Jerzy  Kawalerowícz  
lengyel  rendező,  egész  sor  emléke-
zetes  lengyel  film,  a  Mater  Johanna,  
Az  éjszakai  vonat,  A  fáraó  stb.  al-
kotója.  A  művész  a  Lengyel  Kultúra  
vendége  volt  s  magával  hozta  Az  el-
nök  halála  című  új  filmjét,  mely  
nagy  szakmai  és  közönségvisszhan-
got  váltott  ki  Lengyelországban.  Ka-
walerowicz  mindössze  másfél  napig  
tartózkodott  nálunk,  s  az  alkalmat  
felhasználtuk  arra,  hogy  beszélges-
sünk  Kawalerowicz-csal  —  pályájá-
ról,  elveiről,  közös  gondjainkról.  

—  A  lengyel  film  az  ötvenes  évek  
közepén-végén  jelentős  alkotások  
egész  sorával  hívta  fel  magára  a  fi-
gyelmet.  Mi  adott  meghatározó  fon-
tosságú  inspirációt?  A  társadalmi  
igény,  tehetséges  rendezői  csapat  
verbuválódása,  a  filmnyelv  megújí-
tására  irányuló  törekvések,  az  iro-
dalmi  alapanyag,  esetleg  valameny-
nyi  tényező  együttesen?  

—  Szeretném  előrebocsátani:  nem  
vagyok  teoretikus  alkat.  A  filmeket  
elsősorban  intuitív  alapon  közelítem  
meg;  elméleti  következtetések  levo-
nására  vannak  nálam  illetékeseb-
bek.  Persze  néha  elkerülhetetlen  az  
ilyesfajta  problémákkal  való  szembe-
nézés.  Ami  a  konkrét  kérdést  illeti:  
úgy  érzem,  az  előre  meg  nem  terve-
zett  történelmi  pillanat  szabta  meg  
sorsunkat  annak  idején.  A  lengyel  
film  nagy  korszaka  úgyszólván  spon-
tán  szerveződött,  ám  filmjeinkben  
kamatoztattuk  és  meghatványoztuk  
ezt  a  spontaneitást.  A  körülmények  
a  kezünkre  játszottak  s  mi  élni  tud-
tunk  a  lehetőségekkel.  

—  A  Keresem  az  igazságot  és  a  
Frigiai  csillag  alatt  —  a  Newerly-
regény  adaptációi  —  epikus,  höm-
pölygésű,  sok  tényanyagot  felölelő  
filmek.  Lényegében  ugyanez  mond-
ható  legfrissebb  munkájáról,  Az  el-
nök  haláláról  is.  Közben  —  két  és  
fél  évtized  alatt  —  egészen  másfajta  
műveket  készített.  Tekintsük  úgy  ezt  
a  „fordulatot",  hogy  visszatért  —  ma-

gasabb  szintézis  igényével  —  a  ko-
rábbi  hagyományokhoz?  

—  Vitatkoznék  ezzel  a  kategorizá-
lással.  Amellett,  hogy  tényleg  akad-
nak  hasonló  inspirációk  a  Newerly-
filmekben  és  Az  elnök  halálában,  az  
indittatás  és  a  szándék  teljesen  el-
térő.  A  Frigiai  csillag  alatt  saját  él-
ményeim  tükre  is:  ezt  a  folyamatot  
ábrázolja,  ahogyan  elköteleztük  ma-
gunka  a  szocializmusra.  Az  elnök  
halála  — nem  személyes  ügy,  inkább  
oknyomozásnak  mondanám.  Vagy  
objektív  lenyomatnak,  mely  ugyan-
akkor  leleplező  jellegű.  Az  elnök  ha-
lálát  par  excellence  politikai  film-
nek  szántam:  ilyen  típusú  művem  
korábban  nem  volt  (a  két  Newerly-
átültetést  sem  tekintem  közvetlenül  
annak).  S  még  valamit.  Oj  filmemet  
—  annak  stílusát,  formanyelvét  —  
nagy  mértékben  meghatározza  a  te-
levíziós  eszközök  hatása.  A  képernyő  
hozzászoktatta  az  embert  ahhoz,  
hogy  ha  megjelenik  egy  arc,  valamit  
lehet  köré  építeni.  Drámát,  jelensé-
get,  emberi  viszonyokat.  

—  Nálunk  nagyon  népszerű  az  Éj-
szakai  vonat,  többször  felújították,  
mindig  nagy  érdeklődés  mellett  ve-



titették.  Sejtelmes  atmoszférája,  szug-
gesztív  hangulata  különösen  megra-
gadó.  Hogyan  lehet  megtervezni  a  
filmhatást? 

—  Mint  sok  egyébre  a  filmcsiná-
lásban,  erre  sincsenek  egyedül  üdvö-
zítő  receptek.  Úgy  gondolom,  min-
den. —  vagy  majdnem  minden.  —  az  
előadókészségen  múlik.  Egyesek  ér-
dekesen  adják  elő  mondandójukat,  
mások  unalmasan.  Az  Éjszakai  vo-
natban  egy  életérzést  igyekeztem  
megragadni  s  valóban  nagy  gondot  
fordítottam  a  légkör  alapos  megjele-
nítésére.  Szerencsém  is  volt:  akikkel  
dolgoztam,  mindenben  elképzelé-
seimnek  megfelelően  segítettek.  

—  A  Máter  Johanna  —  hogy  foly-
tassuk  a  barangolást  a  Kawalero-
wicz-műhelyben  —  a  lélek  úgyne-
vezett  mélyrétegeit  tárta  fel  és  új  fe-
jezetet  jelenített  a  pszichológiai  áb-
rázolásban.  Később  miért  nem  készí-
tett  ilyesfajta  műveket?  

—  Elmondtam,  hogy  nem  akarok  
kinyilatkoztatásokat  tenni.  Minden  
időkre  érvényes  művészi  eredőm  
nincs.  A  Máter  Johanna  „pszi-
chológizmusa"  egyszeri  és  meg-
ismételhetetlen.  A  tartalom  és  a  for-
ma  szerencsésen  találkozott  ebben  
az  alkotásban.  Ügy  indult,  hogy  a  
legegyszerűbb  filmem  lesz  —  s  most  
a  legbonyolultabbnak  mondják.  Kü-
lönben  —  és  ez  is  a  változást  bizo-
nyítja  —  ma  már  egyszerűen  nem  
érdekel  a  filmmese.  A  hagyományos  
sztori  helyett  számomra  más  építő-
anyag  fontos.  Például  az, hogy  a  tör-
ténelmi  valóságot  folyamatában  ra-
gadjam  meg.  Erre  törekedtem  Az  el-
nök  halála  megkomponálásakor  is.  
Olyan  intellektuális  effektusokat  vá-
lasztottam,  melyek  az  adott  téma  ki-
fejtéséhez  szükségesek.  

—  A  Fáraót  sokan  úgy  emlegetik,  
mint  „szocialista  szuperfilmet",  mely-
nek  fontos  a  modern  üzenete.  Meny-
nyiben  meghatározó  a  kiállítás  egy-
egy  film  esetében?  

—  A  téma,  a  gondolat  határozza  
meg  a vizuális  formakultúrát,  de  úgy  
vélem,  a  plasztikus  gazdagság  a  film  
természetéből  adódóan  fontos.  A  
„szocialista  szuperfilm"-címkének  
nem  örülök.  Az  volt  a  szándékom,  
hogy  anti-szuperfilmet,  anti-Kleopát-
rát  készítsek.  Prus  sem  szuperköny-
vet  írt  (ha  ugyan  jó  ez  a  kifejezés),  
hanem  a  hatalom  politikai  machiná-

cióit  tárta  feL  Én  is  arra  töreked-
tem,  hogy  a  mai  néző  az  ókori  tör-
ténetből  kihámozza  az  időszerű  ta-
nulságokat. 

—  1970  és  1977  között  egyáltalán  
nem  rendezett.  A  filmművészek  szö-
vetségében  betöltött  elnöki  funkciója  
akadályozta  a  munkában,  vagy  más  
oka  is  volt  a  hallgatásnak?  

—  Sok  teendőm  volt,  kétségkívül  
időhiánnyal  birkóztam  az  elmúlt  
esztendőkben,  de  nem  ezért  marad-
tam  távol  —  mint  rendező  —  a  mű-
termektől.  Nekem  mindig  el  kell  
jutnom  a  megfelelő  lélektani  pilla-
natig,  amikor  „megérik"  bennem  az  
alkotás.  Van azonban  más  körülmény  
is:  miért  hallgassam  el?  Voltak  évek,  
amikor  a  film  megszűnt  érdekelni.  
Nézelődtem,  gondolkoztam,  mérle-
geltem.  Kétségeimben  nagy  szerepet  
játszott  a  televízió  gyors  elterjedése  
is,  hiszen  alapvetően  megváltozott  a  
mozi  funkciója:  emellett  csukott  sze-
mekkel  nem  lehet  elmenni.  Érleltem  
egy-két  forgatókönyvet,  de  realizá-
lásukra  nem  került  sor.  

—  Milyennek  látja  a  lengyel  film  
mai  helyzetét?  

—  Biztató,  hogy  megnőtt  a mai  té-
mák  iránti  érdeklődés.  A  filmművé-
szetnek elsősorban  közéleti  kérdések-
kel  kell  foglalkoznia:  elég  sok  len-
gyel  rendező  fogadja  el  ezt  az  igaz-
ságot.  Magam  is  csináltam  úgyneve-
zett  irodalmi  filmeket,  most  mégis  
úgy  vélekedem,  hogy  az  eredeti  mon-
danivaló  kifejezésre  juttatása  érde-
kében  lehetőleg  el  kell  szakadni  a  
próza  vagy  dráma  köldökzsinórjától.  

—  Tudom,  hogy  ismeri  a  magyar  
filmművészetet  és  figyelemmel  kísé-
ri  útkereséseinket.  Nálunk  megoszla-
nak  a  vélemények  arról,  hogy  vanj-e  
színvonalbeli  folytonosság  a  hatvanas  
évekhez  viszonyítva.  Némelyek  visz-
szaesésről  beszélnek.  

—  Nem  ismerek  minden  magyar  
filmet,  félek  az  általánosítástól.  De  
ha  ilyesmit  mondanak  a  mai  magyar  
film  állapotáról,  ez  nem  nagy  baj:  
a  keresés,  az  előrelépés  lehetőségét  
és  szükségességét  érzem  mögötte.  
Különben  mostanában  is  láttam  né-
hány  figyelemre  méltó  magyar  alko-
tást.  Ami  mindig  tetszett  és  válto-
zatlanul  tetszik:  a  legjobb  magyar  
rendezők  a  személyiség  drámáit  ér-
dekesen  és  hitelesen  ábrázolják.  
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