
FELÚJÍTÁS VAGY FELFEDEZÉS? 
Ha nem is a legfontosabb és leg-

közvetlenebb, de kétségkívül a film 
művészetté válásának egyik bizonyí-
téka, hogy ma már mind több olyan 
alkotást ismer, amelyet — mint az 
irodalom, a zene, a képzőművészet 
esetében nem egyszer — a maga ide-
jében nem értettek meg, vagy nem 
értékeltek kellőképpen és csak ké-
sőbb. némi idő távlatából fedeztek 
fel, és állították a maga megérde-
melt helyére. Ha Jancsó Miklós 1965-
ben bemutatott és mo6t — felszaba-
dulásunk huszonötödik évfordulója 
alkalmából — felújított így jöttem 
című alkotását megtekintjük, s a fá-
radtságot is vesszük, hogy a „kora-
beli" kritikákba belelapozzunk, úgy 
érezzük, hogy a magyar film-törté-
net is elérkezett az első ilyen meg-
késett felfedezéséhez (vagy ha úgy 
tetszik, rehabilitációjához). Érdekes 
és kissé paradox módon ugyanis, bár 
egyetlen kritika sem tagadta a film 
sajátos értékeit és a rendező kvali-
tásait, igazi jelentőségére — ameny-
nyire a film irodalmát ismerem — 
leginkább a szovjet kritika érzett rá. 
Az Iszkussztvo Kinő kritikusa vette 
észre és ismerte fel már akkor, hogy 
nem egy többé-kevésbé jó, többé-ke-
vésbé hibákkal terhelt filmalkotás-
ról van szó, egy egyrészt-másrészt 
filmről, amelyben az egyrészt és a 
másrészt arányairól kell vitatkoz-
nunk, hanem a magyar felszabadu-
lás történelmi fordulatának az ideig, 
és talán mindmáig leghitelesebb és 
legszínvonalasabb filmábrázolásáról, 
s ezen belül a magyar-szovjet barát-
ság kialakulásának a maga jelképes-
ségében is hiteles, és a maga líraisá-
gában megindító kordokumentumá-
ról. 

Az így jöttem Jancsó Miklós ren-
dezői pályáján, annak kialakulásá-
ban is különleges helyet foglal el. 
Ha filmjeinek címére vetünk egy pil-
lantást, máris feltűnik, hogy az ösz-
szes többi alkotását, egy vagy két 
főnévvel, és mindig főnévvel (Oldás 
és kötés, Szegénylegények, Csillago-
sok, katonák, Fényes szelek, Sirokkó) 
határozta meg, jelezve ezzel a film 
tartalmát és kifejezve azt a tárgyia-
sult szemléletet, amely Jancsó és té-

mája viszonyát, a Jancsó-i alkotó-
módszer, ábrázolás, stílus hangsúlyo-
zott objektivitását általában jellem-
zi. Az így jöttem egyes szám első 
személyű igealakja azonban már a 
címében is egy szubjektívebb és ben-
sőségesebb kapcsolatról vall. S bár 
ez látszólag apróság, olyan tudatos 
művésznél, mint Jancsó Miklós ak-
kor sem tekinthetnénk véletlennek, 
ha maga a film nem igazolná felte-
vésünket. De igazolja. Az így jöttem 
egyszerre szól Jancsó életútjáról 
(mégha, játékfilmről lévén szó, ter-
mészetesen nem is az ő személyes 
életrajzát nyújtja a maga tényszerű 
hitelességében), s ugyanakkor egy 
nemzedék történelméről, és ma, Jan-
csó művészete kibontakozásának is-
meretében, arról a művészi pályáról 
is, amely későbbi nagyjelentőségű 
alkotásaihoz vezetett Nemcsak a 
film szovjet kiskatona hőse — de 
Jancsó Miklós is „így jött", emberi 
és művészi értelemben egyaránt. S 
mint ennek az útnak, ennek a mű-
vészi fejlődésnek egy különleges je-
lentőségű állomás ez a film. Jancsó 
művészi fejlődésének talán éppen 
azt a fordulópontját jelenti, amely-
hez — sajátos strukturális-parabo-
lisztikus filmépítkezésmódja lehető-
ségeinek kiaknázása után — vissza-
térve, megújíthatja önmagát, kibont-
hatja művészi egyéniségének azokat 
a lehetőségeit is, amelyekről éppen 
ez a film tanúskodik, de amelyeket 
többi alkotásainak művészi igénye 
és önmagára vállalt fegyelme hát-
térbe szorított. 

Az így jöttem ugyanis J an csónak 
az az alkotása, amelyben a jancsói 
filmnyelv, a jancsói filmstílus már 
a maga teljes artisztikumában és ér-
zékenységében előttünk áll, anélkül, 
hogy a maga kifejlett formájában 
párosulna a jancsói filmépítkezéssel, 
azzal a sajátos és elvonatkoztatott 
modellező szerkezettel és szerkesz-
téssel, amely későbbi nagy sikereire 
jellemző. Ez a strukturális absztrak-
ció — amelynek eredményeit éppúgy 
nem lehet bagatellizálni, mint ahogy 
veszély-zónáit eltagadni — érzésem 
szerint tovább már nem fokozható. 



S mint Antonioninak. Bergman-nak, 
s a film más nagy mestereinek, 
Jancsónak is, ha a bejárt izgalmas 
út után tovább akar lépni, meg kell 
találnia önmagában azokat az újabb 
lehetőségeket, amelyek visszavezetik 
az élethez, a konkrétabb és nyer-
sebb valósághoz, egy kevésbé ki-
szűrt, desztillált, vagy másképp ál-
talánosító ábrázolásmódhoz. Az így 
jöttem szemérmes líraisága nemcsak 
annak a bizonyítéka, hogy az abszt-
rakciónak arra a sűrített és merész 
felfokozására, amely későbbi filmje-
it jellemzi, Jancsónak mór az Így 
jöttem-ben jelentkező páratlan han-
gulatteremtő ereje, képi fantáziája 
nyújtott lehetőséget, hanem annak is, 
hogy Jancsó művészi egyéniségének 
vannak még friss, kiaknázatlan le-
hetőségei, feltáratlan tartalékai, alig 
ismert oldalai is. 

Az így jöttem művészi értékeinek 
legfőbb forrása — és a korabeli meg-
értés legfőbb akadálya — éppen sze-
mérmes lírájában rejlett: abban, 
hogy a patetikusan kiélezett klisék 
helyett valóságos emberek valóságos 
élményeiből indult ki; hogy nem a 
történész visszatekintő és szintetizá-
ló értékelését illusztrálta, de nem is 
egy életszituáció szerkezeti vázát ál-
lította elénk, hanem az eseményeket 
átélő fiatal ember tényleges élmé-

nyeit analizálta; nem egy utólag visz-
szavetített hősi magatartás glorifi-
kálása, de nem is az elnyomottság 
időtlen természetrajza, hanem a 
tényleges útkeresés, a teljes emberi 
fejlődés ábrázolása volt a célja. Fő-
hősének alakja nemcsak azáltal vált 
tipikussá is, és egy tágabb értelem-
ben szimbolikussá is, mert céltalan-
sága és tétovasága, gyanútlan és ön-
tudatlan téblábolása reálisan is meg-
felelt a Horthy-korszakban nevelő-
dött, s az igaz eszményekkel nem ta-
lálkozó, de természeténél fogva jó-
érzésű fiatalember pszichológiájának. 
Hanem azért is, mert éppen ebben a 
magatartósban tükröződött az a va-
lóságos nemzeti közérzet, amely a 
felszabadulás nagy fordulatát fogad-
ta, s amelyre a szó nemzeti-népi (s 
esetünkben a statisztikai átlagost is 
kifejező) értelmében nem a tiszta 
öntudatúak hősi helytállása, de nem 
is az elvetemültek gonosz elkötele-
zettsége volt' jellemző. Pozitív hős 
helyett, a pozitív emberréválás fo-
lyamatát állította filmje középpont-
jába önkritikusan és öniróniával, s 
éppen ez a szakítás a jók-rosszak se-
matizmusával nehezítette megérté-
sét. S mint ahogy szemérmes és a szó 
nemes értelmében önkritikus volt 
magyar hőse ábrázolásában, ugyan-
úgy szemérmesen, a kliséket és a ki-
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taposott utakat elkerülve, ábrázol-
ta a szovjet kiskatona hősiességét is, 
amikor nem fegyveres harcban, de 
önön betegsége elleni megindító küz-
delmében mutatta meg elszántságát 
— a fasizmus leküzdésére. Ezért volt 
olyan mélyen igaza a szovjet kriti-
kusnak, amikor alakját a szovjet ka-
tonaábrázolás legszebb példái között 
említette, s a két fiú barátságának 
— erre sem találok jobb szót — sze-
mérmes, visszafogott ábrázolásában 
is megérezte azt a jelképes szerzői 
mondanivalót, amely nagy szavak-
nál és gesztusoknál is igazabb — 
mert művészi — tanúságtétele az al-
kotó személyes vallomásának. 

Jancsó ebben a filmjében alkal-
mazza talán először a reálisnak és a 
szimbolikusnak, a konkrétnak és az 
általánosnak azt az egymást fedő-
áteresztö játékát, amely művészetét 
később is jellemzi, s amely azt a ma-
ga gazdagságában és teljességében 
felíoghatatlanná teszi azok előtt, 
akik csak reális, vagy csak szimboli-
kus, csak konkrét, vagy csak általá-
nosított-elvonntkoztatott aspektusból 

akarják megérteni. Ezt ez a film 
nem egy zárt struktúrában, nem egy 
konfliktust elmélyítve és modellez-
ve teszi — ami távolról sem érték-
beli minősítés, hanem csak módszer-
tani jellemzés — emberi életsorsok 
szinte pikareszk gazdagságában; nem 
az elbukás reménytelen határhelyze-
tére. vagy az elnyomás hatásmecha-
nizmusára redukálva az élet vagy 
a háború, vagy a társadalmi harc tel-
jességét. hanem a maga változó-hul-
lámzó hétköznapi esetlegességében 
és nyitottságában. 

örülünk, hogy felszabadulásunk 
huszonötödik évfordulójára újra a 
közönség elé került ez a film, hi-
szen ezzel nemcsak az alkalomnak 
tárgyilag megfelelő, de a felszaba-
dult magyar filmgyártás egyik leg-
jobb teljesítményével is ünnepelhet-
jük történelmünk korszakos esemé-
nyét. S talán a szerzőnek sem ha-
szontalan most ez az emlékeztetés: 
nemcsak a parabolák mestere — de 
ezt is tudja. 
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