
A KRITIKUSI SEMLEGESSÉGRŐL 
Sas György legutóbb itt megjelent 

cikkétől (»Az eredet-", Filmvilág 
1963. május 1) nem lehet megta-
gadni bizonyos eredetiséget — így is 
illik a cikk igényes címéhez. Csak-
hogy ez az eredetiség nem annyira 
elgondolkoztató igazságokkal, mint 
meghökkentő megállapításaival lepi 
meg az olvasót. 

Kezdeném mindjárt azzal a he-
lyes tételével, hogy - a stílus csak 
alárendelt szerepet játszhat az esz-
méhez képest, csakis annak függ-
vénye lehet*. E helyes tételből azon-
ban antidialektikus konzekvenciá-
kat von le. Ugyanis figyelmen kívül 
hagyja, hogy a művészettörténet a 
forma és a tartalom szinte szaka-
datlan harcának története, amely-
nek általános törvénye, hogy az új 
tartalom kezdetben mindig a régi 
formában jelentkezik és csak fok-
ról fokra küzdi ki a maga új for-
máit. Ezt a harcot nem lehet külön-
választani a régi tartalom és az új 
tartalom harcától. Pedig Sas ezt 
teszi, amikor attól óv, hogy a stílus-
nak túlzott jelentőséget tulajdonít-
sunk. Könnyelmű leegyszerűsítés azt 
deklarálni, hogy a tartalom -min-
dig felölti a ráillö formátegyszó-
val a tartalom jelenlétét olyan té-
nyezőnek beállítani, amely automa-
tikusan, s konfliktusok nélkül kiala-
kítja a maga formáját. Az új tarta-
lom győzelme a régi tartalom felett 
mindig csak a régi formával való 
viaskodásban teljesedik ki, válik 
végletessé és tartóssá. Hisz mi más 
az a forma, mint az előző tartalom 
burka, amely a maga struktúrájá-
ban, a maga kompozíciós és ábrázo-
lási elveiben még a régi tartalom 
maradványait őrzi? 

Ezt a harcot, éppen azért, mert a 
tartalom elsődlegességét valljuk, 
nem nézheti a marxista kritika 
részvétlen szemlélőként, mint holmi 
másodrendű, az ideológiai szférán 
kívül álló, vagy alárendelt folyama-
tot. Az ideológiai harc a művészet-
ben véglegesen voltaképpen itt dől 
el, a tartalom csak altkor győzött, 
ha a formában is győzött, ha meg-
találta a maga adekvát formáját. Te-

hát primér módon ideológiai harcról 
van szó, amelyet mechanikus, auto-
matikus folyamatnak tekinteni — 
lényegében lemondás a régi tarta-
lom teljes felszámolásáról. S ez gya-
korlatilag azonos a régi tartalommal 
való kompromisszummal. Másszóval 
annak az elvnek a feladásával, ame-
lyet pedig Sas György is a magáé-
nak vall, hogy tudniillik nincs ideo-
lógiai -együttélés-": a szembenálló 
világnézetek kibékíthetetlen ellent-
mondásait nem szabad összecserélni 
az egymással szembenálló társa-
dalmi rendszerek harcának békés 
módszereivel. Sas behelyettesíti a 
kívánatost a lehetségessel, amikor 
kijelenti, hogy a stílus csak aláren-
delt szerepet játszhat az eszméhez 
képest. Helyesen akkor fogalmazott 
volna, ha azt írta volna: a haladó 
művészet mindig is arra törekszik, 
hogy a stílus alárendelt szerepet 
játsszon az eszméhez képest, vagyis 
helyesebben: teljes egészében szol-
gálja az új eszmét. A valóságban, 
enyhén szólva, nem mindig így van. 
Sőt, az új tartalom még zsenge ele-
mei gyakran fuldokolnak, sőt meg 
is fulladhatnak a régi forma her-
metikus szorításában. S ha az ese-
tek többségében nem is ennyire ki-
élezett az ellentét a forma és tarta-
lom között, a művészet fejlődésében 
mégis állandóan ható tényező, míg 
a tartalom és forma tökéletes össz-
hangja többnyire csak a művészeti 
korszakok csúcsain, s ott is csak in-
kább a remekművekben valósul 
meg. Aztán újra megbomlik. (És ez 
a jó, mert enélkül el sem lehetne 
képzelni a szüntelen fejlődést!) 

Óvakodni szeretnék attól a hibá-
tól, amelyet Sas György — ha jól 
értettem —, a tőlem idézett írásban 
vélt felfedezni: nem szeretném az ő 
álláspontját sem leegyszerűsíteni. 
Sőt, igyekszem nyomon követni, mi 
vezette őt az említett hamis konklú-
zióhoz. Gondolom, nem kis szerepe 
van itt a tisztázatlan terminológiá-
nak, különösen annak, hogy a mi 
kritikáink a stílus fogalmát a leg-



különbözőbb értelemben használják, 
mindenféle rokonfogalmakkal azo-
nosítják, nem elég pontosan külön-
böztetik meg vele hasonló, de nem 
azonos fogalmaktól. Az az elterjedt 
és önmagában teljesen helyes for-
mula, miszerint a szocialista realiz-
mus megtűri, sőt egyenesen feltéte-
lezi a stílusirányzatok sokrétűségét, 
különbözőségét — félrehallás foly-
tán — azt a benyomást kelti egyes 
kritikusokban, hogy a marxista kri-
tika semleges a formával szemben. 
Ez azonban nem igaz, nemcsak azért 
nem, mert nincs kinai fal tartalom 
és forma között, és minden forma 
tartalmi elemek hordozója, hanem 
mert forma és stílus nem egymással 
helyettesíthető fogalmak. (Pedig mi 
gyakran egymás helyett használjuk.) 
A fenti meghatározás a stílusirány-
zatok sokféleségét nem korlátlan ér-
telemben érti: benne csak a szocia-
lista szemlélettel összhangban álló 
stílusirányzatok sokféleségéről van 
szó. Ezt fejezi ki a meghatározásban 
a szocialista realista módszer fogal-
ma. 

A módszer persze általánosabb fo-
galom, mint a stílus, de már magá-
ban foglalja a valóság művészi meg-
közelítésének bizonyos sajátosságait, 
vagyis a stílus irányába mutat. 
Helytelenül fogja fel a stílusok sok-
féleségéről szóló elméletet, aki ezt 
a korlátozást nem hangsúlyozza, aki 
"meggondolatlan stílustilalmakról* 
beszél és azt a benyomást kelti', hogy 
a szocialista módszer bármilyen stí-
lussal összeegyeztethető. Az Irány-
zatok sokfélesége alatt Itt nem több 
és nem kevesebb értendő, mint 
mindazoknak a művészi kifejezési 
rendszereknek, stílusoknak az ösz-
szessége, amelyek a szocialista rea-
lista módszer általános ismérveinek 
megfelelnek. Ezek az ismérvek (a 
forradalmi fejlődés megragadása, a 
történelmi konkrétság, a tipikus hős, 
a tipikus körülmények, stb.) nem 
olyan konkrétak, hogy meghatároz-
nák egyetlen stílus ismérveit, de 
nem is olyan elvontak, hogy nem 
zárnának ki egész sor stílust a szo-
cialista művészetből (amely persze 
nem azonos a mi átmeneti korunk 
művészetével). 

Ami pedig a vitatott példát, Jan-

csó Miklós filmjét, az "Oldás és kö-
tést« illeti: meglehet, hogy én is pon-
tatlanul használtam a terminológiát, 
de az, úgy hiszem, kiviláglott a kri-
tikából, hogy nem valami szűken ér-
telmezett stílus átvételéért bíráltam 
a filmet, hanem éppen az ábrázolási 
módszer miatt, amelyet nem tartot-
tam összeegyeztethetőnek a film esz-
mei szándékával. Hogy "kész kate-
góriákba* soroltam, vagyis — nyíl-
tabban — beskatulyáztam? Katego-
rizálás nélkül persze nincs analízis, 
de aligha hinném, hogy a legfino-
mabb disztinkcióval és a legkomp-
lexebb szemlélettel oda kellett volna 
kilyukadni, ahova Sas György lyu-
kadt ki — vagyis oda, hogy hagy-
juk csak a művészeket magukba 
szívni a nyugati dekadencia inspi-
ráló hatását, amely "passzív tudat-
működés folyományaként* majd 
csak eligazítja őket a mi valósá-
gunkban. Elismerem, hogyne ismer-
ném el az alkotói tevékenység sajá-
tos lélektanát, még azt sem taga-
dom, hogy erre a kritikának tekin-
tettel kell lennie, de mire való a 
művészeti kritika, ha nem minde-
nekelőtt 'arra, hogy a művet, az 
eredményt értékelje, hogy össze-
vessük — amennyire csak tudjuk, 
tudományos objektivitással — a mű 
igazságát az élet igazságával? 

Sas kicsit bűvészkedik, amikor 
csak azt a lehetőséget említi, hogy 
az eszmeileg idegen talajon született 
formák az alkotó szándékában meg-
levő szocialista koncepcióban felol-
vadnak, elveszítik »eredeti jelenté-
süket*. De ml történik aíkkor, ha 
nem veszítik el ezt a jelentésüket, 
ha mattot adnak a koncepciónak és 
a maguk képére formálják az esz-
mei szándékot? (Majdhogynem erre 
volt példa az Elveszett paradicsom.) 
Ilyenkor is bámuljuk bűvölten a 
"belső alkotói folyamatot*, ilyenkor 
sincs jogunk a formában átvett esz-
meiséggel vitázni? Készséggel elis-
merem, forma és forma között 
van különbség. Vannak "laza« for-
mák, amelyeket egy nagylyukú háló-
hoz lehet hasonlítani, amelyek sok 
mindent áteresztenek, a bennük 
konkretizálódó tartalomnak nagy 
szabadságot engednek — az Elektra-
történet "formájában* például egé-



szen modern tartalmakat is el lehet 
mondani — de ilyenkor a forma 
erősen dekonkretizált, nem szoros 
béklyó. (De még ezekben a formák-
ban is van valami az eredeti, őket 
létrehozó eszmeiségből, tartalom-
ból.) Ezzel szembeD sokkal inkább 
ideológiai jellegűek azok a formák, 
amelyeket a mi mai filmjeinkbe 
vesznek át a nyugati modern film-
iskolák kelléktárából. Itt az atmosz-
férától a színészi játékig, a fényké-
pezés módjától a meseszövésig ter-
jedő komplex átvételről van szó, és 
korántsem -a mondanivalóval össze-
csengő« hatások átvételéről. Hogyne 
kerülne ilyenkor konfliktusba egy-
mással a kifejezésmód és a monda-
nivaló. Az -OZdás és kötés--nél ez a 
-játszma- forma és tartalom között, 
egy olyan -döntetlennel-, végződött, 
amelyben az átvett forma és az ere-
deti tartalom szinte semlegesí-
tette egymást. Ezt a -patt—ot én — 
más -játszmák- mattjához képest — 
nagyonis pozitívnak értékeltem. De 
most Sas György cikkéból úgy tű-
nik, kár volt ezzel az értékelő kísér-
lettel fáradoznom: a kritikusnak, az 
ő felfogása szerint, az a dolga, hogy 
tudósítson a mérkőzésről, de ne ele-
mezze az eredményt. 

Ez a kritikusi semlegességet hir-
dető álláspont korántsem olyan 
semleges, ha tovább olvassuk fejte-
getéseit. Egyfelől a -hatásosabb- ér-
velés kedvéért azt a nézetet tulajdo-

nítja (gondolom) nekem, hogy a nyu-
gati filmművészettől semmit nem 
tanulhatunk. Én ezt nem állítottam, 
sőt, konkrétan kimutattam, hogy 
mit tekintek értéknek Jancsó mun-
kájában, olyan részeredménynek, 
amelyet a rendező a szóbanforgó 
filmművészettel való viaskodásban 
kiharcolt magának: »Olyan értékek 
ezek — így szólt a konklúzió —, 
amelyeket meg kell őrizni, amelyek 
a maguk helyén, mint eszközei egy 
átfogóbb, egy mélyebb és realista 
koncepciónak, meggyőző erőt adhat-
nak az ábrázolásnak.- Ehhez nincs 
mit hozzátennem. De ahhoz igen, 
hogy Sas, miközben homályosan, el-
vileg és általában a nyugati film-
irányzatok differenciálását követeli, 
nagyon is konkrétan, mint - ideoló-
giai tétovaságot- bírálja azt a kriti-
kát, amely igyekszik -elhatárolni a 
szocialista gondolkodástól- idegen 
hatásokat. Ez az egyfrontos harc az, 
ami -elhomályosítja az eszmei harc 
és kibékithetetlenség valóságos 
frontvonalait-. Pedig amire ma nagy 
szükség van, s ami a feltétele annak, 
hogy -filmesztétikánk eszméink el-
terjedéséhez nagyobb segítséget 
nyújtson* — hogy Sas befejező in-
telmeit idézzem — az a mi eszméink 
elterjedése, nem pedig a kritikusi 
semlegesség hirdetése a tőlünk ide-
gen eszmei és stílushatásokkal szem-
ben. 

RÉNYI PÉTER 

ÚJ S Z O T - D l J A S F I L M M Ű V É S Z E K 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa évről évre rendszeresen díjazza 
azokat a művészeket, akik alkotásaikban híven fejezik ki a munkásosztály 
életét, eleven kapcsolatot tartanak a dolgozókkal, segítik a szakszervezetek 
népművelő tevékenységét. Az idén a filmművészek közül hárman részesültek 
SZOT-díjban: 

15 000 forint összegű megosztott díjat kapott: Gaál István és Sára Sándor, 
a Balázs Béla stúdió két fiatal művésze az -Oda-vissza- és a -Cigányok- című 
dokumentumfilmek rendezői, illetve operatőri munkájáért. 

10 000 forintos dijat kapott: Rényi Tamás filmrendező, a -Legenda a 
vonaton- című film rendezéséért, és a Ganz-MÁVAG-ban végzett népművelő 
tevékenységéért. 


