
H A L Á L T Á N C 
Igen gyors, de igen múlékony az ú j 

lengyel film hatása. 
A „Haláltánc" mélyebb értelme: a 

háború borzalmai nem szűnnek 
meg azon a napon, amikor elhall-
gatnak a fegyverek. Az emberek, 
idegeikben, agysejtjeikben tovább 
hordozzák a rémület rontó reflexeit: 
a disszonáns akkordok, mint őrült 
zongorajáték után, még sokáig ott 
zúgnak a lélek érzékeny hangteré-
ben — s ha a test ellenálló ereje 

gyenge, előbb-utóbb az is tönkre-
megy. Juliusz Sborski építész, a film 
főszereplője is ilyen kései áldozat, 
aki puszta létével meghosszabbítja a 
háborút. Rokkantan jött haza a kon-
centrációs táborból, s nem tud fe-
lejteni! Egy rokon-ütemeket idéző 
zeneszám is elég ahhoz, hogy a 
múltba taszító önkívületbe essék: a 
fények elmosódnak, a hangok sivító 
kakofóniává torzulnak, és a zebra-
ruhás Sborski már ott forog-topo-
rog a náci katonák röhögő karéjá-
ban, ott já r ja a „dainse maoabre"-t, 

a lágerzenekar patkány-vinnyogású 
ütemére, s csuklik össze, vágódik el 
a halálos kimerültségtől . . . 

Jerzy Kawalerowicz filmjében 
ugyanez a motívum háromszor, 
négyszer is megismétlődik. Jerzy 
Lipman, az operatőr, mintha megla-
zított volna egy csavart a felvevő-
gépen, hogy a kamera szabadon pö-
röghessen. 

Ez a meglazult csavar, ez a gya-
kori pörgés Kawaleroviczék téboly-
ábrázolásának technikai ötlete. 

De a „Haláltánc"-ot e szédítő-
bódító forgás mellett egyfajta moz-
dulatlanság jellemzi. Mozdulatlan-
ság, vagy inkább vontatottság a té-

boly következményeinek ábrázolásá-
ban. 

Roza, az idegbeteg építész felesége 
érzelmi válságba kerül: a szerelem 
és a kötelesség között őrlődik. A há-
ború után, abban a hiszemben, hogy 
férje hősi halált halt, beleszeret fő-
nökébe, Stegien professzorba. S bár 
a rokkant Juliusz hazatérésekor 
megszakította vele a kapcsolatot; ő 
sem tud felejteni. Annál is kevésbé, 
mivel a férje iránti részvét szinte 
csak az uj ja hegyét ingerli félénk 
simogatásokra. Karizmait már nem 
mozdítja meg: valósággal irtózik at-
tól, hogy Juliuszt átölelje. Így múl-
nak a hetek, a hónapok, az évek. Míg 
végül Roza elhatározza, hogy Sbors-
kit vidékre küldi, és Stegien profesz-
sziorhoz költözik. Terve azonban 
nem sikerül Juliusz megneszeli az 
asszony szándékát, s eláll az útból, 
öngyilkos lesz. 

De addig . . . egyetlen drámai szi-
tuáció önismétlődő változásait lát-
juk. Sborski kis kosarával a piacra 
megy — Roza Stegiennel találkozik; 
Sborski virágot vesz a feleségének — 
Stegien Rózát ostromolja; Sborski ön-
magától retteg — Roza fél a követ-
kezményektől; Sborski gyanút fog — 
Roza meginog; aztán Sborski vívó-
dik, Roza vívódik, Stegien vívódik; 
és kezdődik elölről az egész . . . De 
capo al f i n e . . . 

így fogynak a méterek, így telnek 
a válság hétköznapjai. 

S ezeket a hétköznapokat az őrü-
let taposómalmában forgó Sborski, 
meg az illusztratív jellemű Roza 
csak ritkán tudja megtölteni a drá-
ma ünnepi izgalmával. Hiába a jel-
képes értelmű téma, a kifejező epi-
zódok sora, az egyszerűségében is 
megkapó rendezés, meg Roland Glo-
wacki, Lucyna Winnicka és Janina 
Sokolowska kitűnő játéka. 

Igazi hatást csak a meglazult csa-
vartól, a forgó kamerától, a főhős 
patologikus rohamaitól várhatunk. 

De ez a hatás, lévén inkább fizi-
kai, mint szellemi — rövid időre 
szól. 
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