LENGYEL PANORÁMA
Nem is olyan régen, két-három
évvel ezelőtt, gyors fellendülést reméltek a lengyel film-futurológusok: az apályt, mondották, bizonyos
objektív és szubjektív körülmények
jobbrafordulásával az ötvenes évek
végének új hullámához hasonló virágkor követheti. Néhány jelentős
mű született is (Közjáték, Nyírfaliget,
A korona gyöngye, A szerelem anatómiája stb.), a lengyel filmművészet
általános színvonalára, problémalátására, eszköztárára azonban a tartós középszerűség volt jellemző. A
rossz sorozat — sajnos — még ma
sem szakadt meg; a legfrissebb bemutatók tétova útkeresésről s egyenlőre csak szerény eredményekről beszélnek. Magyarázat és mentség természetesen bőven akad. Csak az ismertebb
alkotókat
megemlítve:
Andrzej Wajda a Mennyegző után
színházban rendez (rebesgetik, hogy
vissza fog térni a kamera mögé),
Kawalerowicz a balsikerű olaszországi kiruccanás után még nem talált magára, Skolimowski egyenlőre
nyugaton készült meglepően gyenge

krimi-filmjével (Király, dáma, ász)
képviselteti magát a lengyel moziműsorban. Kevés a tehetséges debütáns. A „szűk esztendők" okait kutatva egyesek szervezési gondokat
emlegetnek, mások a merész kísérletező kedvet hiányolják (most is
állandó beszédtéma „a magyar példa" s a Balázs Béla Stúdió működése) ; bizonyára más fehér folt is akad
a filmgyártásban. A tények mindenesetre tények: a lengyelek még nem
tudták visszanyerni a filmművészetben méltán kivívott és sokáig birtokolt előkelő pozíciójukat.
A filmátvétel keretében bemutatott nyolc mű megtekintése után nehéz összefoglaló képet alkotnunk a
mai lengyel filmről, ám ha figyelembe vesszük, hogy az előzményeket
többé-kevésbé ismerjük, a tendenciák így is kirajzolódnak s bizonyos
összefüggések a gyorsmérleg készítése során is felismerhetők.
Kezdjük azzal, ami — ha nem is
feltétel nélkül, de alapkoncepcióját
tekintve — tetszett: Józef G^bski és
Antoni Halor Szokások leírása című

Wojclech J. Has: Szanatórium a homokóra alatt

Janus Nasfeter: Pillangók

filmjével. A dokumentumba oltott
játék, vagy ha úgy tetszik, játékfilmbe oltott dokumentumsorozat
sztorija megfelel az etnográfiai
csengésű címnek: fiatal egyetemisták felkerekednek, hogy a jövő számára rögzítsék egy település nyelvét, dalait, hagyományait. Olyan falut keresnek fel, melyet a németek
a háború idején földig romboltak —
mindössze egyetlen család maradt
életben. Ez a család viszont némaságba burkolódzik: senki sem hajlandó feleleveníteni az egykori élményeket. A szituáció nagyjából
megegyezik Zolnay Pál Fotográfiájának rejtett s fokozatosan feltáruló
konfliktusával. A dráma parazsa akkor lobban lángra, mikor fény derül a titokra. Félszavakból és vallomásokból áll össze a kép, miközben
a két szemlélet, a két világfelfogás
ütközik — a fiataloké és az öregeké — látványos nagyjelenetek nélkül is egymással. G^hski és Halor
nem színes mesét szerkesztettek, hanem a lélek mélyére igyekeztek ásni. A Szokások leírása elsősorban
életszerű természetességével ragadja
meg a szemlélőt. Azokon a pontokon
válik erőtlenebbé (úgy vélem, törvényszerűen), mikor a rendezőpár a

regényes szerelmi motívumokat fölöslegesen fölerősíti.
Krzysztof Zanussi nevét a tájékozott mozinéző már megtanulta. A
Megvilágosodás szervesen kapcsolódik a most még szerény életmű korábbi darabjaihoz: ezúttal is a pályakezdés, az érvényesülés, a kapcsolatteremtés gondjairól és lehetőségeiről mondja el véleményét a filozofikus hajlamú s a filmet egyfajta „tudományos kifejezési lehetőségnek" tekintő rendező. Hőse —
fiatal fizikus, aki önmagával, családjával, környezetével egyaránt sokszor birokra kel, sokat próbál és
még többet vitatkozik, amíg helyét
az életben megtalálja. Zanussi is bőségesen felvonultat dokumentumokat, interjúfüzére eredeti — ezzel
szemben a film bizonyos részei, leginkább befejező képei tételszerűek
s a „hallgattassák meg mindenki véleménye" alapállás kétségkívül elnyomja kissé az egyébként egyértelműen progresszív alkotói mondanivalót.
Wojcieh J. Has Szanatórium a homokóra alatt című, bonyolult szimbólumokkal és sajátosan lengyel
történelmi utalásokkal telezsúfolt
drámája az idei cannes-i fesztiválon

került bemutatásra — elutasító közöny, jobb esetben kétkedő fenntartás kíséretében. Az eszmei-művészi
cél: egy ember sorsában láttatni a
múltat és a jelent, politikai változásokat és csoportok harcát, a nemzeti küzdelmet és a felnőtté érés lépcsőit, döbbenetes vízióba sűrítve az
ifjúi eszmélkedés sorsdöntő találkozásait, élményeit, gondjait. Nagyszabású freskót ígért, Wojciech Has
azonban nem ura roppant anyagának. Arról nem is szólva, hogy a
Szanatórium a homokóra alatt mozaikokra esik szét, a jelenetek „átkötései", az ismétlődő motívumok, a
szürrealista képsorok megannyi rejtélyt sűrítenek magukban, a rendező túlbonyolítja a cselekményt.
Két új lengyel film is foglalkozik
a tizenévesek világával. Nasfeter
műve, a Pillangók gyermekek és felnőttek kapcsolatáról, az első mély
érzelem születéséről (no és persze az
életreszóló sebekről) szól; a Batoryrendezte Furcsaságok tava pedig a
családi fészek megbillent egyensúlya
— és saját bizonytalansága — következtében válságba kerülő csitri lány
hányattatásait beszéli el. Nasfeter

remek gyerekszínészeket talált, alkotása azonban nem meggyőző: csupa „felnőttes" mondatot ad szereplői szájába, jellemfestése — a pszichológiai ábrázolást is ideértve —
túlságosan vázlatos. A Furcsaságok
tava erénye, hogy nemcsak a generációk között feszülő ellentéteket
láttatja, hanem a fiatalok érdek
összeütközéseit is, bár ez a film
sem mentes a sablonoktól, még a
deus ex machina-befejezéstől sem.
Látszólag mai témát dolgoz fel,
valójában azonban kitaposott ösvényeken halad Lenartowicz őrültség
című filmje (szó szerint: Megszállottság, dehát ez a cím 1942 óta foglalt a filmtörténetben). Ez a krimielemeket is magábaolvasztó mű azt
az ősrégi „szellemességet" illusztrálja — sajnos, nem szellemesen és
nem is hitelesen —, hogy a házasság bilincseinek elviseléséhez legalább három ember szükséges. Az
alapállás: férj, feleség, szerető. A
házaspárnak nincs gyermeke, a szerető viszont egy-kettőre teherbe
esik. Lenartowicz elbagatellizálja a
drámát és minden poént a nej borzalmas bosszújának előkészítése ér-
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dekében játszik ki. Az őrültségen
az sem segít, hogy kitűnő színészek
próbálják meg elhitetni a banális
fordulatokat: a hosszabb ideje csak
színházban foglalkoztatott Stanislaw
Mikulski és a Közjátékban feltűnt
Barbara Wrzesinska.
Végül néhány szót a szórakoztató
filmekről. Nem is olyan régen az
Éva aludni akar volt a mérce: ma
legalább egy-két klasszissal gyengébb filmeket forgatnak. Nem sok
jót mondhatunk Stanislaw Bareja
Kerestetik ... kerestetik című vígjátékáról, melynek cselekménye egy
rejtélyes képlopás körül bonyolódik,
humorforrása pedig szakállas ötlet:
egy férfi nőnek öltözve kavar felfordulást és szenvedélyt. Feltehetően
közönségfilmnek szánták a Féltékenység és orvostudomány című
drámát is: Janusz Majewski egy
harmincas évekbeli híres Choromanski-regényt vitt vászonra. Ewa
Krzyzewska játssza a „végzet aszszonyát", ügyesen pendlizve joviális
férj és délceg szerető között. A sztori sok fordulata és a film hangszerelése (felfokozott szenvedélyek! sej-

telmesség! irodalmiaskodó dialógusok!) a harmincas évek stílusára
emlékeztet — a banalitásoktól elidegenítő irónia nélküL Ez az ízigvérig kommerszfilm legfeljebb anynyiban tekinthető mainak, hogy merész szexjelenetek és naturalista betétek (operáció) tarkítják.
A lengyel film „gyengélkedése"
— mint az idei termésről szóló krónika bizonyítja — tovább tart. Bár
ami azt illeti, van tanulnivalónk is
a lengyelektől. A filmklubmozgalom erőteljesen fejlődik, tudományos
és ismeretterjesztő kiadványok sora
jelenik meg a filmművészetről, jónéhány érdekes kisfilm született az
utóbbi időben. Tetszenek a lengyel
híradók: a heti két (!) kiadás számai friss természetességgel és oldott
hangvétellel (soha nem a vezércikkek nyelvén) számolnak be a hazai
közélet és a külföld eseményeiről.
Mindez sok — és mégis kevés, hiszen ez a filmgyártó ország a közelmúltban mestereket és mesterműveket adott a világnak...
VERESS JÓZSEF

