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Forgács Iván

	 A	 lengyel	 és	 a	 kelet-európai	 filmművészet	 helye	
	 	 a	modernista	új	hullámban

Reménytelennek tűnik valami merőben újat állítani az európai film nagy mo-
dernista, új hullámos korszakáról. Olyan aranykor ez a filmművészet történe-
tében, amely esztéták, kutatók végeláthatatlan tömegét vonzza mindmáig. 
A szakirodalom gyakorlatilag feldolgozhatatlan, és nehéz feltételezni, hogy 
maradt olyan aspektus, amelyet még nem vizsgáltak volna alaposan.
 Ezért aztán nem hiszem, hogy az érdeklődő az alábbi szöveg állításait 
nem olvashatná el máshol. Csupán annyit remélhetek, hogy épp ezt a ki-
adványt veszi kezébe a témáról, és így talán ezeken az oldalakon találko-
zik egyikkel-másikkal először. Tekintse hát megállapításaimat inkább a téma 
egyik lehetséges, átfogó újragondolásának.
 Bár a fentiek miatt ezúttal szeretnék tartózkodni a különböző hivatko-
zásoktól, idézetektől, elrugaszkodási pontom azért a filmes modernizmussal 
foglalkozó mai szakirodalom egyik meghatározó munkája lesz, Kovács András 
Bálint monográfiája, A	modern	film	irányzatai.	Az	európai	művészfilm, 1950-
1980 (Palatinus, 2005.)

Ennek a merész, elemző összefoglalásnak óriási eredménye, hogy sikerül 
rendszerben láttatnia, és összefüggéseiben modellálnia a kor filmművészeti 
folyamatait. Sikeresen találja meg a forrásokat jelentő mintákat, és rendkí-
vül tárgyszerűen vezeti le azok továbbfejlődését, átalakulását egy új típusú 
filmnyelvbe. Elméleti szinten meg tudja ragadni a modern film alapvető for-
mai tendenciáit a klasszikus vizuális és narratív folyamatosság megbontásai 
mentén. Részben ennek alapján négy stílusirányt vonatkoztat el (minimalista, 
teátrális, ornamentális, naturalista), majd kombinálja őket a jellegzetes műfa-
jokkal, hagyományforrásokkal, és így táblázatokba foglalhatóan rajzolja föl a 
meghatározó filmtípusokat (A modern film irányzatai, 221-225.old.). Mindezek 
után pedig Kovács arra is vállalkozik, hogy megalkossa a modern film család-
fáját, történeti fejlődésének, elágazásainak modelljét (Uo., 225-228. old.). 
 Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy alapműről van szó, amelyre építeni 
kell. Kategóriarendszerének pontosításával sokkal előrébb juthatnak a további 
kutatások, mint alapvetően új modellek kialakításának kísérleteivel.
 Kovács munkájának másik érdekessége, és témánk szempontjából ez 
a fontosabb, hogy az 1950-es évek végétől radikalizálódó modernizmust 
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egységes európai folyamatként láttatja. Bár nyugat-európai mintákra helyezi 
a hangsúlyt, némileg mégis szakít azzal a szemlélettel, amely a kelet-európai 
új hullámokat kizárólag külső hatásokból vezeti le. A nagy paradigmaváltásba, 
melyet az 1959-es évhez köt, egyenrangú komponensként kapcsol be len-
gyel és szovjet filmeket. Kawalerowicz alkotását, Az	éjszakai	vonatot (Pociąg) 
ugyanolyan meghatározó alkotásnak tartja, mint a Zsebtolvajt, a Szerelmem, 
Hirosimát vagy a Kifulladásigot. 
 A korszakkal foglalkozó filmtörténésznek azért persze nem kell aggódnia, 
hogy munka nélkül marad, mert Kovács rendszere döntően a formai elemeket 
modellálja, és éppen az alkotások szellemi-történeti kontextusával foglalkozik 
elnagyoltan. Kelet-európai szemmel teljesen érthető, hogy lehetőleg kerülni 
akarja a politikai, ideológiai mozzanatokat. Tisztában van vele, hogy a jelleg-
zetes tematikai kereteket nem kerülheti ki, de igyekszik őket minél elvontab-
ban meghatározni. Három fő tematikát jelöl meg: 1. elidegenedés, „az egyén 
elszakadása a környezetétől”; 2. a ”valóság fogalmának szubjektív, mitologi-
kus és konceptuális újrafogalmazása”; 3. „a felszín mögött rejlő Semmi kép-
zetének megjelenítése” (Uo., 219. old.). El lehet fogadni ezt az elméleti síkot, 
a konkrét történelmi kontextus kikerülése azonban némiképp torz képet sugall 
a korszak szellemi-művészeti életéről. E szerint a valóság reflektív megköze-
lítése döntően filozófiai szinten történt, holott nyilvánvaló, hogy az empirikus 
társadalmi tapasztalat, az ideologikus szemlélet meghatározó szerepet ját-
szott a gondolkodásban és a művek esztétikai világában, az elvonatkoztatás 
bármilyen magasságaiba jutottak is el. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha 
nincsenek alapvető ismereteink a kor történelméről, társadalmi ellentéteiről, 
politikai áramlatairól, a legtöbb új hullámos irányzat értelmezhetetlenné válik. 
Gyakori tapasztalat a filmes oktatásban, hogy mondjuk Godard Weekendje 
ma kevesebb érdeklődést kelt, mint egy sematikus termelési operett.
 Fontos tehát továbbra is szem előtt tartani, és újra meg újra összefog-
lalni, milyen történelmi-társadalmi-szellemi háttér termelte ki magából a 20. 
század második felének modernista filmművészetét, mi adott szikrát párat-
lanul izgalmas reflexivitásának. A leglényegesebb mozzanat alighanem a II. 
világháború, melynek befejezése nem csupán Németország, hanem egész Eu-
rópa számára nullpontot jelentett. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy helyre 
kell állítani a lerombolt infrastruktúrákat. A háború vége az egész kontinens 
számára vereséget jelentett. Európa elvesztette meghatározó világpolitikai 
szerepét, kettészakadt, országai egyszerű szövetségesi helyzetbe kerültek a 
két győztes nagyhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió felszabadítási 
szférájában. A felszínen ugyan ez a Nyugat számára kevésbé volt látványos 
és sokkoló, hiszen megőrizhette társadalmi rendjét, és lehetősége volt a gaz-
dasági fejlődésre, de a hatalmi pozíció elvesztése megrázta az eliteket és a 
középosztályt, amit legmarkánsabban talán a szellemi-művészeti élet tükrö-
zött. Nyugat-Európa számára az amerikai kulturális-politikai hatás ugyanolyan
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idegenkedést váltott ki, mint Közép-Kelet-Európában a szovjet-orosz. Ezek 
teljesen feldúlták az európai szemlélet hagyományos arisztokratizmusát. A 
pragmatikusan radikális amerikai polgári demokrácia, illetve a szovjet állam-
szocializmus rendszere idegennek, barbárnak tűnt, akárcsak tömegkultúrá-
juk, amely a legszélesebb néptömegek felé irányult. Ugyanakkor progresszív 
értékeik, a tekintélyelvűség elvetése, az egyén társadalmi súlyának növelése, 
a kizsákmányolás megszűntetésének kísérlete mégis vonzó perspektívákat 
kínált a háború traumája után.
 Teljesen érthető, hogy mindez a politikai-szellemi életben úgy csapó-
dott le, hogy Európát – vagyis számunkra a Világot – újjá kell formálni, át 
kell alakítani. Véleményem szerint alapvetően ebből az intenzív útkeresésből 
táplálkozik az újjáépítést követő másfél évtized mindent átható reflexivitása. 
A folyamatot tovább erősítette, hogy hamar kiderült, erőszakos, forradalmi 
változtatásokra a közelmúlt pusztításai után nincs lehetőség. Ha hideghábo-
rúról beszélünk a nagypolitikában, azt is mondhatjuk, hogy a háború utáni két 
évtized egy hideg forradalmi időszak volt az európai társadalmak életében, 
amelyben fokozatosan a szellemi szférába szorult minden társadalmi aktivi-
tás. 
 Nincs értelme felsorolni a lázas kutakodás minden területét, ezek jól 
ismertek a társadalmi igazságtalanságok szociológiájától a forradalmi tanítá-
sokon át az egyéni szabadság problémáját hangsúlyozó egzisztencialista filo-
zófiákig.
 Közép-Kelet-Európa ebben a folyamatban különösen összetett helyzet-
ben mozgott. Míg Nyugaton csupán új perspektívákat, létértelmezési formá-
kat kerestek a tovább élő polgári rend modernizált keretei között, Keleten 
a szovjet rendszer új társadalmi mintát vezetett be, amelyben együtt élt a 
progresszív forradalmi hagyományokból táplálkozó, ateista ideológia és a kí-
méletlenül diktatórikus politikai gyakorlat. Ez minden szinten radikális átala-
kulást eredményezett a régióban. Itt nemcsak töprengeni kellett a jövőről, 
hanem ki kellett alakítani egy viszonyt az új, amúgy is jövőorientált rendszer 
értékrendjéhez és mindennapi valóságához. Ez még a kommunista ellenállási 
mozgalom tömegeire támaszkodó Jugoszláviában vagy az orosz szimpatizáns 
Bulgáriában is komoly kihívás volt. És még nagyobb teherként nehezedett Kö-
zép-Európára, különösen a regionális hatalmi szerepét többször is elvesztett 
Lengyelországra és Magyarországra, ahol minden a nemzeti identitás pers-
pektívájából értelmeződik. Ráadásul ez a két ország sajátos háborús szerepe 
miatt (a lengyel területek annektálása, a tisztikar kivégzése, az ellenállási 
mozgalom nemzeti jellege, illetve a végsőkig való magyar kitartás a nácik ol-
dalán, a háborús vereségként megélt felszabadulás) igen kevés nyitottságot 
mutatott a szovjet uralom iránt.
 Közép-Kelet-Európának tehát meg kellett találnia a helyét a háború után 
politikailag kettészakadt Európában, létre kellett hoznia a szovjet rendszer 
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struktúráit, ki kellett alakítania a viszonyát hozzá, és több országnak újra kel-
lett fogalmaznia nemzeti identitását. Mindezt tovább bonyolította – igaz, ked-
vező irányban – a sztálini modell bukása, amely egy új szocialista alternatíva 
kialakításának lehetőségét villantotta fel, további szellemi erőket mozgósítva.   
 További impulzusokat adott ennek a folyamatnak, hogy Európa kulturális 
egysége alapjaiban megmaradt, ami az ötvenes évek közepétől, a két világ-
rend közötti közeledésnek köszönhetően tovább szilárdult. A kemény hideg-
háború tíz éve nem jelentett komoly kiesést. S bár a kapcsolatok intenzitása 
visszaesett, a szellemi és politikai áramlatok kölcsönös hatását nem lehetett 
meggátolni.
 És akkor még nem említettük a műszaki-tudományos fejlődést, amely 
szűkebb témánkat, a filmművészetet is alapvetően érintette. Az új technikai 
lehetőségek nélkül a hangosfilm nem tudta volna „nagykorúsítani” magát. 
Ami egyben azt jelenti, hogy a reflektív szemlélet a filmkultúra kontextusában 
is szükségszerűen fölerősödött.
 Mindezek alapján nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a filmművészet mo-
dernista korszaka, az új hullámok mögött egy rendkívül intenzív, útkereső, 
jövő felé is tekintő, sokrétűen reflektív társadalmi élet állt, amely ritka fontos 
orientáló szerepet biztosított a szellemi, művészeti életnek. Ez az állapot a 
nyugati és a keleti régió specifikumai ellenére egységes volt egész Európá-
ban. El lehet ugyan játszadozni azzal, hogy pontosan hol és mikor jelent meg 
egy újszerű törekvés, nyelvi- vagy stílusirányzat, az ötvenes évek végén je-
lentkező radikális modernizmus egészének kezdete nem lokalizálható.
 A kelet-európai film sajátos problémák és tradíciók mentén kapcsolódott 
ehhez a folyamathoz, és mindvégig szinkronban volt vele. Az „egyenrangú-
ságával” kapcsolatos bizonytalankodást általában az okozza, hogy a filmtör-
ténészek, úgy vélik, formanyelvi újításai apró megkésettséggel jelentkeztek. 
Kovács András Bálint is hajlik arra a véleményre, hogy a régió filmművészeti 
megújulása az ötvenes évek második felében a neorealizmus mintái mentén 
kezdődik. Nagy vitát nem érdemes erről nyitni, de én úgy érzem, a klasz-
szikus neorealista stílus az évtized közepén lesz jellemző, és a kelet-európai 
„új hullám” első komoly lépése a neorealizmus modernizálása, amit filmtör-
téneteink gyakran „költői realizmusnak” neveznek. Ebben már kitapintható a 
képi elbeszélés elmozdulása a reflektivitást jelző metaforikus terek, expresz-
szív beállítások vagy éppen a minimalizmus felé. Ebben a folyamatban nagyon 
fontos szerepet játszik a szovjet film. Nem is annyira Csuhraj, hanem inkább 
Kalatozov műveivel. A Szállnak a darvak (Letyat zsuravli, 1957) vizuális att-
raktivitása túllép a neorealizmuson, és nem valamiféle hősi romanticizmust 
szolgál, hanem egy újszerű individualista szemléletet, a belső vívódás ábrá-
zolását: a hősnőben nem egyszerűen a hűség morális parancsa és a tiszta 
érzelmek lángolnak fel, mikor kitartóan visszavárja szerelmét, hanem a vele 
szemben elkövetett vétke miatti lelkiismeretfurdalástól akar megszabadulni. 
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 Formai szempontból ennél is izgalmasabb kísérlet az El nem küldött levél 
(Nyeotpravlennoje piszmo, 1959), amelyben a természetbe vetettség a lét-
ben rejlő elveszettség szimbóluma lesz. Hasonló jellegű újítások fedezhetők 
fel Wajda „realizmusában” is a Csatornától kezdve. Ezek a filmek ugyanúgy a 
modernista új hullámok születésének részei, mint A	nyár	utolsó	napja vagy Az 
éjszakai	vonat.
 A specifikumok tehát nem jelentettek hátrányt a kelet-európai film szá-
mára, ellenkezőleg, részben ezeknek köszönhetően vált képessé eredeti kér-
désfelvetésekre és a filmnyelv gazdagítására. Dina Iordanova igen pontosan 
emeli ki azokat az aspektusokat, amelyekben a közép-európai film (csehszlo-
vák, lengyel, magyar) megtermékenyítő hatású volt. Megállapításait nyugod-
tan kiterjeszthetjük az egész államszocialista régió filmművészetére:
„… ez	a	filmművészet	elsősorban	a	morális	síkot,	az	egyén,	a	társadalom	és	a	
történelmi	folyamat	viszonyát	vizsgálja.	(…)	A	szocialista	realizmusnak	tulaj-
donított	vezető	szereppel	ellentétben,	kameramozgásoka,	összetetten	kom-
ponált	hosszú	beállításokat,	koreografált	jeleneteket,	intenzív	dokumentarista	
technikákat	 alkalmaz,	 és	mesteri	 benne	 a	 fekete-fehér	 operatőri	 munka…”  
(Dina Iordanova, Cinema	of	the	Other	Europe, Wallflower Press, 2003, 13.)     
 Szerény vizsgálódásunk igyekszik felvázolni, hogyan jelentek meg ezek 
a sajátosságok, főleg a tartalmiak, a kelet-európai új hullámok jelentős alko-
tásaiban. A középpontba a lengyel filmművészetet helyezzük, mert a moder-
nista váltásnál ez volt a régió filmkultúrájának  legmarkánsabb képviselője. A 
lengyel filmiskola teljesen egyenrangú szerepet játszott a megújulás európai 
folyamatában. A művészi kibontakozás részleteivel nem foglalkozunk sem a 
lengyel, sem más nemzeti filmgyártások esetében, csupán azokat a mozza-
natokat, értékeket próbáljuk kiemelni, amelyeknek nemzetközi hatása volt. 

Elsőként a nemzeti problematikával foglalkoznánk, amely igazi mélységgel 
csak a lengyel filmben jelent meg. A régió többi országának filmművészetében 
megrekedt a népi tradíciók megidézésének, ápolásának szintjén. Egyedül egy 
bolgár alkotás, Binka Zseljazkova Lekötözött léggömbje (Privarzanijat balon, 
1968) mutat komplex, ráadásul szimbolisztikus megközelítést. Ennek a témá-
nak elsősorban regionális jelentősége van, az európai kultúrát nemigen érinti 
meg a nemzeti identitás keresése a keleti térség nagyrészt a 20. században 
kialakult nemzetállamaiban. Ezt a kérdést igazán csak a régió népei értik. 
Azonban a háború után számukra sem volt olyan súlyos, mint a lengyeleknek. 
Bizonyos hatalmi ambíciók és történelmi párhuzamok miatt talán a magyarok 
maradtak a legfogékonyabbak a lengyel nemzeti szemléletre. A lényeg, hogy 
a függetlenség a lengyelek számára nem csupán a saját államiságot, hagyo-
mányok őrzését jelenti. Ez a nemzet immanens Létet próbál teremteni hatá-
rai között, amihez meg is vannak területi, népességi, gazdasági adottságai. 
Lengyelország a többi vezető európai hatalomhoz hasonlóan egy teljes Világ. 
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Joggal álmodozott vezető szerepről a régióban, ám a háború ismét szétzúzta 
ezeket az ambíciókat. Méghozzá úgy, hogy az ország kitartó, nagy áldozatok-
kal járó ellenállási harcot vívott a fasizmussal szemben. Érthető hát, hogy a 
lengyel szellemi életet intenzíven foglalkoztatta a nemzeti tudat formálása, 
hozzáigazítása a jelen realitásaihoz, vagy éppen mítoszainak, álmainak meg-
kérdőjelezése. A szovjet típusú szocialista rendszer már csak internacionalista 
ideológiája miatt sem fogadta el a nemzeti eszméket, különutas törekvése-
ket. Az 1956-os magyar felkelés leverése nyilvánvalóvá tette, hogy ebben az 
irányban hosszú ideig nem lehet mozogni. De azt is be kellett látni, hogy az új 
világrendben a civilizációs fejlődés szempontjából a szigorú nemzeti elhatáro-
lódás már nem korszerű. A modern lengyel film, főleg Munk és Wajda alkotá-
saiban, nagyon plasztikusan érzékeltette a múlt értékeihez való vonzódás és 
a szükségszerű eltávolodás kettősségét. A fájdalmas, tiszteletteli és elkerül-
hetetlen búcsúzást a nemzeti illúzióktól. Andrzej Munkban több az ingadozás, 
bizonyos érzelmi kötődések jelzése mellett már az Eroica-ban (1957) jelen 
vannak azok az önironikus hangsúlyok, amelyek majd a „lengyelség” társa-
dalomlélektani szatírájává erősödnek a Kancsal	szerencsében (1960). Wajda, 
minden józansága, kritikai szemlélete ellenére, sokkal mélyebben kötődik a 
nemzeti gondolatkörhöz. A Lotna gyönyörűen mutatja, hogy nem tud, és nem 
is akar érzelmileg elszakadni tőle. A téma végigkíséri életművét, kibontásának 
csúcspontjaként általában a Menyegzőt szokták emlegetni. Számomra jóval 
reflektívebb, vibrálóbb, tragikusabb A	légió modernista közelítésmódja. 

Ezek után talán nem hangzik olyan különösen, hogy a lengyel filmiskola majd 
a nyomában kibontakozó lengyel filmművészet egy másik meghatározó, s ta-
lán legérdekesebb sajátossága egy hiány. Valami, ami nem volt meg benne. 
Ez pedig a szocializmus iránti politikai-ideológiai elköteleződés, méghozzá a 
szó legtágabb értelmében. A hetvenes évek közepéig, gyakorlatilag Wajda 
Márványemberéig, teljesen homályos a modern lengyel film viszonya a szo-
cialista alternatívák iránt. Erre a távolságtartásra a térség többi országában 
nincs példa. A művészeti életet máshol igen erősen inspirálja a reformfolya-
matok kibontakozása, egy új, a szocialista-kommunista eszmekör forrásaihoz, 
humanista értékeihez közelítő társadalmi modell kialakításának lehetősége. 
És nem csupán a hivatalos reformvonalat támogató művekre gondolunk, mint 
például a szovjet Kortársaink (Tvoj szovremennyik, 1967, Julij Rajzman), a 
csehszlovák A vádlott (Obžalovaný, 1964, Ján Kadár, Elmar Klos), vagy a ma-
gyar Párbeszéd (1963, Herskó János) és Falak (1968, Kovács András). A szov-
jet új hullám több kiemelkedő szerzői filmje, köztük a Mi,	húszévesek (Mnye 
dvadcaty let, 1962-1965, Marlen Hucijev), Az	első	tanító (Pervij ucsityel, 1965, 
Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij), a Komisszár (1967, Alekszandr Aszkoldov) 
a forradalmi örökség újragondolását helyezi középpontjába. Mondhatnánk, 
hogy a szovjet filmnél ez természetes. De a kritikus szellemű modernista
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magyar film sem szakad el a szocializmus perspektívájától. Ebben az össze-
függésben ábrázolja a magyar falu átalakulását a népi irodalom hagyomá-
nyaiból merítő, szociografikus Tízezer	nap, (1965, Kósa Ferenc), a Feldobott 
kő (1968, Sára Sándor). De bizonyára érzékletesebb Jancsó Miklós filmjeire 
utalni: a Csillagosok katonák (1967), a Fényes szelek (1968) és az ezt követő 
ornamentális forradalmi happeningek egyaránt újbaloldali szellemiséget tük-
röznek egy demokratikus, igazi szabadságot adó szocialista-kommunista al-
ternatíva igézetében. A korszak „alternatív” műhelyének tekintett Balázs Béla 
Stúdió betiltott remeke, az Agitátorok (1969, Magyar Dezső) pedig a marxiz-
mus gondolatvilágának valóságos tárházát építi be a helyes forradalmi utat 
kereső hőseinek párbeszédeibe. És nyugodtan ebbe a csoportba sorolhatjuk 
a jugoszláv „fekete hullám”  nagy botrányfilmjeit, Žilnik Korai	művek-jét (Rani 
radovi, 1969) és Makavejev WR-ét (1971). De a jugoszláv „novi film” alkotásai 
közül meg kell említenünk Puriša Djordjević partizán-tetralógiájából a Reggelt 
(Jutro, 1967) és a Dél-t (Podne, 1968), a titói rendszer alapjait lerakó kommu-
nista nemzedék önvizsgálatát. 
   
Két klasszikus lengyel filmmel mégis érdemes foglalkozni ezzel a témával kap-
csolatban, már csak azért is, mert jól jelzik a határvonalat, és a sajátos ori-
entáció kialakulását. Az egyik a Hamu és gyémánt, a másik a Senki se hív 
(Nikt nie woła, 1960, Kazimierz Kutz). Mindkét mű dramaturgiai alapszerkeze-
tében fölfedezhető a jellegzetes szovjet minta. Középpontjukban az „ingadozó 
hős”, akinek választania kell a „pozitív” és „negatív” társadalmi pólus között. 
Egyfajta „átnevelődési” szituációról van szó. Ám drámai kibontása a képlet 
megkérdőjelezéséhez, sőt, lebontásához vezet. Részben rehabilitálódik, s így 
eliminálódik a negatív pólus – a Honi Hadsereghez tartozás már nem jelent-
het bűnt –, s ami ennél is lényegesebb, a pozitív oldal nem körvonalazható 
pontosan. Bizonytalanul, olykor félelmet keltve lebeg a mindennapok fölött. A 
filmek szemléleti üzenete: ha nem beszélhetünk őszintén a múltról, hamissá, 
érdektelenné válik a jövő. Ha belegondolunk, valahol ezt közvetíti a Kancsal 
szerencse groteszkbe hajló világa is: főhősének állandó megfelelni akarása 
azért is nevetséges, mert nincs minek megfelelni, nincs mit felvállalni. Ezzel a 
lengyel film elmozdul a korszak európai, egzisztencialista szemlélete felé, és 
távolról sem a divat szintjén. A lengyel valóságból következik, hogy az egyén 
kiszakad a történelemből, s így idegenedik el a társadalmi léttől. Magára ma-
rad, lényegében csak Élet és Halál között választhat. 
 Ez a sajátos, mélyből táplálkozó kelet-európai individualizmus lesz a 
lengyel film nagy hozzájárulása a modernizmushoz. Leginkább Antonioni és 
Bresson törekvéseivel állítható párhuzamba – és nem belőlük levezethető –, 
ahogy egyéni lélektani teret hoz létre a valóság képeiből. Ennek megfelelően 
kedveli a világba vetettséget érzékeltető, végtelen tágassággal érintkező zárt 
helyszíneket. Ebben is szépen jelzi a váltást a Hamu és gyémánt, amelyben 
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a hősök mintegy kilépnek a történelem közösségeiből, és szétszóródnak egy 
szállodában. A	nyár	utolsó	napja (1956) a néptelen tengerparton hoz össze 
két embert, a Kés a vízben (1961) egy vitorláson hullámoztat hármat, Az	éj-
szakai vonat szerelvényén szűk fülkékben őrlődnek a szereplők, Valahonnan 
tartanak Valahova.
 A kor kelet-európai filmművészetében jelentkező individualizmusnak a 
nyugati új hullámok mellett egyértelműen fontos impulzusokat adott a Len-
gyel Iskola. (Jugoszláviában természetesen nem lehetett erős a hatása.) De 
nemzeti irányzatként sehol sem kristályosodott ki ilyen karakteresen. A cseh 
új hullám világa áll hozzá a legközelebb, főleg Menzel hangütése, de abban 
jóval élesebb a társadalmi töltés. Vonzódik közösségek, társadalmi csoportok 
életének ábrázolásához, amelyet vagy elutasít (Forman, Passer), vagy meg-
értéssel fogad (Menzel), de a lényeg, hogy az egyén nem marad magára, s 
mikro szinten mindig talál – helyes, téves vagy mesterséges – fogódzókat a 
közösségi lét felé. Ez nem az elidegenedettség állapota, hanem demokrati-
kus szellemű jelzés, hogy a centrális hatalmi struktúrák nem segítik a szabad 
társadalmi létet, hanem ilyen-olyan groteszk kényszerpályákra szorítják az 
emberi életet. A magyar és a jugoszláv film individualizmusában még erő-
sebb a társadalomkritikai töltés. A szociális problémákat, a perifériára ke-
rülést illetően ez igen radikális lehet, mint a Találkoztam	boldog	cigányokkal	
is-ben (Skupljači perja, 1967, Aleksandar Petrović) vagy a Ha halott és fehér 
leszek-ben (Kad budem mrtav i beo, 1967, Živojin Pavlović). Ugyanakkor igen 
gyakori, hogy a belső kiüresedésért az egyén a felelős, mert elszakad gyöke-
reitől, nem éli elég tudatosan az életét, hanem megelégszik a készen kapott 
mintákkal. Ilyen útvesztőbe kerülnek a Sodrásban fiataljai (1963, Gaál István) 
és Jancsó Oldás és kötésének orvos hőse (1963).
 Véleményem szerint a lengyel film felvázolt individualista szemléletéhez 
egyik kelet-európai filmgyártás sem csatlakozik egy áramlat szintjén. Néhány 
kiemelkedő alkotónál viszont az életműnek meghatározó eleme lesz. Első he-
lyen Szabó István „új hullámos” korszakát említeném. Az Álmodozások kora 
(1964). az Apa (1966) és a Szerelmesfilm (1968) hősével Szabó eltávolodik a 
hagyományos társadalomkritikától, és arra koncentrál, hogyan tudja az egyén 
kialakítani a társadalmi rendben saját, személyes életterét. Mit kínál számára 
a szocializmus „polgári” világa? Ez annál is inkább izgalmas szemléletváltás 
volt, mert a fiatal hős még semmitől sem idegenedett el, tudatosan keresi a 
helyét, de nem ideológiai, politikai sémák mentén. Ő a szocializmus pozitív, 
konstruktív, de polgári figurája lenne. De vajon lehetséges-e ez? Hasonló atti-
tűd jelenik meg Kira Muratova filmjeiben is, csak sokkal intimebb módon, min-
denfajta tudatos útkeresés nélkül, kicsit „lengyelesebben”. És ennek az egész 
kelet-európai „egyén és társadalom”, „egyén és történelem” problematikának 
a legplasztikusabb remeke Tarkovszkij Andrej	Rubljovja. A rendező krisztu-
si megpróbáltatások szintjén vezeti végig hősét a Megváltás alternatíváin, 
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és az egyén önmegváltásáig jut el. Addig a meditatív, filozofikus és társadalmi 
súlyú individualizmusig, ami később a Tükörben (Zerkalo, 1974) csúcsosodik ki. 

A lengyel film tehát igen sajátos utat jár be a kelet-európai új hullámok tör-
ténetében. A Lengyel Iskolával a nagy európai újítók közé kerül, amivel meg-
határozó hatása lesz a régió filmművészetére. Ezzel egyidejűleg kialakít egy 
szokatlan, a nemzeti identitástudat parttalanságából származó, a szovjet tér-
ségben egyedülállóan határozott individuális szemléletet. Ám a későbbiekben 
éppen ez a szellemi kiszakadás a kor kelet-európai társadalmi folyamataiból, 
a hitetlenség a szocializmus reformjában fosztja meg attól, hogy megőrizze 
súlyát, termékeny mozgásterét a régió hatvanas években fölerősödő új hullá-
maiban. Jól mutatja ezt nagy provokatív alkotójának, Jerzy Skolimowskinak a 
munkássága, amelyet ebben a korszakban a formabontó töredékesség stiláris 
trendjének követése mellett, kívülről nézve, egyfajta szellemi parttalanság jel-
lemez. A lengyel film érdekes módon 1968 után válik ismét jelentőssé, amikor 
megmerevedik, és minden további megújulásra képtelenné válik mind a szov-
jet, mind a jugoszláv típusú államszocialista rend. Ekkor, a hetvenes években 
alakítja ki, részben a modernizmus minimalizmusára, dokumentarizmusára 
támaszkodva, karakteres, analitikus, egy új nemzeti identitáskereséssel ösz-
szehangolható társadalomkritikai szemléletét, az „erkölcsi nyugtalanság mo-
ziját”, amellyel ismét irányzatot teremt a kelet-európai filmművészetben.
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