TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL
ÚJ LENGYEL FILMEKRŐL
Először még Pesten láttam, egy
nemrég bemutatott lengyel filmben, a "Kés a vízben- c. alkotásban. Szőke volt, 20 év körüli, és
dacos. Magatartásából nem volt
könnyű kiolvasni, hogy kire és
miért haragszik, de csak úgy feszítette az indulat. És^ ezt az indulatot rejtette nyegle, nemtörődöm
gesztusokba,
kihívó
modortalanságba, látszólagos szenvtelenségbe.
Már az is jellegzetes volt, ahogy
először feltűnt: az országút végtelenje villantotta elénk, mintha a
semmiből pattant volna elő, egyszerre csak jelen volt a maga sértett, követelődző tekintetével, zavarbaejtő magabiztosságával. Mit
akart? Vajon csak kocsiba ülni,
yachton vitorlázni, mások szórakozását megzavarni? Vagy mást is,
többet is? Helyet, pozíciót az életben, versenyre kelni a beérkezettekkel, győzni felettük, és büntetni, amiért nekik már minden
sikerült? Igen, ezt mindenképpen
akarta. Minden jó volt, ami amazokat legyűrheti, megszégyenitheti,
de ha megpróbálunk kicsit jobban
utánakérdezni, hogy miért is támadt
ez a bosszú, miből született, csak
újabb, további kérdésekbe bonyolódunk. A nemzedéki különbséget Polanski axiómaként veszi, a kétféle
életkor és ebből következő élethelyzet közötti természetes szakadék ez:
ő még minden sikeren, egyensúlyon
innen, amaz már olyan megfellebbezhetetlen nyugalommal mindezeken"
túl, hogy az könnyen irritálhatja a
most útjára indulót. Sokkai izgatóbb
probléma azonban az, hogy ez alatt
a banális életigazság alatt rejlik-e
mélyebb, korszerű motiváció, mely
e fiatalember szellemi profilját, érzelmi, indulati világát magyarázza.
Annyit mindenesetre látunk, hogy a
»Kés a vízben- ifjú hőse a filfn folyamán egy percre sem talál megnyugvásra, az egész külvilággal szüntelen harcban, haragban van, vendéglátóinak jómódja, "élnitudásaéppúgy zavarja, mint az asszony
unatkozó közönye és a férfi alig lep-

lezett ellenérzése. De még ennél is
fájóbb a maga ügyetlenségének kínos-szakadatlan átélése, kis hőzöngéseinek állandó, váratlan lelepleződése . . . Ki ez a fiú a maga borzas
anarchizmusával, vadságával, makacsságával?
Üjabb adalékokat erre, érdekes
módon két másik filmből kaptam.
Varsóban ú j lengyel filmeket szerettem volna látni és így került sor
arra, hogy a Wajda után felnövekedett rendezőgárda két újabb reménységének, Wojciech Hasnak és Kazimierz Kutznak müveivel megismerkedhettem. És lám, Has -Elválásokc. filmjének hangulatos bevezető képei után, egyszerre újból feltűnik egy
szőke fiatalember. Éppolyan kócos,
20 év körüli és dacos, mint a "Kés
a vizben—beli elődje volt. Éppenúgy a semmiből bukkan elő, kezében
az elmaradhatatlan sportzsákot' lóbálva, ballonzekéjének hajtókáját
hanyagul felhajtva. Pimasz bámészkodásában kamaszos báj és gátlástalan tapmtatlanság keveredik. Ahogyan a finoman idősödő szép színésznőt, vonatbeli útitársát szemügyreves:i, abban a magabiztos hódítani
tudás minden bosszantó és megmosolyogtató íze. Mégsem a külső jegyek idézik fel kizárólag a másikkal
való rokonságot. Belső maga tartusa,
emberi arca hasonlít szembetűnően
rá, a divat apró különcségei mellett.
Mit tudunk meg róla e fanyarul
szentimentális románc során? A hétköznapok unott rendjéhez neki sincs
semmi köze, szabad és önálló akar
lenni minden áron. álmai zsúfoltak
és zavarosak: szeretne űrrepülő lenni
és autóstoppal világot járni, lányokat
meghódítani és versenymotorozni, de
közben a tánc, a technika is nagyon
érdekli. A szellemi világról kétségtelenül gyér fogalmai vannak, Romeo
számára egy szines amerikai film
hőse és a csendes, meghitt beszélgetés a legfurcsább, legszokatlanabb
adomány az élettől, amit valaha kapott. A színésznő az ifjúságtól való
fájdalmas búcsú fejében megajándé-

kozza magát vele, vagy inkább fordítva kellene mondanunk? — odaajándékozza magát neki egy éjszakára, de fiatal barátunkban ez sem kavar fel mélyebb hullámokat. Reggelre eltávozik, eltűnik a semmiben,
éppolyan váratlanul ahogy érkezett,
sem a ragaszkodás, sem a cinkos, zsi
ványbecsület nem elég kényszerítő
erő ahhoz, hogy legalább szolidaritásával elkisérje búcsúútjára az aszszonyt.
Tehát egyszerű kalandéhség és érzelmi üresség, olcsó szórakozások és
nagy leki igénytelenség jellemezné
hősünket? Valóban ilyen egyszerű
volna csak a képlet? Nem hiszem.
Hiszen' már Polanski filmjében is
éreznünk kellett, hogy a hanyag viselkedés, nyers modor és flegma közöny sokkal inkább póz, mint valóságos, belső tartalom — a magatartás
külső burka többet fed, mint árulkodik. De hát a drámai kérdés nem is
az, hogy megtelt-e már ez az élet
gazdag tartalommal, hanem sokkal
inkább az, hogy van-e, maradt-e benne fogékonyság a szépre, érdeklődés
és befogadókészség egy igazabb emberi világ céljai, alkotásai iránt?
Nos, ezek a filmek éppen kétarcúságukban, lázadó nyugtalanságukban
ragadják meg hőseiket. Azt próbálr
ják érzékeltetni, hogy gőgös elutasításukban, dacos szembefordulásukWladyslaw Kowalski — -Elválások* című
filmben

ban nem egyszerűen az értetlenség',
hanem a keresés, a jobbratörés is ott
feszül. Valamit perelnek ezek a fiatalok, kétségtelenül, és ez a küzdelem éppen az eszmények, életideálok
újrameghóditásáért, belülről fakadó
átéléséért folyik. Az öregeknek, -felnőtteknek* két dolgot nem tudnak
egykönnyen
megbocsátani.
Mindenekelőtt, irigykedve talán azt nem,
hogy -igazi* nagy történelmi korszak tanúi és résztvevőd voltak: a
háború, ellenállás, élet-halálharc hősei lehettek, — másfelől mostanra,
mintha sokan elvesztették volna ezt
a romantikus arcot, belevesztek a
hétköznapokba,
elfáradtak,
vagy
akár
elkorrumpálódtak.
Polanski
fiatal hőse szenvedélyes megvetéssel
adózik a yachttulajdonossá degradálódott, kicsinyesen önző kiváló szakembernek — Kutz -Vadlbvak* c. érdekes f.dmjében inkább a másik
problémát tárgyalja: nem a jómód
miatti irigységet, hanem a szenvedély és hit utáni irigykedő, be nem
vallott vágyat.
A Mazuri tavak regényes vidékén,
az erdő sűrű mélyében épít magának fészket, kísérleti telepet egy kutató. Egyetlen szenvedélye a munka,
a világot a nagyvárosi élet nyüzsgését már régen elfeledte. Feleségével,
idős szüleivel él a telepen. A házastársak kijzött egyre áthatolhatatlanabbá nő a távolság, idegenség, értetlenség. Hiába szerették valaha
egymást, az asszony nem tudott társa
lenni férjének. S az unalom idegőrlő
csendjében egyszerre csak megjelenik egy kamaszember. Nem tudni
honnan került elő, mi célja van.
Csak úgy kóborol. Sportzekét visel,
tövidrenyírt haja fésületlen, a kedves
szót elutasítja, az udvariasságot és
melegséget nem ismeri. Közöttük
marad, mert a telep életének különös, fojtott feszültsége felkelti érdeklődését. A férfi magábazárkózott,
kemény és boldogtalan, az asszony —
játékból, menekülésből? — érdeklődni kezd iránta, és a szép, fiatal gyakornoklány reménytelenül elérhetetlen számára. Nagy titka van: célja
és élettartalma, a munka iránti szenvedély hozza közel a férfihez is, akinek szemérmesen társává igyekszik
szegődni. És a négy ember között
sajátos vonzási kör jön létre, baljós
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drámai körtánc, ahol mindenki a
másikra vágy, hiába és viszonzatlanul. A film aprólékosan részletező,
leíró analízissel rajzolja meg hőseit,
minden drámai akciót mellőzve,
utolsó harmadában viszont a hirtelen cselekedetek egész sora következik, egyetlen estély keretén belül,
mely mintegy jelképes összefoglalása
is lesz az egésznek, valóban tánccá,
néma arabeszkké alakítva a belső
viharzásokat. A fiú ebben a párharcban kudarcot vall, hiába akarta gazdáját megszégyeníteni, diadalmaskodni felette — ehhez kevés az ereje.
Tehetetlenül iép vissza a férfi fájdalma láttán, és mikor a lány is
végképp kidobja, mert bevallja, hogy
a másikat szereti, elmegy, hajnalban
eltűnik az erdőben . . .
Kutz filmje annyiban megy tovább
az eddigi kettőnél, hogy világossá
teszi hősének konfliktusát a "felnőtt"
tái-sadalommal. Polanski szemléletével ellentétben itt a szembenálló oldal végtelenül rokonszenves embert
mutat, 'tartalmas, vonzó, noha kétségtelenül tragikus figura. .Mellette
a fiatal fiú minden nyugtalansága felületesnek, bár szinte valóságosnak,
létezőnek hat. De míg az első két
film inkább e -szőke fiatalember"
mitizálására törekszik, elfogultan ábrázolja lázadásónak jogosultságát,
itt sokoldalúbb, mélyebb az elemzés.
Érti, sőt meg is érti, milyen indulatok szorongatják hősét, csak a fölényt, az emberi győzelmet nem a d j a
olyan olcsón és egyértelműen számára. Hisz éretlensége, fegyelmezetlensége, járatlansága
az életben
mentsége csak, nem glorifikálandó
bátorsága, eredetisége. Kutz nem áll
eleve eltökéltséggel az ifjabb nemzedék oldalán. Nem vagy-vagylagosan állítja fel a kérdést, inkább körüljárja a kétféle karakter és magatartás többféle vonatkozását, hogy
tisztább eredményre jusson. így jelenik meg filmjében, az életérzés jelzésén túl egy csomó konkrét kérdés,
mint a munka és a hivatás problémái,
a szenvedélyes odaadás egyoldalúságának épitő, de torzító hatása is, a
kiégettség és érzelmi üresség közötti
különbség, az alkalmazkodás nehéz,
fájdalmat okozó kötelezettségei —
egyszóval olyan kérdések, melyek a
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nemzedéki különbségek alaptételén
túl, nagyon is mai gondok, ismerős
életproblémák.
Három film, más-más környezetben játszódó történettel, más emberekkel, világgal, mégis feltűnő rokonságot mutatnak egy tekintetben:
egy ú j f a j t a hőstípus megragadására
való törekvésükben. Nem lehet véletlennek tekinteni, hogy ez a bizonyos
••szőke fiatalember" ilyen konok ismétlődéssel helyet követel magának
ezekben a művekben, hogy ezek a
központi alakok ennyire hasonlítanak egymásira. Nyilvánvaló, hogy
nem valamiféle elmulasztott tematikai -összeegyeztetés" az oka ennek
az egybecsendülésnek, hanem szándékos keresés, vállalt, közös ihlető
é mény áll az egész mélyén.
A lengyel filmművészet az elmúlt
néhány év alatt éppen a maga őszinteségével, bátor problémaérzékével
jutott a világ filmművészetének élvonalába. Valóban döbbenetes hitelességű dokumentumokat, megrendítő számadást készítettek a háború
belső emberi pusztításairól, megvizsgálva a legkényesebb pontokat
is. S most úgy tűn : k, hogy az újabb
generáció, mely már túl van ezeken
az élményeken és a mai élei egészségesebb közegében nőtt fel, szintén

nem akar visszavonulni attól, hogy
az ú j élet bonyolult, fájó kérdéseit
felvesse. Igazán nem áMítható, hogy
képük minden gondolati és művészi
tévedéstől mentes volna, hogy ne
akadnának benne túlzások, olykor
érzelmi elfogultság a divat különböző
vonzásaival szemben, olcsóbb hatásoknak való engedés — mégis hallatlanul izgalmassá teszi műveiket a
felifedezésre való szenvedélyes törekvés, az ú j jelenségekben való eligazodni akarás. Ráadásul nem kívülről közelítenek hőseinkhez: hitelességük legfőbb biztosítéka, hogy
nem rekednek meg a látványos külsőségeknél, a modern fiatalság »különcségeinek", az öltözködés, mozgás
unos-untaían kárhoztatott feltünősködéseinek regisztrálásánál. A belső
arcot keresik, és jól látják, mennyire
járulékos elém ebben a szűk nadrág, vagy a kefe-frizura. E három
film azért is olyan érdekes számunkra, mert valóságos családfát adnak
a típusról, mindegyik máshonnan közelíti meg hősét. Távol állnak attól,
hogy egyformák legyenek, Kutz hőse
pl. a kötelező előírásokkal szemben
nem tud táncolni, a nadrág sem elég
divatosan feszül rajta, és a sötét ruh á b a n még a kisfiús groteszkséget,
ünnepélyes elfogódottságot sem tagadja meg tőle. Has motorozó baj-

noka viszont csupa kedély, elevenség, természetes élnitudás, és bár a
nagy érzéseket valóban nem ismeri,
tisztább, egészségesebb, mint sok bonyolult lélek. A legtöbb ellentmondás a "Kés a vízben« kamaszában feszül: itt lesz — érzésem szerint —
túldimenzionált a lázadás gesztusa
és túl mechanikusan, leegyszerűsítetten szembeállított a régi és ú j nemzedék. Amellett Polanski nem volt
képes anra, hogy a fiatalság vonzóbb,
melegebb, frissebb színeit is felvillantsa benne: csak feszességét, dacosságát hangsúlyozza, amitől ellenszenvessé
válik, miközben sorsa
maximálisan ellentmond ennek: a
teljes diadalt juttatja neki osztályrészül.
Akárhogy is nézzük azonban ezeket a vitatható műveket, a jóleső
bennük, hogy a klisék helyett a megismeréshez vezetnek. A sommás, kívüliről jövő ítéletek helyett, melyeknek szégyenteljes közhelyszerűsége
lássan elborítja a közvéleményt —
elindulnak a feltárás, elemzés, meditálás útján. Hírt hoznak számunkra
ezeknek a fiataloknak belső világáról, akik közöttünk élnek és akiket
oly kevéssé értünk és elismerünk.
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