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„Minden társadalmi válság mélyén 
a hatalmi érdekek primitív, nyers ellentéte feszül. 
Csak a ‘vagy-vagy’ számít.”
(Kállai Ernő: A Dózsa-sorozat fametszetei; 1936) 

Jancsó Miklós egyértelműen baloldali elkötelezettségű gondolkodó volt, aki 
egyaránt bírálta a terrort, a dogmatizmust és a kádári puha diktatúrát. Forradalmár 

– mind társadalmi, mind művészi értelemben. Két rendhagyó képzőművészfilmje 
(Derkovits, 1958, Halhatatlanság, 1959) kétségkívül a korszak szülöttje, magán 
viseli tehát annak a kultúrpolitikának keményvonalas, didaktikus, ideologikus hang-
ját. Mindenekelőtt a narrátor szövege képviseli ezt a hangnemet, amely a mai 
fülnek kifejezetten bántó. Az elemző szemnek ezt kell leválasztani a képek for-
radalmiságáról: a rövid művek dokumentarista filmkísérletekként az elsők között 
jártak, amelyek a filmnyelvi megújulás formai lehetőségeit az interdiszciplináris 
művészet nyitott műtípusán keresztül hajtották végre, és utat mertek nyitni a poli-
tikai eszméket kritikai alapon vizsgáló modernizmus költői filmformája felé. A szob-
rász- vagy képzőművész-sorsot feldolgozó rövidfilmek1 korszaknyitó darabjainak 
számítottak, melyekben a rendezőt képzőművészet és mozgókép kapcsolata, 
valamint a művész szubjektív világának műbe vetülése foglalkoztatta.2

Az avantgárd filmforradalmár Jancsó politikai3 modernizmusának első mozgóké-
pes ideológiai tette volt ez a két film. A Budapest Filmstúdió égisze alatt készült 
festményfilm „a forradalmár művész magatartásának általános logikáját kísérli 
meg kifejezni Derkovits képei alapján”,4 ilyenformán radikális „tettével” Jancsó 
Derkovits egyedülállóan modern szocialista művészete előtt hajtott fejet, pedig 

„1958-ban még sokan vitatták5 Derkovits helyét a magyar festészet történeté-
ben. Ebben a vonatkozásban ez a film tett volt, kiállás a nagy munkásfestő elis-
meréséért”.6 Jancsó, miközben a Derkovits-film előtt József Attiláról, majd utána 
Goldmann Györgyről készített személyes, szerzői vallomásként értékelhető ideo-
logikus balos filmverset, megfogalmazta rekonstrukciós technikájú, valóságfeltáró 
módszerének lényegét: a kritikai történelmi vizsgálat általános törvényeinek – film-

1 Erről a témáról lásd bővebben Bakos Gábor: A hatvanas évek magyar filmművészetének művészet-
történeti vonatkozásai. ( In: wwww.filmkultura.hu spirál-rovat)   
2 Nemeskürty István Megkésett pályakezdés Jancsóval a hatvanas években In: Filmvilág 1981/09
3 „Mi azt a teóriát fogadtuk el és szolgáltuk teljes hittel – ebben az értelemben értünk felnőtté -, hogy 
a filmművészet feladata nem egyéb, mint képi nyelvre fordítani, segíteni és népszerűsíteni a napi poli-
tikát. (...) Amikor mi indultunk, világra eszméltünk, senki nem beszélt – vagy nem beszélhetett – arról, hogy 
a művészetnek két másik funkciója is lehetséges: a valóságfeltárás és a szórakoztatás.” ( In: Zsugán István: 
Szubjektív magyar filmtörténet. 1964–1944. Osris–Századvég, Bp., 1994. 36. ) 
4 Szekfű András: Fényes szelek fújjátok! Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1974. 40. 
5 „Követői nem akadnak, de recepciója annál több problémát okoz az utókornak. Derkovits ugyanis 
baloldali érzelmű, igazi proletár művész, nagypolgári mecénásokkal, akit kilakoltatnak, és az éhhalállal 
küszködik, aki 1945 után állandó vita tárgya (akárcsak a költő József Attila): par excellence szocialista 
művész-e, avagy Nyugat-imitáló formalista?” ( Beke – Gábor – Prakfalvi – Sisa – Szabó: Magyar művészet 
1800-tól napjainkig. Corvina, 2002. 331.) 
6 Szekfű ui. 

poétikai – leírását, amellyel egyben történe-
lemszemléletének avantgárd (vagyis tagadó) 
revizionista nézőpontját is kijelölte.7 
A filmekben a Horthy-korszak fasisztoid terror-
időszaka idéződik fel. A proletár-kommunista 
művészsors tragikus életútjai parallel módon 
jutnak el egy tragikus végkifejlethez: a politikai 
és hatalmi terror milyen súlyos lélekbeteggé 
nyomorítja, és lehetetleníti el az alkotó ember 
típusát. A népért, nemzetért való művészi és 
emberi önfeláldozás halhatatlan dicsőségének 
tematikai sorsvariációiban bukkant rá először 
Jancsó vezértémájára: a hatalmi elnyomás tragi-
kus következményeinek és folyamatainak vizs-
gálatára. Jancsó későbbi stílusában ez a nagyon 
belülről ábrázolt, megszemélyesített, szubjektív 
módon „átszenvedett” történelmi esztétizmus 
alakul át kollektivista, racionalizált személytelen 
történelmi analízissé. Ugyanis Jancsó további 
alkotói periódusaiban egyértelműen elhatáro-
lódott ezekben a filmekben expresszionista 
módon megformált absztrakt ábrázolásmód 
továbbvitelétől. Túl romantikusnak gondolta 
őket. 
Az Én-központú, indulatvezérelt, szubjektív film-
forma még nem rendelkezett azzal a fajta távol-
ságtartással, ahonnan a világ mindkét ellenpólusa 
(hatalomra törekvők - elnyomásba kényszerítet-
tek) ugyanolyan érvénnyel bemérhető, objektív 
módon, illúziómentesen megítélhető lett volna, 
éppen ezért Jancsó a későbbi (be)érett modern-
izmusában az expresszív formavilágtól azért 
távolodott el, mert úgy érezte, hogy a szubjek-
tív módon befolyásolt történelmi látásmód nem 
kínál számára eléggé „tiszta formát”. 
Derkovits 1927-es kiállítási katalógusában leszö-
gezi: „Festészetemet minden illuzionisztikus 
eszköztől megszabadítani akarom, mert csak 
úgy jöhet létre egy erős festészet, ha tisztára 
festői formákkal dolgozunk…” Tehát Derkovits 
és utána Jancsó is személyes meggyőződés-
ből, elsősorban politikai és társadalmi tettként 
értelmezték művészetüket, amelynek eszkö-
zét, az ecsetet és a kamerát kijózanító fegyver-
ként használták humanista forradalmi eszméik 
kinyilvánítására: „Az a mű, amely megnyugtat – 
lefegyverez; amelyik viszont felráz, tehát tettre 
késztet a kegyetlenség, az embertelenség ellen 

– optimista.”8 
Derkovits még belülről, a proletariátus végsőkig 
harcoló, de elnyomorított drámai szemszögé-
ből bontja ki egyetemesített társadalomonto-
lógiai értékrendjét. Jancsó már külső, racionalista 

7 Nacionalizmus, patriarchális népfelfogás, „naiv” forradalmi 
optimizmus. Lackó Miklós tanulmányában megnevezi azt a 
három legfontosabb történelmi gócpontot és tabutémát, ame-
lyeknek Jancsó későbbi filmjeiben nekiment, és felszámolt 
közéleti ihletettségű művészi radikalizmusával: „Jancsó művé-
szete éles szakítás ezekkel a hagyományokkal, de úgy, hogy 
töretlenül megőrzi politikai ihletettségét.” (Lackó Miklós: A 
könyörtelen humanizmus hagyománya. (Jancsó Miklós törté-
nészszemmel.) In: Filmkultúra 1971/2.) 
8  Szubjektív magyar filmtörténet 1964-1994. 40. 
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„(film)történészként” írja meg hosszú snittes kamera-töltőtollával világtörténelmi 
dimenziókig terjesztett elidegenedés-vízióit. Derkovits a hétköznapi világ expresz-
szív költőiségű, mégis megrendítő erejű terror- és szenvedésképeivel9 folytatott 
művészi „földalatti harcot” a Horthy-korszak erőszak-kormánya ellen. Jancsó a 
kádári puha diktatúrában készített történelmi filmjeinek csupasz („pszichológia-
mentesített”), áttételes parabola-történeteibe kódolta bele demitizáló,10 forra-
dalmi ideológiáját,11 amely az „elszenvedett múlt12” „stílromantikájának” – Jókai-féle 

– önámítási mítoszait robbantotta széjjel. 
Jancsó a történelmi elidegenedés személytelenül objektív modellteremté-
sére törekedett.13 Derkovits jóval líraibb14 hangvételű volt és Jancsó egyik állandó 
témája körül forgott (munkás, népi osztály elnyomása, megnyomorítása), amelyet 
három fő altémakörre oszthatunk: 1. Az (ellen)forradalmi elnyomás erőszakkultu-
szából fakadó népi-társadalmi szenvedés kendőzetlen bemutatása. 2. A mun-
kás nép és népi sors monumentalitásának, időtlen örökérvényűségének hirdetése.  
3. A proletárforradalom világrendítő osztályharcának igazságában való elkötelezett hit.
Az egyetemes szintig tágított társadalmi értékítéletre való törekvés azt sugallja, 
hogy Jancsó ösztönösen ráérzett Derkovits festői szemléletmódjának rejtett moz-
góképes kompozíciós elveire.15 Derkovits-filmje, minden stílusbeli ingatagsága 
ellenére is, adott egy bátor lökést a magyar modernista film megszületésének, 

9 Derkovits témaválasztását az a történelmi tény legitimálta, hogy a háború és a Tanácsköztársaság után 
itthon a népesség nagyobbik része irtózatos nyomorban élt. A Kassák Lajos által vezetett Munka-kör 
szociofotósai kiállítását a nyomor kendőzetlen ábrázolása miatt 1932-ben be is tiltják. A képzőművészet-
ben az újklasszicizmus (Aba-Novák) mellett hódított az „újtárgyiasság” konstruktív és expresszív ábrázo-
lási tendenciája. Derkovits kivételes tehetségű egyéni formanyelve a két utóbbi stílusvariációt egyesíte-
ni tudta. 
10 „Olyan nemzeti mitológia azonban, amely a történelemben egyértelmű identitást tudott volna terem-
teni, Magyarországon nem volt, s valószínűleg máig nincs. A negyvennyolcas forradalmat, amely a leginkább 
képviselhetett volna hasonló erejű identitásteremtő erőt, ötvenhat bukása és a kádári konszolidáció jó 
időre diszkreditálta. (….) Jellemző, hogy a Szegénylegények áldozat hősei is mind nehéz életű betyárok, 
szabadságharcos múltjuk rég a legendák ködébe veszett. A magyar történelmet mitizálni nem, csak 
demitizálni lehetett.” ( Kovács András Bálint: A hetvenéves Jancsóról. In: Film szerint a világ. 303.) 
11 „Számunkra az emberek nem elsősorban, mint egyéniségek érdekesek, hanem mint egy struktúra részei. 
A pszichológiamentesség lényege, hogy a nézőnek a gondolattal kell azonosulnia nem az egyes szerep-
lőkkel vagy a történettel.” ( Karate-trilógia. In: Filmkultúra 65/73. 68.) 
12 Bíró Yvette nevezte így a Szegénylegények történelemképét. 
13 „Ez az értékrend az archaikus személytelenségű történelemé, azé a nagyvonalú, a személyiség sorsá-
val foglalkozó édes keveset törődő interpretálásé, ami a régi eposzokban is fellelhető.” ( Perneczky Géza: 
A szépség mítosza, a harmónia széttörése, a köznapok költészete. Magyar filmképek stílusváltozatai. In: 
Filmkultúra 1965–73. Válogatás. (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. 32.
14 A drámai feszültség expresszionista módon eltúlzott térdinamikáját gyengéd vagy kontrasztos szín-
használattal oldotta: „Ahogy a középkori festők az arany pompájával hódoltak Máriának és a kisdednek, 
úgy fürösztötte meg Derkovits proletáralakjait a szimbolikussá növekvő ezüstben, a rózsaszín, a világos 
okker és a világoskék lágyan egymásba simuló színpárájában.” (Németh Lajos: Modern magyar művészet. 
Corvina. 97.) 
15  A két alkotó világát számos tartalmi vagy stiláris egyezés köti össze, amelyből a legfontosabb a rigid 
hatalom erőszakarcának kendőzetlen bemutatása, továbbá a bipoláris világrend egyazon képen belüli 
szerepeltetése. (elnyomó-elnyomottak, lázadó szegények - véreskezű elnyomók, kirekesztettség - benn-
rekesztettség stb.) 

hiszen politikai modernizmusunk16 első „aktivista 
filmjének” tekinthető. Elsőként itt körvonalazó-
dik a rendező avantgárd17 politikai esztétikájának 
lényege, amelyet még nem képes saját, autonóm 
filmnyelven keresztül kifejteni, hanem Derkovits 
egyedülálló, modern szemléletű, szocialista 
festészetének elsöprő erejét hívja segítségül. 
Azért értékelhetjük forradalmi tettnek „ellenál-
lás-művészetük” társadalomkritikáját, mert egy 
addig nem tapasztalt progresszív felfogásban 
tágították ki a sematikus szocialista-realizmus 
hagyományos kereteit.
Most vizsgáljuk meg Jancsó első képzőművész-
rövidfilmjének eklektikus expresszivitását, mivel 
a két életrajzi filmversben nemcsak a hol lírai, hol 
drámai módon előadott rekonstrukcióval vagy 
az ideologikus orosz „materialista” expresszivi-
tás nyelvi stilizációjával él a rendező, hanem a 
német expresszionista festészetet idéző defor-
máló, szorongatóan felizzított képrajzzal is. Ez 
utóbbi stílusvonás bizonyára Derkovits festé-
szetének tanulmányozása után lopakodott be 
Jancsó expresszív formakészletébe, hiszen a tra-
gikus életutat bejárt magyar kommunista festő 
a magyar expresszionizmus18 egyik kiemelkedő 
zsenije volt.
A képi eszközök manipulációjával mindkét film-
ben vizuális bizonytalanságot teremt, amely 
egyúttal a személyes lét és pszichotikus bizony-
talanság szorongató világának is megfelel. 
Ilyennek számít a Derkovits-filmben az expresz-
szionista festészetre, filmre és magára a magyar 
festő motívumvilágára is jellemző ablakok, tük-
rök, rácsok és belső architekturális keretek nyo-
masztó-elnyomott, neurotikus érzelmekhez való 
társítása. Itt a fény-árnyék az egyik legmeghatáro-
zóbb drámai stíluselem: expresszionista módon 
lüktet, sejtelmesen megfélemlít és megrajzolja 
az élő szereplőket, akiknek mindvégig csak az 
árnyalakjával lehet találkozni: az éhhalálba űzött 
forradalmárfestő szellemalakját; a festő lakása 
ajtajának üveglapja előtt elbandukoló szegény 
férfiak és nők megtört, félelemtől reszketeg, 
elsurranó alakjait; a háztetőn ólálkodó macska19 
omladozó háztetőfalra vetülő árnyképét. Ebben 
a filmben Jancsó a fény-árnyékkal és a szűkös 
lakásbelsők nyomort sugalló hangulatának rea-
lisztikus – kammerspiel-szerű – felnagyításával 

16 „A hatvanas évek „cselekvő” filmje, illetve a modernista film-
művészet persze maga is politizáló művészet volt. Így érthető, 
miért éppen Jancsó Miklós, Kovács András vagy Kósa Ferenc 
munkái váltak hivatkozási alappá vagy kerültek kereszttűzbe.” 
(Czirják Pál: „Fellazult tételek” Jancsó filmek vitái a hatvanas 
években. In: Metropolis: Magyar filmkánon. 2009/03. 58.)
17 „Peter Wollen szerint kétfajta avantgárd film létezik. Az egyik 
tisztán formalista, a másik politikai. Olyan filmkészítők, mint 
Eizenstein, Jancsó vagy Godard, nem csupán a formai újításaik 
miatt tekinthetők avantgárd alkotóknak, hanem filmjeikben ki-
fejeződő politikai álláspontjuk miatt is.” ( Kovács András Bálint: 
A modern film irányzatai. Palatinus, 2005. 50.) 
18 Derkovits egyedi stílusvilágában az expresszionista érzelem 
és formafokozás mellett a kubizmus több-nézőpontú térszem-
lélete, illetve egy finom és gyengéd színfestészet dominált. 
19 A háztetőn madárra vadászó árnyék-macska képének ve-
szély-szimbóluma Derkovits: Végzés (1930) című festményéből 
származik. 
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teremti meg elsősorban a film expresszív pszi-
cho-drámai, nyomasztó atmoszféráját. 
Nemcsak a Derkovits-, de majd a Goldmann-film 
jelképteremtő absztrakt kompozíciós elve is az 
irracionális politikai terror személytelen erejének 
lélekpusztító működését festi le szubjektív vízió-
ként. A két film sötét, deprimált világa a szoron-
gató fantáziának és a spontánul feltörő szubjektív 
indulatoknak ad expresszív formát. 
Jancsó megérezte, hogy az agresszív-indulatos 
formaalakításon alapuló expresszionista ábrázo-
lásmód lehetőséget nyújthat költészet, szobrá-
szat, festészet és mozgókép poétikai világának 
összekapcsolására, hiszen az expresszionista 
filmkép mesterkélt, valótlan, szokatlan beállításai 
a szereplőktől függetlenül, aktívan részt vesznek 
a cselekmény alakításában, amely így új lehető-
ségeket nyújt a filmnek, és a társművészeti ágak 
(festészet és színház) plasztikai jeleivel tágítja a 
kinematográfia poétikai jelrendszerét20. 
Röviden foglaljuk össze, hogyan képes a film  
a felsorolt társművészeteket hitelesen bemu-
tatni, miközben saját nyelvén keresztül próbál ref-
lexív módon nyilatkozni róluk. A film permanens, 
mozgó látványvilágával és időszerkezetével folya-
matosan darabolja szét a benne foglalt és beke-
retezett cselekményt. A szüntelen kép-átalakulás 
során, amikor a kamera és a vágás kombinatorikus 
lehetőségei miatt minden motívum, tárgy, ember 
újabb szemszögből tárul elénk, a formaalakzatok 
egymást követve, változó ritmusba váltják egy-
mást, bújnak ki egymásból. A „feldarabolás–meg-
merevítés” művészi eljárását, vagyis az „ott van” és 

„nincs ott” esztétikai posztulátumát a többi művé-
szettől különbözve a film problematikusabban 

20 Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs. Képzőművészeti 
Kiadó, Bp. 45.

valósítja meg. Dialektikus nyelvi képessége miatt egyszerre képes alkalmazni 
és involválni a térbeli és időbeli művészetek stilizációs elveit. Amíg a film előtti 
művészetek elvonatkoztató gondolkodásmódjukat valósággal azonos dimenzió-
ban végezték, a film már nem magát a valóságot absztrahálja,21 hanem manipulatív 
művészi technikájával téren és időn végez elvonatkoztató „beavatkoztatást”. A film 
irreális tér-időszervezésű „formaakaratával”22 a realitás képének teljességét kívánja 
megvalósítani. A jelölt jelenségvilágot tördeli fel a tér-idő elvont művészi átalakí-
tásával. Ebben a montázs-elvű, feldarabolásra épülő alkotói absztrakcióban kell 
keresnünk a film művészi erejét, s egyben hiányosságát23 is, amely által megkülön-
böztetni magát a többi művészeti ágtól, s amely által „hetedik művészetként” defi-
niálható. – „A filmművész egyszerre szabdalja szét a verset és töri össze a szobrot!”24

Jancsó a síkba merevített tér-idővel foglalkozó festészetet dinamizálta a film illu-
zórikus reprezentációs képességében. Egy festmény bemutatásának mozgóképes 
adaptációját nagyszerűen szemlélteti Derkovits Menekülők (1926) című nagymé-
retű olajfestményének „filmes átfordítása”. Az akcióvezérelt téma adja magát.  

„A fehérterror elől menekülő népek” rémületes pánikrohanásáról „mesél” a kép. Ezt 
a felülnézetes festményt „dramatizálja” a leghosszabb ideig Jancsó. Bizonyára azért, 
mert a Derkovits-képek közül ebben a látomásszerű akcióáradatban találta meg 
leginkább saját magát: különféle örvénylő fizikai mozgásokon keresztül fejeződik 
ki az egyetemes vízióvá tágított mondanivaló. A cselekmény képen kívülre tartó 
menekülés-irányát hangsúlyozva vágja egymásra Jancsó a heves mozdulatokat tevő 
parasztalakokat, illetve megvadult állatokat. Az oldal és rézsútos, „expanzív moz-
gásoktól”25 szétfeszített közelképek és kis-totálok után látjuk csak egészében a 
teljes kompozíciót, és rajta a kavarodó „érzelmi energiák által mozgatott formákat”.26 
Az ideologizáló avantgárd film expresszív poétikai alakzatának lényege az „ütközés”, 
vagyis amikor a kép érzéki anyagának konfrontálásából megszületik a nevelő szán-
dékú tiszta szellemi gondolat. A gondolattól az érzelmekhez visszataláló drámai 

21 Hiszen a film a valóság ontológiai reprodukcióját adja, vagyis a mozgóképes apparátus objektív (em-
beri beavatkozástól független) mechanikus eljárásmódja által létrejövő kétdimenziós téma referenciális 
alapon megegyezik valóságbeli másával. (Lásd. bővebben Bazin) 
22 „(…) egy adott időszak minden művészi alkotásában ugyanaz a „formaakarat” („Formville” – Worringer 
fogalma) nyilatkozik meg, amely egymáshoz közelíti, asszimilálja az alkotásokat.” (In: Jan Mukarovsky: 
Szemiológia és esztétika. Kalligram, 2007. 221.) 
23 „A filmnyelv problémái, úgy véljük, a filmforma kétdimenziósságából vezethető le. Minden film legki-
sebb formai közös többszörösét, így határozhatjuk meg: a film egyrészt látvány, másrészt időbeli szek-
vencia. Ez egy olyan elvont meghatározás, amely csupán megjelöli az alapviszonyt, ami minden film leg-
fontosabb formai kiindulópontja: egy látványvilágnak és egy időbeli szerkezetnek a kompozíciós viszonya.” 
(Kovács András Bálint: A film művészettörténete) 
24 Vö. Gyertyán Ervin: A múzsák testvérisége. Gondolat, Budapest. 1966. 175–176. 
25 „Derkovits menekülés-tematikájú művein egy újfajta megoldást alkalmaz – Körner Éva megfogalmazá-
sában – „a képtérből átlósan kifutó mozgást”. A mozgás átlós iránya ugyanebben az időben alakul ki; a 
német művészet ösztönzése feloldja Derkovits korábbi árkádia-korszakának elvonatkoztatott, hermetikus 
jellegét.” (Passuth Krisztina: Derkovits művészete és a húszas évek német festészete. In: Tranzit. Tanulmá-
nyok a kelet-közép-európai avantgarde művészet témaköréből. Új művészet Kiadó. 72. 
26 Körner Éva: Derkovits Gyula. Corvina, 1968. 105. 
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képfűzés intellektuális képkapcsolási logikáját nagyszerűen példázza a filmben a 
Tanácsköztársaság bukását Derkovits szemszögéből összefoglaló rövid szekven-
cia: Berény Róbert Fegyverbe! című híres plakátját látjuk. – Gyülekeznek a felhők. –  
A napsütötte agitációs plakátra árnyék borul. – Egyre szürkébb és komorabb felhők 
kúsznak az égbolt előtt. Dörög és villámlik. – A festő székére rakott paletta és ecset 
falra vetülő árnyékát egyre ijesztőbb módon remegtetik meg a mélykékre színező-
dött gyilkos vihar villámcsapásainak éles fényei. Idegesen rángatózik az ablak kereté-
nek fekete rácsa a plakáton. A székében magába roskadtan ülő, fejét kezébe temető 
festő szobája falára vetülő villódzó sziluett-képe. A tiszta fényű holdat eltakarják 
az éjszaka fekete felhői. A búslakodó, de egyben reményt adó narrátor-szöveg így 
összegez: „ A Magyar Tanácsköztársaság elbukott. Gyász és félelem ült a szívekbe. 
De elszántság is. Derkovits Gyula is ekkor fogadta meg, hogy soha nem hagyja el a 
proletár-forradalom zászlaját.” Egy sötétbe burkolt képet világítanak meg. A kamera 
lassan előre kocsiz. Derkovits „megérett” szakállas, elszánt tekintetű, 1921-es port-
réját látjuk. A kép tág premier plánból szűk szemközelibe érkezik: megszületett a 
népét eltökélten támogató festő harcos énje. 
Jancsó festészeti filmversében a művész életrajzának felelevenítésekor a leg-
fontosabb szervezőerőnek azt tartotta, hogy a festő oeuvre-jében hogyan feje-
ződik ki politikai-társadalmi, illetve szellemi-művészi forradalmi ideológiájának 
esztétikája. 
Jancsót az érdekelte, hogy a forradalom alakzatainak27 vagy szakaszainak (kirob-
banás, leverés, megtorlás utóélete, a hithű forradalmár halálban való megtisz-
tulásának kinyilatkoztatása) lényegét meg tudja mutatni a filmképbe belefoglalt 
festménykép valóságsűrítő ereje által. 
A forradalmi munkás-erőt és világépítő szándékot szimbolizálja Derkovits utolsó, 
konstruktívan expresszív stíluskorszaka. Ennek a korszaknak a jelentős reprezen-
tatív műveit – Hajókovács, Hídépítők, Dunai homokszállítók című festményeit 

– Jancsó is a filmje utolsó negyedébe helyezi, megértve ezzel Derkovits létösz-
szegző munkásképeinek gondolatmenetét, amelyből egy újraformálódó, jövő-
jét minden nehézség ellenére kitartóan építő munkásosztály hitereje sugárzik.28 
Természetesen a nyílt agitáció sem hiányozhat a filmből: Derkovits egyedülálló 
erejű Dózsa-sorozatának formai és ritmikai konfrontáción alapuló expresszív kép-
montázsa. Jancsó optimizmusa, állhatatos forradalmi küzdőkedve azonosul egy 

„gyászalkotás” bemutatásával, amely minden tragikus tartalma ellenére további 

27 „A forradalom, mint alakzat lehetővé teszi különféle társadalomtörténeti folyamatok, mozgások meg-
figyelését, vizsgálatát. Az így létrejövő narratíva egyidejűleg állhat rekonstrukciós kísérletként, modellként 
vagy parabolaként. Feltárhatja a történeti fejlődés ellentmondásait, kirajzolhatja a változások és vissza-
rendeződések ingamozgását, körüljárhatja az osztályharcok dialektikáját, elemzés alá vonhatja a hatalom 
és erőszak viszonyát.” ( Cirják i.m. In: Metropolis. 59.)
28 Aradi Nóra: A szocialista képzőművészet története. Corvina, 2. átdolgozott kiadás. 177. 

ellenállásra sarkallja nézőjét. Ilyen, ideológia-
ilag többszörös szimbolikával rendelkező mű 
Derkovits Halottsiratás (1924) című olajfestmé-
nye, amelyről még a kísérő szöveg is azt mondja, 
hogy nyíltan Horthy-ellenes, és a képet a Duna 
vizébe fojtott két szocialista újságíró emlékére 
festette a művész. Jancsó a filmre jellemző kép-
szemlélő dramaturgiával mutatja be a festményt. 
Úgy snitteli fel a képet, mintha egy rövid film-
jelenetben lennénk. Egy lassú, leíró svenkkel 
végigpásztázzuk a barázdált arcú, meggyötört 
arcú parasztembereket. Egy kopasz, idős férfi 
szigorú áhítattal olvassa könyvéből a sirató szö-
veget, miközben széttárt kezekkel gesztikulál 
hozzá. A felvevőgép lassú, szomorú lefelé moz-
gással a halott férfi földbarna színű arcára köt át. 
Két rövid drámai közeliben a férfi megkötözött 
kezére és lábára vágnak rá. Majd újból vissza 
az arcára. És a végén áttűnéssel, egy drámaian 
szűk kistotálban meglátjuk az egész horizontá-
lis tagolású festményt, amelynek képszerkezete 
átmenetet képez az œuvre-ben.29 Az oválisan 
örvénylő kompozíción a vadul izzó érzelmek, 
hullámzó, vagy éppen szaggatott formák soka-
sága ellenére is egyensúly uralkodik. Derkovits 
művészi értelemben vett osztályharcosságának 
egyik stiláris fegyvere a tragédiát és a taszító, 
undorkeltő humort ötvöző szatirikus30 képstílus 
volt. A szatirikus-tragikus hatás egymást fokozó 
kettőségében fejlődött Derkovits expresszív 
újrealizmusa,31 Jancsó a festő groteszkjei közül 
talán a legtöbbször idézett pohos, nagydarab, 
kopasz Halárus (1930) elnagyolt tárgyi és emberi 
formáit szemléli végig „gúnyos kamerájával”. 
A korai, hatvanas évekbeli Jancsót összevetve 
Derkovitscsal, úgy látom, hogy mindketten rea-
litás és absztrakció korrelációjában tágították a 
forradalom és a belőle szorosan következő poli-
tikai-hatalmi terror konkrét történelmi eseményeit, 
és a tiszta viszonylatokat kifejező, absztrakt, ide-
ológiai-filozófiai végkövetkeztetésekig vitték 
művészetüket. A szocialista realizmus dogmati-
kus, reprezentatív, konvencionális nyelvét politikai 
modernizmusuk radikális felülvizsgálatával kritika 
alá vonták. A valóságból indultak ki, amelyet nem 
közvetlenül érzékelhető módon utánoztak. Az 
életanyag realizmusának lényegét akarták egy 
autonóm, absztrakcióra törekvő képrenddel meg-
fogni. Ezért egy önálló viszonyrendszer mentén 
működő, sajátos, magánmitológiát, illetve jelkép-
rendszert dolgoztak ki. Személyes állásfoglalásuk 
teljes mértékben, hitelesen azonosult népük, osz-
tályuk etikai sorsának pesszimista történetével. – 
Világforradalmárok és proletárharcosok voltak.

29 Körner Éva i. m. 88. 
30 „A magyar művészet történetében Derkovitsnak nincsenek 
szatirikus elődei…” (In: Körner i. m. 223.) 
31 Körner. i. m. 208. 


