
N E M Z E T I K É P N Y E L V 
Kissé gyanakodva ültem be a Vi-

rágvasárnap sajtóbemutatóján a néző-
térre. Ismerve az író-rendező Gyön-
gyössy Imre művészi „anamnézisét", 
vonzódásait s a témát, azt vártam: 
egy szép, de csupán újabb változatú 
3aál—Sára—Kósa-féle filmnek leszek 
szemlélője. Kellemesen csalódtam; 
az ugyanaz egészen másképp pergett 
le előttünk: egy bírálható megoldá-
saival is öszetéveszthetetlenül szuve-
rén rendező-egyéniség művének vol-
tam tanúja. Később azonban rájöt-
tem: a „másképp" örömét csak fo-
kozza, hogy bizonyos közös vonások 
nagyon is markánsan fellelhetők 
benne. Az „ugyanaz" itt közös ered-
ményeket jelent, melyek már egy 
irányzat leírható-analizálható eszté-
tikai jegyeivel rendelkeznek. Távoi 
álljon tőlem az alkotók helyetti dek-
laráció, kéretlen szóbeli „iskola-ala-
pítás". Nem szeretnék felületes meg-
figyelés, látszat-azonosságok alapján 
a könnyű, sőt könnyelmű kézzel fel-
vázolt kritikusi skatulyázás hibájá-
ba esni. Űgy hiszem azonban, épp 
elegendő konkrét érv gyűlt fel a 
megállapítás mellett. 

Keresztury Dezső is hasonlóképp 
vélekedik a Virágvasárnapról írt 
elemzésében. Űj magyar filmiskolát 
említ, s ennek három közös mozza-
natát tételezi. Megállapításai helyt-
állóak, bár némelyiküket nem érez-
tem eléggé specifikusnak A huma-
nista elkötelezettség vagy a valóság-
tisztelet olyan tulajdonság, mely pél-
dául Fábri vagy Kovács működésé-
re is jellemző. Megpróbálom tovább 
tágítani eszmefuttatását néhánv 
..differencia specificá"-val. 

Mindenekelőtt: azért beszélhetünk 
erőltetettség nélkül egy sajátos 
irányzatról — ha úgy tetszik: isko-
láról —, mert a mérlegre tett filmek 
(Sodrásban, Zöldár, Keresztelő, Tíz-
ezer nap, Feldobott kő, Virágvasár-
nap) alkotói különféle variációkban 

ugyanazok a személyek. (Gaál István, 
Sára Sándor, Kósa Ferenc, Gyön-
gyössy Imre, Csoóri Sándor. Hercze-
nik Miklós — s legutóbb Szécsényi 
Ferenc.) Tartós együttműködésük le-
hetetlen lett volna, ha a személyi 
különbözőségeken túl nem pántolja 
össze őket egy meghatározott szemle-
letmód, világlátás, anyagkezelés azo-
nossága. A közös jegyek sorából ket-
tőt emelnék ki. mint nézetem szerint 
meghatározókat — tehát összefor-
rasztókat s egyben más személyek-
töl-csoportoktól elkülönítőket. Egy-
felől a művészetünk nemzeti karak-
terére olyannyira jellemző liraiságot. 
az érzelmi-szemléleti elemek ural-
kodó voltát, másfelől azt, hogy en-
nek esztétikai lényege vizuálisan, a 
képek, a látvány megalkotásában je-
lentkezik a leginkább evokatív erő-
vel. E kettő szintézisét nevezném — 
jobb kifejezés híján — nemzeti kép-
nyelvnek. 

Eredményeink immár nemzetközi 
elismertetésben részesültek; ideje, 
hogy művészetük kifejlődésének tör-
téneti gyökereire is rápillantsunk 
Szembe tűnő ugyanis, hogy a film-
jeikből kitetsző sajátos látásmód ha-
zai művészetünk egyik fejlődésvona-
lának szerves folytatása, s bizonyos 
értelemben záróköve, betetőzése. Egy 
folyamat végpontja, mely folyamat 
..műfajról műfajra ugorva" tette meg 
útját. 

Első nagy kibontakozását nemzeti 
műfajunkban, a — népi ihletésű — 
lírában érte el, Petőfitől—Aranytól 
Juhász Ferencig, Simon Istvánig. 
Nagy Lászlóig. Ennek a „vonalnak" 
személy szerinti képviselője a Tíz-
ezer napban és a Feldobott kő-ben 
társ-forgatókönyv íróként ..jelenlevő" 
Csoóri Sándor. 

Folytathatjuk a sort a képzőmű-
vészettel, mindenekelőtt az alföldi 
festők földközeli szemléletmódjával. 
(Néhány filmjük képkomponálásá-



nak már-már statikus, hoszan elidő-
ző, tehát képzőművészeti ihletése le-
tagadhatatlan.) A következő lépés a 
zenéé. Bartók egyetemes nyugtalan-
sága, dinamizmusa távolabb áll tő-
lük, mint alkotóktól (annál inkább 
hatott filmtörténeti elődjükre, Jan-
csóra, mint az Oldás és kötés „egye-
nes idézetéből" is kitetszik.), őket 
inkább Kodály klasszikusabb, ki-
egyensúlyozottabb, harmónia-terem-
tó muzsikálása fogta bűvkörébe. 
Képalkotásuk zeneisége is (főleg Sá-
ráé) jellegzetesen „kodályi", a sokat 
emlegetett paraszt-barokk formavi-
lágát idéző. 

S végül az utolsó műfaji ugrás: e 
sajátos nemzeti karakter-jegyek át-
áramlása a filmművészetbe. Közvet-
len elődjük e nemben a korábbi Jan-
esó Miklós. Bizonyos, értelemben — 
akárcsak a múlt század orosz regé-
nye Gogol Köpönyegéből — mind-
nyájan „Jancsó kamerájából bújtak 
elő". Gondolok itt a paraszti motí-
vumkincs társadalmi sorsot szimbo-
likus erővel sűrítő jellegzetes elemé-
re: a fehérre meszelt falakra. 

Hivatkozhatnánk persze — a szín-
dramaturgia értelmében — Antonio-
nira. Am a hasonlóság csupán felü-
leti látszat; a lényeg ennek épp az 
ellenkezője. Míg Antonioni vakítóan 
fehér.felületének — mindig civilizál-
tan magas felületnek — elvesztet-
ten, árván nekitámaszkodó embere 
az untig emlegetett elidegenedés ké-
pi szuggesztiója, Jancsónál ugyanaz 
a — mindig alacsony — felület a 
földközeli magyar valóság része. A 
Szegénylegények elvontan őrlő gépe-
zete ellenére is hazai jelleget tükröz, 
s a fiatalabb nemzedéknél már a 
meghitt összetartozás, minden ka-
tasztrófát túlélő együttes-lét „státus-
szimbólumává" növekszik. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy az Antoni-
oni-típusú ridegség, elidegenülés el-
lentette, a közös emberi sors, a marxi 
„nembeli lét" művészi helyreállítása 
— humanizáló képi gesztus. Ezen a 
ponton alkotóink út ja el is válik 
Jancsóétól. (A fordulópontot a Sze-

génylegények-ben érzem.) Ő — mint 
tudjuk — a magas fokú sűrítés, sa-
játosan öntörvényű stilizálás kes-
keny ösvényére lépett, egy mind 
szertartásosabbá váló, szinte rituá-
lisan koreografált világba, ahová 
egyre nehezebb követni. 

Míg Jancsó egyfelől személyes él-
mény-rétegként őrzi a népzene ter-
mékenyítő hatását (Fényes szelek), 
másfelől alkotói személyisége egyre 
elvontabb, kopáran általánosító ré-
giókba szárnyal. Kép és zene „ellent-
mondásának" fordított folyamatát 
figyelhetjük meg viszont az „új ma-
gyar iskolában". Gyakran élnek ze-
nei aláfestésként barokk muzsiká-
val (Sodrásban), aminek magyará-
zatát a faluról városba került mű-
vészértelmiség ritmus-váltásában, a 
nagyvárosi idegállapot bennük is ta-
nyát verő zaklatottságában látom. 
Közismert ugyanis a barokk zene 
feszültség-oldó. megnyugtató hatása: 
Bach, Vivaldi és mások remekmű-
vei így lettek századunk „természe-
tes gyógymódjává". 

Mindez persze melléktémaként je-
lentkezik alkotóinknál; a művészi 
megvalósítás főterülete a szemlélődő 
jellegű képi fogalmazásmód. Ismét 
egy visszatérő motívumra szeretnék 
figyelmeztetni, melyet rendkívül jel-
legzetesnek érzek, mint világuk han-
gulati legpregnánsabb sűrítését. Az 
említett fehér falak e beállításban 
az egymásra rakódott mészrétegek 
szinte a nemzedékek egymásutánjá-
nak képzetét sugallják — a tárgyia-
sult, egyben humanizált emberi 
munkának egyszerre szimbólumát és 
valóságát jelzik. A mész fehérsége 
ugyanakkor izzó életszerűséget kap 
azáltal, hogy Sáráék kedvelt vissza-
térő „fogásként" szeretik a fehéret 
alkonyfényben fürdetni. A vakító 
felületet oldó homály, a párában für-
dő, kontúrokat elmos ó-lebegte tő 
megvilágítás (a fal előtti lócán csend-
ben üldögélő, ejtőző emberekkel) 
otthonossá teszi, mintegy érzelmileg 
beavatja a nézőt a művész emóciói-
ba. Ez a páratlanul sűrű. evokatív 



erejű hangulati töltés — ,,az alko-
nyat kultusza" — valóban megidéz s 
nekünkvalóvá tesz egy süllyedő vi-
lágot, a filmművészet magas fokon 
alkalmazott eszközeivel tárja fel azt 
a szépséget, mely a pusztulásban is 
ott rejlik, egy évszázados életforma 
legjobb tulajdonságait sűrítve magá-
ba. 

Abban az értékmentésben, mely az 
irányzat tárgyi-képi világában inkar-
nálódik, semmi esetre sem szabad 
nemzeti nekibuzdulást gyanítanunk 
Ellenkezőleg- nemzeti hagyomá-
nyaink e művészeti folytatása ideo-
lógiailag és eszköztárában egyaránt 
teljesen mentes a konzervativizmus-
tól. (Sára makacsul viszatérő, meg-
szenvedett témája egyenesen a „na-
cionalizmuson belüli nacionalizmus": 
a cigánykérdés megoldása.) 

Mégsem látom jövendő művészi 
fejlődésüket teljesen aggálytalannak. 
Náluk az ösvény másfajta össze-
szűkülése fenyegethet, mint Jancsó-
nál. Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy filmjeikben egy búcsúzó élet-
forma művészi végtisztességét adják 
Megkapó erejű temetésrendezés zaj-
lik itt; ez már az „utolsó pillanat" 
művészete: elragadják az enyészet-
től, esztétikummá párolják azt, ami-
nek a valóságban a törvényszerű bu-
kás jutott osztályrészül. A végpusz-
tulás küszöbén örökítik meg, transz-
ponálják hangulatba a látványt, amit 
egy passzív-meditatív életforma a 
maga egyhangú szomorúságában is 
felemelő módon nyújtott. Megenged-
jük: nem lehet mentes ez az ábrázo-
lásmód a nosztalgikus felhangoktól 
Vigyázni kell azonban, hogy a sajná-
lat motívuma ne váljék önsajnálattá. 
hogy a földgyökerű művészek sejt-
hető cirilizáció-ellenessége őket ma-
gukat is esztétikai skanzenbe ne 
zárja, ami végső soron az alkotóerő 
elapadásával fenyegethet. 

Remélem, talmi Kasszandra válik 
e sorok írójából. Ám nem azért fi-

gyelmeztetek a virágzás fokán egy 
esetleges, későbbi hanyatlás árnyé-
kára, mert ezt kívánnám. De az im-
manens kritikánál maradva: a „nem-
zeti képnyelv" irányzata a filmmű-
vészet szemlélődő típusát képviseli. 
Az esztétikum drámai, sőt részben 
epikai mozzanata is másodrendű ná-
luk. Mindez egyik-másik film forga-
tókönyvi hiányaiból is kitetszik. 
Gaál, Sára, Kósa sokoldalú képessé-
geiből a filmírásé jobbadán hiány-
zik; Gyöngyössynél pedig — aki köl-
tőként indult —, időnként bizonyos 
„fellegjárással", barokkosan túlfeszí-
tett költöiséggel terhelődik. A hatal-
mas képi eredmények és a döcögős 
vagy romantikus gondolatiság közt 
így ellentét feszül. A megoldás útját 
az alkalmazott művészi eszközök ki-
egyensúlyozásában látom. 

Egyfelől ineg kellene szabadulniok 
a szóbeli „szépség" műfajtól idegen 
ballasztjától, másfelöl olyan írókkal 
kellene társulniok, akik kiérleltebb, 
világosabban célbataláló gondolati 
töltést tudnak adni elképzeléseiknek. 
Efféle társulás csak gazdagítja a pá-
ratlanul szuggesztív „nemzeti nyelv" 
máris jelentős vívmányát. Ennek a 
képnyelvnek erejét az is mutatja, 
hogy korábban más úton haladó Szé-
csényi Ferenc mennyire bele tudott 
ileszkedni motívumkincseibe — ami 
korántsem egyenlő személyiségének 
feladásával. (Illyésre is hatott a ké-
sei Szabó Lőrinc.) Azt reméljük te-
hát, hogy következő filmjeikben 
megőrzik és tovább építik formavi-
lágukat, de eközben megteremtik a 
többi alkotóelem — gondolatiság, 
dialógus, szerkesztés — azonos szin-
tű, a képekkel mindenben hamoni-
záló működését. A nemrégiben elké-
szült Dózsa-film (ítélet) talán már 
csattanós cáfolatát adja e — remél-
jük — túlzottan aggályos fejtegeté-
seknek. 
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