
Három ember társaságában tölt-
jük el a vetítés kétórányi idejét: a 
filmnek mindössze ennyi szereplője 
van. A játék rendkívül szófukar. 
És még sincs egyetlen unalmas, jel-
legtelen pillanata sem. Itt minden 
történésnek elő- és utótörténete 
van, minden mozdulatnak többfelé 
ágazó jet'entése, ha nem Is a hagyo-
mányos dramaturgia értelmében. 
Minden csupa küzdelem: a három 
szereplő mindegyike a maga harcát 
vívja a másik kettővel, s ugyanak-
kor a környezettel, a tárgyakkal, és 
önmagával. 

Közben pedig süt a nap, a vitor-
lás jacht kecsesen siklik a vízen, 
látszólag csupa elégedett és kényel-
mes időtöltés az egész. Szinte >»sem-
mi~ nem történik — csak éppen az 
élet alapvető kérdései merednek 
elénk szenvedélyes felkiáltójelekkel. 
Roman Po1ansky fiatal lengyel rende-
ző filmje arról szól, hogyan kell él-
ni. És arról, hogyan nem szabad 
élni. 

* 
Puhán és zajtalanul fut a gyönyö-

rű Peugot-kocsi. Ketten ülnek ben-
ne: középkorú férfi (Leon Niem-
czyk) és fiatal asszony (Jolanta 
Umecka). Soká tart ez az indító 

képsor, van bőven időnk, hogy is-
merkedjünk vélük. 

Aztán csikorog a Peugot fékje: 
majdnem elütötték valakit, A fiú 
(Zigmund Malanowicz) ott áll autó-
stoppot kérő feltartott kézzel a ko-
csi előtt. Az intonáció elárulja, 
hogy a három ember közt valami 
rejtélyes, drámai ellentót feszül. Az 
ellentét lassan bomlik ki, aprósá-
gok követik egymást, szakadatlan 
sorban. A yachton, amelyen mind-
hárman elindulnak, furcsák a sza-
bályok. Különös éf.ességgel de-
rül ki minden, ami a száraz-
földön csak észrevehetetlen jel-
zés, semmiség. Hogyan kell össze-
csomózni a vitorlakötelet? (A fiú 
kínlódik, ügyetlenkedik, a férfi 
egyetlen mozdulattal helyére ránt-
ja.) Hogyan lehet kormányozni a 
vitorlást? (A fiú könnyűnek látja a 
dolgot, aztán majdnem felborítja a 
hajót.) Ezerféléképp vesszük észre, 
hogy ennek a férfinek minden prob-
lémára van egy kiváló, beidegzett, 
begyakorolt és célszerű sémája, 
mozdulata. Igen, tulajdonosa és ura 
ennek a hajónak. Itt minden az ő 
kényelmét és uralkodását szolgálja. 
És hűségesen, szótlanul szolgálja az 
asszony is. Akár a tárgyak: ő is 
engedelmes és célszerű. A harma-



dik, a fiú sután mozog a szokatlan 
környezetben.. Azután lázadozni 
kezd: a tulajdonos férfi folytonosan 
megalázza. Megalázza, mint fiata-
labbat. Megalázza, mint szegényeb-
bet Az asszony szeme csak néha 
villan. Az egész másfél óra: remek, 
feszülő izgalmak sorozata. Lassan 
kialakul a dolog: itt párharc folyik. 
Arról kell dönteni, ki az igazi' férfi, 
s lkáé lesz az asszony. Azaz, ki éli 
igazán az életet, .kinek van igaza az 
élet dolgaiban. Semmi sem kap fe-
lesleges hangsúlyt, semmi mines a 
véletlenre bízva, bár az egész a le-
hető leghétköznapibb természetes-
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séggel játszódik. A színészek ritkán 
szólnak és soha, egyetlen pillanatra 
sem játszanak: vannak csupán. 

Aztán, a film utolsó negyedórájá-
ban meglódul a cselekmény: min-
den beérik, amit ez az egyetlen: nap 
érlelt. Párharc, gyűlölet és egy torz 
kis majdnem-tragétíia, amely lelep-
lezi ennek a tulajdanosemtoernek 
egész lényét, szinte a bőre alá ás bele-
látunk. Hazafelé, a kocsáiban a fele-
sége* közli vele, hogy megcsalta. A 
férfi egyszerűen nem hiszi — még 
mindig (vagy már megint) csalha-
tatlannak és különbnek érzi magát. 
Pedig: törpe. Olyan törpe, aki el-
rontotta az életét, éppen azért, 
mert olyan nagyon igyekezett, hogy 
bebiztosítsa magát, s hogy minden 
elképzelhető szükségletét kielégítse. 
Mire a week-end véget ér, az asz-
szony így látja őt. 

Forgatókönyvírók (Polainsky, Sko-
limowski és Goldberg) és rendező 
egyaránt a film mesterének bizo-
nyult: a pattanásig feszült drámai 
helyzetekben igaz poézis, mély em-
berismeret, a társadalmai és lélekta-
ni igazságok kutatása lappang. 
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