AZ EREDET
Ismeretes az a gyanakvás, amelylyel kiváltképp fiatalaibb rendezőinket , illetjük, ha filmjükben idegen
hatásokat fedezünk fel. A gyanakvás nemegyszer elmarasztalássá erősödik. Ellenérzéseink indokai között akadhatnak helytállók, amikor
adott esetekben a minden élmény
nélküli utánzást, a külföldi divatos
irányzatok kunj un ki urális meglovaglását, az >41yet én is tudok-" bizonykodást bíráljuk. Igazunk van olyankor is, ha a rendező egyéniségét
féltjük a szimpla átmásolástól, esetleg az egyéniség hiányának elleplezését látjuk benne.
Mindezek azonban inkább művészi stílusproblémáknak tűnnek fel.
Sokkai bonyolultabb a helyzet, ha az
idegen stílusok követése ideológiai
kérdésként merül fel, minit iRényi
Péternek az "Oldás és kötés--ről a
Népszabadságban írt kritikájában,
ahol nyíltan szerepelt a kérdés, hogy
egyes jellegzetes mai kapitalista filmek stílusával kifejezhető-e mai
szocialisita tartalom, mondanivaló.
Tisztázó szándékú megállapítása nagyon aktuális és nagyon is tisztázatlan filmesztétikái kérdésre vetett fényt. A filmművészet szerves és
rendkívüli módon összetett fejlődése
nem kedvez az elméleti egyszerűsítéseknek, mint ahogyan viszont az
ilyen egyszerűsítések sem kedveznek
a filmművészet fejlődésének.
Helytelenül járnánk el, ha az eszmei ki békíthet ellenséget, a marxizmus—leninizmusnak ezt a sarkalatos tói-vényét, amely alól természetesen a filmművészet bem kivétel,
általában a stílus irányában hangsúlyoznánk ki. Könnyen eltéveszthetnénk így tényleges feladatunkat:
rragán az eszmén mérni a mű hovatartozását. Igaz, a stílust többnyire nehéz "-leválasztani- az általa
kifejezett eszméről, hiszen a stílus
maga is ez eszme szférájába tartozik. De sohasem fordítva! A stílus
csak alárendelt szerepet játszhat az
eszméhez képest, csakis annak függvénye lehet. A művészet örök mozgástörvénye, hogy az egy-egy adott

kornak és társadalmi rendszernek
megfelelő eszme mindig megtalálja
adekvát kifejezését, a tartalom mindig felölti a legjobban ráillő formát. S minthogy a stílus ilyen módom járulékos — bár korántsem mellékes és lényegtelen — oldala a
műalkotásnak,
realista
esztétikai
szemlélet nem helyezheti a stílust a
gondolat fölé. Egyedül a stílust vallatni elégtelen és félrevezető; a mű
eszmei megítélése dolgában közvetlenül a műben rejlő eszméhez kell
lebocsátkozni. Mi, kritikusok, sohasem feledhetjük el, hogy amiképp
lehetséges formalista mű, éppúgy
lehetséges formalista kritika is, és
a tartatomtól elszakított stílusvizsgálódás ide vezethet.
Mindezt azonban elsősorban nem
a már elkészült filmek jobb megítélése kedvéért fejtegetem, hanem
a még csak ezután elkészülő m ű vek érdekében. Azért, hogy a rendezőket, csakúgy, mint a kritikusokat, még véletlenül se bénítsa semmilyen oktalan elméleti és lelkiismereti cenzúra, amellyel esetleges
meggondolatlan stílustilalmakat állítanak önmaguk és egymás elé.
Többnyire amúgy sem arról van szó,
hegy a rendező eszmeileg és esztétikailag tudatosan értékelt stílust
'•alkalmaz-" filmjében, hanem jóval
rejtettebb és bonyolultabb folyamatról. Ezernyi tudottan vagy tudattalanul jelentkező élmény, hatás, reminiszcencia »beáramlásáról« a film
képeibe. Talán nem tévedek, ha az
"Oldás és kötés« példáját is idesorolom. Mindenesetre, ha a művész
részéről félig-meddig vagy egészen
tudattalanul megy végbe ez a f olyamat, a kritikusnak fontos dolga,
hogy betöltse a "művészi tudatszerepét, s elemezze a filmben testet
öltött hatások eredetét. De csakugyan elemezze és ne kész kategóriákba sorolja.
Bennünket ezúttal is az idegen
filmekből átvett stílushatások érdekelnek. Ezek kutatása és mérlegelése általában finom disztinkciót és
komplex szemléletet igényel. Az

ilyen hatásokat nem lehet kívülről
vizsgálni, igyekezni kell az alkotónak a tudatvilágába is belehelyezkedni. Figyelembe keld venni, hogy
a művésznek az egyszer művészileg m á r ábrázolt világról szerzett
érzékelése lehet olykor teljesséegei
passzív tudatműködés folyománya,
és lehet kifejezetten céltudatos stúdiumok eredménye is. lAz egyik
nemrégiben játszott filmünk forgatása előtt a rendező stábjával együtt
beült egy szakmai 'házivetítőbe és
külön levetítette Antonioni
"La
notte«-ját. önkénytelenül megfogalmazódott bennem is a gúnyos megjegyzés: "-Lám csak, készül az ú j
magyar Antonion i - f il m.« Aztán később, a már kész filmet látva, meglepett hogy soha ilyen eredetinek
nem láttam még ezt a rendezőt,
mint éppen, ebbgn a filmjében,
a szocialista életismeret jegyei kétségtelenül felismerhetők voltak rajta. Antonioninak
kellene tulajdonítanunk ezt az eredményt? A
modern nyugati filmművészetnek?
Nyilvánvaló képtelenség. Semmiesetre
sem
tagadhatjuk
azonban azokat a stílusbeli felismeréseket és megérzéseket, amelyeket rendezőnk keresett és láthatóan
meg is talált a híres olasz rendező
filmjében. <5 maga, t é m á j a és az
általa képviselt eszme alkalmasnak
bizonyult e külső hatás befogadására, még hozzá olyan módon, hogy
eredeti megnyilvánulásokra inspirálta. Nem dicsérni akarjuk ezt a
metódust, mint az eredetiség megtalálásának legjobb útját. Minden
rendező eredeti stílusának természetesen elsősorban saját, közvetlen
adottságaiból, élményeiből, impreszászlóiból, leleményeiből kell kinőnie.
De lehetetlen kizárni azt a lehetőséget, hogy egyes művészek bizonyos esetekben a múlt vagy a jelenkor nagy szocialista vagy kapitalista alkotóművészeihez folyamodjanak a szükségesnek érzett inspirációért és eligazításért.
Ennek megértése érdekében többet kellene foglalkoznunk az alkotói tevékenység lélektanával is, jobt a n ismernünk kellene öz ebben
működő és közrejátszó tényezőiket,
befolyásokat. Hadd pendítsek meg
itt egy gondolatot. A rendezőben

már a forgatás előtt megszületik
leendő filmjének mintegy az "elők é p e i Nevezhetjük ezt afféle előzetes "lelki montázsnak-", hiszen ezt
a természeténél fogva naevon szubjektív természetű felvázolást át- meg
átszövik a más filmekből, filmstj'lusokból eredő hatások, reminiszcenciák ,is. Vagy ellenkezőleg: ha az
átvétel tudatos tanulmány eredménye, ez is telítve van a művész
szubjektumának
>-beleszólásaival«.
Ügy vélem, erre a benső alkotói
folyamatra is alkalmazható az ejzenS'teini montázselmélet
koncepciója. Vagyis ezek á valóságból,
művészi fantáziából és kész filmalkotásokból eredő képek is egymással való összekapcsolásuk révén nverik el ú j értelmüket, végső arculatukat az alkotó képzeletében, esetleg teljesein elveszítve, feloldva ezáltal eredeti jelentésüket. Ilyen módon feltétlenül alkalmas lehet a fimrendező a mondanivalójával és saját
művészi szándékaival összecsengő
idegen hatások befogadására.
Minthogy, úgy vélem, nem szorul
itt különösebb mágyarázatra a többi
szocialista ország filmgyártásával,
elsősorban a szocialista realizmust
legjobb Másszikus és modern filmjei által megterem,tő és megtestesítő
szovjet filmművészettel való közvetlen vérségi és szellemi kacsolatumk,
és az ezzel járó, a stílusvcnzalmakban
is
megnyilvánuló
szerves
együttélésünk és együttfejlődésünk,
ezért erről ezúttal több szót nem
ejtek. Az ideológiai
problémák
amúgy is a kapitalista filmművészettel való kapcsolatunkban merülnek
fel. Azonban az innen eredő hatások is kritikailag megkülönböztethetők. Bizonyos, hogy az olyan, a
kapitalizmusban született irányzatok, rrlint a neorealizmus, az ú j
hullám, a dokumentarista iskola stb.
is szakaszokra oszlik, vannak előrevivő és vannak hanyatló és torz periódusaik. Természetesen az irányzatok — feltéve, ha azok egészségesek — kirobbanásának és felfelé
ívelésének megnyilvánulásai jobban
rokoníthatók a szocialista művészek gondolkodásával és vonzalmaival, mint ugyanezen irányzatok meghátrálásának és széthullásának jelenségei.

A modern nyuetati filmművészei
elmélyülten foglalkozik a társadalomban helyét nem lelő ember vergődésével és kiúttalanságával. Vannak a mi társadalmunkban is boldogtalan, helyüket meg nem lelő
emberek? Varrnak, ő k e t is a művészi ábrázolás tárgyává kell tennünk, hiszen sorsukban többnyire
súlyos és feltétlenül kimondásra,
vizsgálatra váró társadalmi konfliktusok
feszülnek. Az azonban
nyilvánvaló, hogy a
társadalom
szerepe és felelőssége merőben más,
ha talán maga az ábrázolt ember
nem is, a mi ilyen jellegű konfliktusainkban;, tehát még a legjobb és
legtehetségiesebh szándékú, de n e m
szocialista eszmeiségű nyugati filmalkotó
világlátását,
társadalomszemléletét és kritikáját sem teheti
a mi vonatkozásunkban magáévá
egyetlen mlai magyar filmrendező
sem. Minden
stílusvonás
tehát,
amely a társadalomból való reménytelen kirekesztettséget szuggerálja,
általában eszmeileg beilleszthetetlen
a ml filmjeinkben. A stíluson azonban a kifejezési eszközök összességét
értjük, vagyis még egyetlen filmen
belül is egyfajta rendszert, szintézist. Minden stílust különféle elemek alkotnak. S miért volna lehetetlen, hogy miközben a nyugati
rendező stíluseszközeinek egy részével tőlünk idegen eszmei célokat
szolgál, m á s részével viszont e közben olyan pszichológiai felfedezéseket tesz a filmművészet számára,
amellyel mi is gazdagodhatunk. Milyen szűkkeblűség írhatná elő, hogy
az ilyesminek fordítsunk hátat? Á
mai kapitalista filmművészet stílusvívmányait, filmeszköz- és kifejezésfelfedezéseit egészben, mechanikusan elutasítaná, illetve elhatárolni a
szocialista gondolkodástól, részünkről éppenséggel nem az eszmei biztonság, inkább az ideológiai tétovaság jele volna. Eleve bizalmatlanság abban, hogy filmművészetünk
és filmesztétikánk képes helyes ítélőkészséggel -átlátni* a nyugati filmeken, és eszméik, stílusaik közt
kellően szelektálni. Minthogy-a kapitalista filmművészetben a szükséges elvi. esztétikai vizsgálódással
szétválasztható a konstruktív, a
haladó és a jobbítani akaró a deka-

dens tői,, retrográdtól és ellenségestől, ezt a szétválasztást meg is kell
tennünk, ez együttélésünk objektív
parancsai. Ez nemhogy megszegné,
ellenkezőleg, erősíti az eszmei koegzisztencia tagadásának elvét, a marxista—leninista eszmei offenzívát.
A modern kapitalista filmstílus totális, latolgatás nélküli elvetése, s
elidegenítése
filmművászfclüi.ktöl
éppoly ártalmas, mint a mindenfajta nyugatról érkezett filmstílus
előtti' behódolás, mert mindkettő elmossa, elhomályosítja az eszmei harc
és
kibékíthetetlenség
valóságos
frontvonalait.
A kapitalista filmművész, helyzeténél
fogva, minthogy
benne
él az adott világban, s rá az ott
érvényes társadalmi erők közvetlenül hatnak nyilvánvalóan többet tud számunkra is elmondani
a kapitalista világ viszonyairól, erkölcséről és ellentmondásairól, mint
a mi filmművészeink. De a legjobb
kapitalista filmrendező sem képes
— ha csak nem marxista —, annyit
megérteni a kapitalizmus válságából, s az ellene való harcból, mint mi,
eszméink segítségével. Mi okunk
van hát félni tőlük? Tapasztalhatók
még eszmei bizonytalanságok művészeinknél? Ez tagadhatatlan. Találkozunk még nyugati filmstílusok
örunutogató, eszmeieden átvételével,
amely még a legszebb, legigazabb
mondanivalót is komprommitálhatja. De akkor nem az-e az elsőrendű
feladatunk, hogy konkrétan ezek ellen a fogyatékosságok ellen küzdjünk?
Filmművészeink éberen figyelik a
világ filmművészetében végbemenő
folyamatokat. Tanulni és meríteni
akarnak belőlük, a korszerűséghez
ez is hozzátartozik. A művészben! az
egyéni és eredeti megszólalás vágyánál talán csák egyetlen kívánság eresebb, az, hogy az egyetemesség részének érezhesse magát. Van
is mondanivalónk az egyetemesség
más népek, közeli és távoli emberek
számára, emellett bizonyít az - A n gyalok földje* sikere is.
Filmesztétikáink dolga, hogy ilyenformán a mi eszméink elterjesztéséhez nagyobb segítséget nyújtson
szocialista filmművészetünknek.
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