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Valamilyen, eles szögletű pálcák-
ból összeácsolt rács mögött arcok 
sejlenek fel, s hangok formálódnak 
érdesebben-lágyabban elsuttogott 
mondatokká. Ezekből rejtélyes ala-
kok legendájának körvonalai bonta-
koznak ki: egy csodatévő papé, s egy 
ezzel egybemosódó civilé. Nyugtalan-
ságot keltenek az első világháború 
növekvő nyomorúságába merült, el-
hagyatott vidéken. Aztán csorda-
pásztorok tűnnek fel, valamiféle el-
lenség közeledtére várva, s erről egy-
másnak ostorcsattogtatással jeleket 
adva. Majd úri hintó, libériás kocsis-
sal, rajt egy szigorú-aszketikus s egy 
joviális-testes pap; az is kiderül, hogy 
sietnek, mert valahol meg akarják 
előzni a világi hatalom képviselőit, a 
csendőröket. A falu magárahagyatot-
tan, szófukaron, de fogafehérét meg-
megvillantva lapul a kopár halmok 
között. Igv indul a film . . . 

A hajnali derengésben vacogó fo-
lyóparti liget fái közt riadt asszo-
nyok keresik a fákra meztelenül fel-
akasztott férjeiket, fiaikat, kőkemé-
nyen hallgató édesanyjuk rátalál 
fiainak tetemére, mert, íme, a halál 
megbékéltető némaságában egy-
másrataláltak, akik nemrég még oly 
keményen szembenálltak. Az ébredő 
természet finom zajaival átszőtt 
csendet paták dobaja tépi szét: fehér 
tollas katonák vágtáznak; körülfog-
nak egy világos lepelbe burkolózó 
fiút; ez kiszabadítja magát s anya-
szült meztelenül rohan fel a kopár 
domboldalon, miközben a fenyér 
szürke hátterében feltűnik az írás: 
. , . . . egy i f jú azonban követte. Csu-
pasz testén nem volt egyéb egy 
lepelnél. Mikor el akarták fogni, ott-
hagyta a leplet és meztelenül elfu-
tott" Márk. 14. 50—52." 

2. 

Át lehet-e ívelni nieggvózö erővel 
a film első és utolsó képsorai közt 

fellépett feszültséget?! Nemcsak a 
történet — szívszorító derűjükben és 
rettenükben azért valamiképpen 
mégis logikus — fordulóit, hanem 
sokkal inkább azt a szakadékot, 
amely a valóság képei és a legenda 
látomásai közt feszül? S lehet-e 
főként a teljes valóságában megidé-
zett látvány eszközeivel? Mert a film 
képeiről hiányzik minden fátyolos-
ság; még áttünései is darabosak, nem 
egyszer hangsúlyozottan érdesek, 
élesen kontrasztosak. 

A képsorok túlnyomó része a ma-
gyar falu százados, tisztes — mai 
szemnek: nyomorúságos — szegény-
séget ábrázolja. Az ábrázolásmód 
egyaránt távol van minden kihívó 
nyomor-romantikától s minden meg-
szépítő gyöngyösbokréta -csillogástól. 
A színhelyek kopárságát legfeljebb 
a fehér-fekete tónusok fénytelen egy-
neműsége emeli ki önkéntelenül; el-
lensúlyozza azonban a vizek, lankák, 
növények és házak puritánul alkal-
mazott, de jóleső s az emberi dolgok 
ősi egységét hangsúlytalan termé-
szetességgel érvényesítő változatos-
sága. Az a „tiszta költészet", amelyre 
csak az ember-okozta iszonyatok ör-
vényei fölött elegáns inpassibilité-vel 
átsikló francia tiszt — Philippe 
March — hívja fel külön is a figyel-
met. Gyöngyössy Imre képzelete s 
Szécsényi Ferenc tiszta fényképíró 
művészete ritka hitelességgel idézi 
fel a magyar falusi élet valóságát. A 
mindennapi tevékenységek apró. 
mellékes mozdulatai és tárgyai — 
egy borfejtő kanna, kármentő, egy 
kopott levesestál s hozzá a csorba 
merőkanál és annyi más, ami azért 
nem tűnik fel, mert olyan egyszerűen 
illik bele az összképbe; egy-egy fél-
szeg gesztus: ahogy valaki elhessenti 
a ráhulló szégyent, az édesanya szót-
lan jövés-menése fiai szolgálatában 
stb.; de az ünnep kedvesen esetlen 
boldogsága is, a virágszálakat szoron-
gató kezek, a citerák zenekara, a 
darabos-nyers, szép énekszóval a 
földek megáldására vonuló nép se-
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reglese — nagyon szép. Mindennek 
megjelenítése néhány kiváló, vezető 
színész — Hegedűs Erzsi, Horváth 
Teri, Máthé Erzsi, Makláry János és 
sokan még — érdeme; de azoké is. 
akik a parasztszereplőket összeválo-
gatták, egy közösséggé lelkesítették, 
s a maguk mindennapi életének el-
játszóivá is tették. 

Mert már az első képsorokban a 
kérges kezeiken, a kopár tájakon s 
ósi szegénységükbe süppedt házak 
udvarain ott lebeg valami sajátságos 
archaikus légkör. Milyen különös, 
mikor a nép azzal tüntet, hogy 
nyitva hagyja kapuit és virágot fog 
a kezébe. Mikor az összefogdosott 
gyanúsak megszabadítására a kas-
tély felé sereglik a nép, feltűnik 
köztük szótlanul a szakállas Simon 
pap; a legenda törmelék-mondatai, 
amelyek a gyóntatószékben hangzot-
tak fel először, most már a nép ten-
geréből csapnak fel egy-egy hullám 
taraján. S ennek emberi zsivajgásá-
ból csak itt-ott válik értelmessé egy-
egy mondatfoszlány; egyébként Si-
mon pap monológja úszik fölötte, 
örvendezve, a történteket értelmezve 
S ezután már kettős fényt kapnak a 
jelenetek: a vezetőség első ülésének 
merev szertartásossága, Simon pap 
nyugtalan, magányosságtól félő éj-
szakája a végkifejlett előtt, csendes 

vitája testvérével, aki a proletár ha-
talom nevében letartóztatja, a végső 
összeomlás előtti nagy monológja, 
miután nem tudta megakadályozni 
az önkéntesek hadbavonulását, a me-
nekülő püspöki titkár elutasítása, a 
győztes fehértollasok visszatérte után 
a gyermekek halomra ölése, s a lep-
lét hátrahagyva menekülő kamasz: 
— a képsorok úgy fűződnek egy-
másba, hogy végül is teljes hitelt és 
értelmes funkciót kapnak a Márk 
evangéliumából idézett szavak, a 
fiúról, aki a bibliamagyarázók véle-
ménye szerint maga Márk volt: az élő 
emlékezet továbbörökítője. 

3. 

Az utóbbi időben itthon is, de nem-
zetközi fórumokon is gyakran szó 
esik az új magyar film-iskoláról. En-
nek csak örülni lehet; azt bizonyítja, 
hogy filmgyártásunk annyi elvetélt 
kísérlet, eleve reménytelen vagy 
félresiklott kezdeményezés után ma-
gáratalált, nagykorú lett: önálló az 
önállók között. Iskoláról — vala-
milyen minden tanítványt magához 
láncoló mester hatására vagy vala-
milyen előírás, modor kötelezővé té-
tele nyomán kialakult egység értel-
mében — nem lehet szó. A sokféle 
közös mozzanatból, a rokon törekvé-
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seket egy irányba vonzó célképzetek 
közül a három legfontosabb mégis 
elég határozottan kivehető. Az elsőt 
— némileg divatos, de ettől még nem 
okvetlenül hiteltelen megjelöléssel — 
humanista elkötelezettségnek nevez-
hetnők. A másik a valóság tisztelete, 
és értelmesen igaz ábrázolására való 
törekvés. A jó új magyar filmek al-
kotói lehetőleg a hazai világnak ab-
ból a rétegéből merítenek, amelyet 
gyermek, s ifjúkoruk élményeiből 
ismernek, vagy amelyet felnőttként, 
nyitott szemmel megtapasztaltak; s 
igyekeznek ezeket az élményeket 
kendőzés nélkül, de mégis úgy ábrá-
zolni, hogy ami formáló kezükből 
kikerül, ne rekedjen meg a puszta 
tényközlés. riport síkján, hanem va-
lamilyen alkotássá: a tények mé-
lyebb, erkölcsi összefüggéseit feltáró 
kompozícióvá kerekedjék. Nem a 
..való égi mását" keresik, hanem a 
látszatra elszigetelt tények általáno-
sítható értelmét, ha úgy tetszik, jel-
kepi jelentését. Ez az iskola harma-
dik jellemvonása. Minthogy más és 
más élményrétegekből merítenek, s 
a valóság elemeit a maguk emberi -
művészi értékrendjéhez igazítják, 
természetes, hogy erősebb műveiken 
az egyéniség kezenyoma, mint más 
iskolák művein; olyanokén, amelyek 
elvi vagy stiláris előírások, divatok.-
eszmevilágok jegyében alakultak ki. 

A Virágvasárnap ennek a magyar 
iskolának jellemző és értékes műve. 
Gyöngyössy Imre a Magyar Tanács-
köztársaság névtelen hőseinek aján-

lotta művét. Ajánlhatta volna min-
den parasztlázadás, a szegények és 
elnyomottak minden névtelen hősé-
nek. A magyar falu — pontosabban 
a falusi magyar nép — életét, körül-
ményeit és lelkivilágát, hétköznap-
jait és ünnepeit falun nevelődött 
gyermekként élte át s a fészkére hü 
szeretettel vissza-visszatérő felnőtt-
ként tanulta meg értékelni az író-
rendező. De ennek a valóságélmény-
nek és ismeretnek segítségével tudta 
elkerülni annak a „mély magyar", 
al-ballada-hangulatnak veszélyeit, 
amelyektől pedig legjobb fiataljaink 
sem tudtak mindig megszabadulni: 
még Gyöngyössy sem egészen. De 
erre a hiteles élményrétegre támasz-
kodva találta és őrizte meg egyéni-
ségét a laikus passiónak azon az 
útján, amelynek lehetőségeire a mo-
dern olaszok, főként Pasolini. inkább 
csak ráébreszthették. 

A cselekményt egy ballada strófái 
keretezik: ennek refrénje „Hej Si-
mon pap, Simon pap, kcwnmenista 
Simon pap. Jézus Krisztus árulója 
nem te vagy". Gyöngyössy Tolna 
megyei falujában találta a ballada 
töredékeit; ezeket kiegészítette, s 
amikor filmje parasztszereplőit ke-
reste, egy Moldvából hazaszármazott 
csángó asszonyra — Benke Rózsi né-
nire lelt. aki a hozzákerült anyagot 
a maga hagyományaihoz formálva, 
egészen ősi hangulatú balladát hozott 
létre. Ez a mikrofonok, jupiterlám-
pák. felvevőgépek világában szüle-
tett. ősi zománcú ballada valóban 
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nagyon szép. A Virágvasárnap-ban 
azonban, szerencsére alig van más 
..balladai" elem. Világa sokkal tága-
sabb, realizmusa sokkal valóságo-
sabb, jelképrendszere sokkal általá-
nosabb a balladákénál. Szaggatott-
sága nem nagyobb, mint amit a me-
részebb vágásokat egyenesen meg-
kívánó mai filmízlés előír; cselek-
ményének, jelképvilágának kibonta-
kozása világos; nem bíz többet a kö-
zönség képzeletére, mint amennyire 
szükség van ahhoz, hogy nézői el-
gondolkodva szőjék, egészítsék, al-
kossák tovább azt, amit láttak. 

Ha már szakmán kívüli műfaj be-
folyását nyomozzuk, inkább az emlí-
tett laikus passióét kereshetjük, ta-
lálhatjuk meg. Az efajta párhuza-
mosítás is csak módjával értendő 
persze. Gyöngyössy csupán a történet 
legfontosabb pontjain él a passió 
motívumaival; akkor is igen áttéte-
lesen, s úgy, hogy a cselekmény a 
magyar falu valóságos világában fo-
lyik le, tele olyan elemekkel, amelyek 
az egyszeri jellemek és események 
világába ágyazzák be a jelképes cse-
lekményt is. Nem árt arra sem fi-
gyelmeztetni, hogy a bibliás motívu-
mokat nem kellett egyházi források-
ból merítenie. A Biblia évszázadokon 
át az egyetlen könyv volt, amelyről 
a szegény nép mélységeiben tudtak; 
hiszen erre hivatkoztak minden írás-
tudók. minden korban és kérdésben. 

4. 

A Virágvasárnap Gyöngyössy Im-
renek nem első filmje, de — ha az 
édesapjáról készült rövid filmtanul-
mányt nem számítjuk — nyilván ez 
az, amit opus 1-gyel jelezne. Legbel-
sőbb élményvilágának és művészi 
felkészültségének teljes latbavetésé-
vel készítette el. Szívós diplomáciá-
val kitartott szándékai mellett, s ki-
tűnő munkatársakat nyert meg. Ba-
csó Péter dramaturg-iróniája és gya-
korlatiassága jó ellensúlyul szolgál-
hatott a megható jeleneteken szívesen 
elidéző hajlamához a megindultságra: 
a kompozíció külön jelessége az a 
hézagtalan tömörség, amellyel a be-
fejező részek, szófukar gyorsasággal 
leperegnek. Telitalálat a Simon pa-
pot alakító Frantisek Veleczky szere-
peltetése: olyan színész, akiből vala-
milyen sajátságos szuggeráló eró 
árad. Érthető, hogy mellette elsápadt 
a szerepében is bágyadtabban meg-
fogalmazott Tóth Benedek. Hiteles 
alakot formál Koncz Gábor, finoman 
gyengédet Medgyessy Mária s meg-
hatóan valóságosat Kőműves Sándor. 
Mégegyszer külön ki kell emelni Szé-
csényi Ferenc mértéktartásában is 
sugárzóan poétikus erejű képsorait. 
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