A Z ALKOTÓ QONDOLKODÁSRÓL
Vitában élesednek a gondolatok.
S olykor, úgy látszik, alig elkerúlhetően, a szavak is. így történhetett
meg, hogy Kényi Péter "Az eredet"
című cikkemre írt válasz-cikkében
a kritikusi semlegesség vétkében
marasztalt el. Rényi új fogalomalkotása azonban téves ténybeli és elvi
következtetésekből keletkezett, igv
termeszetesen el kell magamtól utasítanom. Nemcsak a semlegesség
szónak a mi viszonylatunkban bántó
politikai,
világnézeti
akuszttkálu
miatt, hanem azért is, mert ez n kritikusi magatartás, ha jól értem,
szemben áll az igaz értelemben vett
pártosság követelményével. Hol reá
a bizonyíték? Kritikáimban? Vagy
csupán egyetlen — Rényivel vitatkozó — cikkem szolgáltatott okot a
feltételezésre? Ha így van. csak egyszerűbb rácáfolnom.
Azért volnék tehát semleges, mc.rt
a műveket nem stílusjellegzeiesscgelk alapján, hanem
egészükben
igvekszem szemlélni, és az eszmei
tartalmat tekintem hovatartozasua
legfőbb, legátfogóbb meghatározójaként? Semleges vagyok, mert a stílust nem tekintem a művön belül
Különállónak es önhatalmúnak, s
nem kizárólag eredete, hanem a műben megvalósuló szerves élete szerint
vizsgálom? Rényi figyelmét
nyilván elkerülte, hogy a nyugati
filmművészettel való együttélésünk
elemi parancsaként állítom fel a
követelést: a konstruktívat feltétlenül válasszuk el a d§kadenstől. De
válasszuk el! És ne eleve és egészében, minden latolgatás nélkül vessük
el a modern nyugati filmstilusokat.
mint számunkra egészségesen felhasználható és továbbalkotható lehetőségeket, mert ha így cselekszünk,
esetleg
felismerhetetlenné
tesszük
még magunk számára is az eszmei
harc valóságos frontvonalait, amalyek nem stílusjegyekben mutatkoznak meg elsősorban. Ha pedig stílust eszmeileg értékelünk — természetesen ez is kritikai, esztétika: fela d a t u n k — vegyük figyelembe a mai
nyugati filmstílus-jelenségek bonyolult sokaságát és változatait, s ennek megfelelően ítéljünk elfogadá-

suk vagy elvetésük tekintetében. I2z
lenne a semlegesség hirdetése'
Bizonyos vagyok, hogy lényegében
Rényi Péter sem gondol és mond
mást, mint én. De ahogyan mondja,
abban ellentmondások
vannak, s
ezért nem érzem céltalannak a vitát. Ma nálunk a jelek szerint igen
helyesen, semmiféle adminisztratív
úton gyakorolt stílustilalom a filmművészetben nem létezik. Csaknem
valamennyi újabb filmünkben szabadon érvényesülhettek különböző nyugati stílusirányzatok, s ennek mind
pozitív, mind negatív hatása észlelhető e filmek eszmei értékén. Éppen
emiatt áll fenn a veszély, hogy az
ilyen stílusok befogadásának megítélését pozitív vagy negatív irányban eltúlozzuk, ami viszont kétszeresen indokolttá teszi, hogy a témáról beszéljünk, vitázzunk.
A stílus, a kifejezésmód szuggesz
tiója, mint a film legközvetlenebbül
appercipiálható és ránkható megnyilvánulása, könnyen arra csábít, hogv
elsődleges jelentőséget
tulajdonítsunk neki. Rényi Péter is az "Elveszett paradicsom-" példájára hivatkozik, amikor arról szól, hogy az
idegen talajon született formák —
az ő szóhasználatával élve — mattol
adhatnak az eszmei szándéknak, a
koncepciónak. Csakhogy éppen az
-Elveszett paradicsom-" esetében nem
az átvett forma deformálta a gondolatot (más adott esetben persze ez is
előfordulhat!), hanem ellenkezőleg,
a filmfeldolgozáskor eltorzított gondolat vonta maga után a formalista
megoldásokat. Ez itt könnyen ellenőrizhető, csak össze 'kell vetni Sarkadi Imre színművének és a forgatókönyvnek koncepcióját (Zoltán apjának halála. Mira megváltoztatott
arculata, stb.). Az ilyen fordított
ítélkezés odavezethet,
hogy
egy
sokra becsült rendezőnk erényeit
és gyengéit éppen felcserélve lássuk.
Mert hiszen Makk Károly egész rendezői jellemképe, az említett filmjében éppúgy, mint általában, amellett bizonyít, hogy ő eszmei bizonytalanságokkal küzd, s ez befolyásolja
a stíluseszközök használatában. Makkot elsősorban koncepcióbell zava-

raiért kell bírálnunk, s ezek kiküszöbölésében
segítenünk.
Egyébként
csaknem egyedülálló hatóerővel, és
hozzátehetem, mindig eredeti módon,
képes a maga vizuális világába átplántálni a más filmekből nyert benyomásokat. Es ez a készsége hatásában megsokszorozódhatna, ha gondolatvilága
szilárdabb
pilléreken
nyugodna.
S itt a világosabb eszmecsere útjából hadd távolítsák el egy másik
félreértést. Rényi kifogásolja, hogy
én úgy deklaráltam a forma rátalálását a tartalomra, mint valami
automatikus, konfliktus nélküli folyamatot. amely spontán, a tudat
alatt megy végbe. Én ilyenképpen a
forma- és stílusválasztásnak csak az
egyik módját jellemeztem, de kihangsúlyoztam azt is, hogy ez a
munka lehet
tudatos
stúdiumok
eredménye is. Egyiket sem tartom
elvetendőnek. Kiváltképp nem, ha
arra a következtetésre jutok, hogy
egymással keveredve, egymásban elvegyülve is érvényesülhetnek.
Olyan tézist is szegez
velem
szembe
Rényi
Péter,
amelynek
igazságát nem tagadom, nem is tagadtam. Szerintem is tagadhatatlanul objektív törvénye a művészetek
fejlődésének a forma és a tartalom
szinte szakadatlan harca. A marxista
ismeret és szemlélet teszi tagadhatatlanná. Rényi Péter gondolatmenete azonban e törvény élő és alkotó
alkalmazására már nem terjed ki.
Azt hangsúlyozza, hogy az ideológiai
harc a művészetben véglegesen csak
a tartalom és a forma tökéletes találkozásával dől el, a tartalom csak
akkor győzött, ha a formában is győzött, továbbá, hogy a tartalom és a
forma tökéletes összhangja többnyire
csak a művészeti korszakok csúcsain,
s ott is csak inkább a remekművekben valósul meg. Ez helyes történeti,
összegező szemlélődés. De mi érvényes ebből a mára? Most például
hol járunk a mi művészeti korszakunk csúcsához mérve? Hol vár
ránk a tartalom és a forma ígéretes
harmóniája? Én azt vallom inkább,
hogy a formsbontás. a formakeresés,
a formával való birkózás kiegyensúlyozatlan nyugtalanságából is születhetnek remekművek, mint ahogyan a tartalom és a forma egységét

sem feltétlenül csak remekművek
testesíthetik meg. Nem tudhatjuk,
mikor érünk fel a csúcsra, a fontos
az, hogy mindig felfelé törekedjünk.
És' ennek érdekében a tartalom és a
forma harcát is a maga sajátos természetének . megfelelően lehet csak
értelmeznünk. Ha a tartalom harcol
a formával, vagy forma formával,
stílus stílussal, többnyire csak átfogó értelemben beszélhetünk harcról, mert itt nemcsak elutasítás van,
hanem elfogadás is, nemcsak merev
elzárkózás lehetséges, hanem szükségszerű átmenet is, mindaddig, amíg
egy adott tartalom valóban felölli a
valóban ráillő formát.
A tartalom és a forma harcában
nem valami személytelen elemi eró
működik. Minden igaz művész számára a legszemélyesebb és legmindennapibb.harc ez, minden mű létrehozásának legsajátosabb és leglényegesebb problémája. Az alkotó olykor
készen, "megálmodva-" látja maga
előtt érzéki formába öltözött eszméjét, gondolatát. Másszor pedig vívódva. gyötrődve keresi a .képpéválás módját, Rényi Péter tulajdonít
ugyan némi fontosságot az alkotó
tevékenység lélektanának, de a művészeti kritika feladatául a mű objektív vizsgálatát tűzi ki. Ebben
igaza van. Mégis adódnak olykor
pillanatok a művészetek történetében, amikor az objektív vizsgálat
feltételéhez hozzátartozik a bensőbb
alkotási folyamatok figyelmes elemzése És a stíluseredet kérdésénél ez,
szerintem, nagyon is aktuális és indokolt. Csak így igazodhatunk el a
nem taszító töltésű idegen stílusjelenségek megítélésében, csak így
ítélhetjük meg azt a bizonyos feltételek között eredményes kölcsönhatást is, ami az ilven stílusok és a
szocialista mondanivaló között fennállhat. A hajlító, alakító, átható, sőt
magábaolvasztó főerőnek természetesen a szocialista mondanivalónak
kell lennie, különben a forma győzedelmeskedik a mondanivalón, minden ártó és torzító következményével.
Az eligazodásban tehát segítenek
a marxista esztétika igazolt tételei,
de ezek alkotó alkalmazása a gyakorlat ma élő prob'ém&ira — mellőzhetetlen.
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