
A Z ALKOTÓ QONDOLKODÁSRÓL 
Vitában élesednek a gondolatok. 

S olykor, úgy látszik, alig elkerúl-
hetően, a szavak is. így történhetett 
meg, hogy Kényi Péter "Az eredet" 
című cikkemre írt válasz-cikkében 
a kritikusi semlegesség vétkében 
marasztalt el. Rényi új fogalomalko-
tása azonban téves ténybeli és elvi 
következtetésekből keletkezett, igv 
termeszetesen el kell magamtól uta-
sítanom. Nemcsak a semlegesség 
szónak a mi viszonylatunkban bántó 
politikai, világnézeti akuszttkálu 
miatt, hanem azért is, mert ez n kri-
tikusi magatartás, ha jól értem, 
szemben áll az igaz értelemben vett 
pártosság követelményével. Hol reá 
a bizonyíték? Kritikáimban? Vagy 
csupán egyetlen — Rényivel vitat-
kozó — cikkem szolgáltatott okot a 
feltételezésre? Ha így van. csak egy-
szerűbb rácáfolnom. 

Azért volnék tehát semleges, mc.rt 
a műveket nem stílusjellegzeiessc-
gelk alapján, hanem egészükben 
igvekszem szemlélni, és az eszmei 
tartalmat tekintem hovatartozasua 
legfőbb, legátfogóbb meghatározó-
jaként? Semleges vagyok, mert a stí-
lust nem tekintem a művön belül 
Különállónak es önhatalmúnak, s 
nem kizárólag eredete, hanem a mű-
ben megvalósuló szerves élete sze-
rint vizsgálom? Rényi figyelmét 
nyilván elkerülte, hogy a nyugati 
filmművészettel való együttélésünk 
elemi parancsaként állítom fel a 
követelést: a konstruktívat feltétle-
nül válasszuk el a d§kadenstől. De 
válasszuk el! És ne eleve és egészé-
ben, minden latolgatás nélkül vessük 
el a modern nyugati filmstilusokat. 
mint számunkra egészségesen fel-
használható és továbbalkotható le-
hetőségeket, mert ha így cselekszünk, 
esetleg felismerhetetlenné tesszük 
még magunk számára is az eszmei 
harc valóságos frontvonalait, ama-
lyek nem stílusjegyekben mutatkoz-
nak meg elsősorban. Ha pedig stí-
lust eszmeileg értékelünk — termé-
szetesen ez is kritikai, esztétika: fel-
adatunk— vegyük figyelembe a mai 
nyugati filmstílus-jelenségek bonyo-
lult sokaságát és változatait, s en-
nek 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 vi-
tát. Ma nálunk a jelek szerint igen 
helyesen, semmiféle adminisztratív 
úton gyakorolt stílustilalom a film-
művészetben nem létezik. Csaknem 
valamennyi újabb filmünkben szaba-
don érvényesülhettek különböző nyu-
gati stílusirányzatok, s ennek mind 
pozitív, mind negatív hatása észlel-
hető e filmek eszmei értékén. Éppen 
emiatt áll fenn a veszély, hogy az 
ilyen stílusok befogadásának meg-
ítélését pozitív vagy negatív irány-
ban eltúlozzuk, ami viszont kétsze-
resen indokolttá teszi, hogy a témá-
ról beszéljünk, vitázzunk. 

A stílus, a kifejezésmód szuggesz 
tiója, mint a film legközvetlenebbül 
appercipiálható és ránkható megnyil-
vánulása, könnyen arra csábít, hogv 
elsődleges jelentőséget tulajdonít-
sunk neki. Rényi Péter is az "El-
veszett paradicsom-" példájára hivat-
kozik, 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 gondo-
latot (más adott esetben persze ez is 
előfordulhat!), hanem ellenkezőleg, 
a filmfeldolgozáskor eltorzított gon-
dolat vonta maga után a formalista 
megoldásokat. Ez itt könnyen ellen-
őrizhető, csak össze 'kell vetni Sar-
kadi Imre színművének és a forgató-
könyvnek koncepcióját (Zoltán ap-
jának 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 ren-
dezői jellemképe, az említett film-
jében éppúgy, mint általában, amel-
lett bizonyít, hogy ő eszmei bizony-
talanságokkal küzd, s ez befolyásolja 
a stíluseszközök használatában. Mak-
kot elsősorban koncepcióbell zava-



raiért kell bírálnunk, s ezek kiküszö-
bölésében segítenünk. Egyébként 
csaknem egyedülálló hatóerővel, és 
hozzátehetem, mindig eredeti módon, 
képes a maga vizuális világába át-
plántálni a más filmekből nyert be-
nyomásokat. Es ez a készsége hatá-
sában megsokszorozódhatna, ha gon-
dolatvilága szilárdabb pilléreken 
nyugodna. 

S itt a világosabb eszmecsere út-
jából hadd távolítsák el egy másik 
félreértést. Rényi kifogásolja, hogy 
én úgy deklaráltam a forma ráta-
lálását a tartalomra, mint valami 
automatikus, konfliktus nélküli fo-
lyamatot. amely spontán, a tudat 
alatt megy végbe. Én ilyenképpen a 
forma- és stílusválasztásnak csak az 
egyik módját jellemeztem, de ki-
hangsúlyoztam 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 el-
vegyülve is érvényesülhetnek. 

Olyan tézist is szegez velem 
szembe Rényi Péter, amelynek 
igazságát nem tagadom, nem is ta-
gadtam. Szerintem is tagadhatatla-
nul objektív törvénye a művészetek 
fejlődésének a forma és a tartalom 
szinte szakadatlan harca. A marxista 
ismeret és szemlélet teszi tagadha-
tatlanná. Rényi Péter gondolatmene-
te 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 ta-
lálkozásával dől el, a tartalom csak 
akkor győzött, ha a formában is győ-
zött, továbbá, hogy a tartalom és a 
forma tökéletes összhangja többnyire 
csak a művészeti korszakok csúcsain, 
s ott is csak inkább a remekművek-
ben valósul meg. Ez helyes történeti, 
összegező szemlélődés. De mi érvé-
nyes ebből a mára? Most például 
hol járunk a mi művészeti korsza-
kunk 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 kiegyen-
súlyozatlan nyugtalanságából is szü-
lethetnek remekművek, mint aho-
gyan 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 ter-
mészetének . megfelelően lehet csak 
értelmeznünk. Ha a tartalom harcol 
a formával, vagy forma formával, 
stílus stílussal, többnyire csak át-
fogó értelemben beszélhetünk harc-
ról, mert itt nemcsak elutasítás van, 
hanem elfogadás is, nemcsak merev 
elzárkózás lehetséges, hanem szük-
ségszerű 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 szá-
mára a legszemélyesebb és legmin-
dennapibb.harc ez, minden mű létre-
hozásának legsajátosabb és leglénye-
gesebb problémája. Az alkotó olykor 
készen, "megálmodva-" látja maga 
előtt érzéki formába öltözött esz-
méjét, gondolatát. Másszor pedig ví-
vódva. gyötrődve keresi a .képpévá-
lás módját, Rényi Péter tulajdonít 
ugyan némi fontosságot az alkotó 
tevékenység lélektanának, de a mű-
vészeti kritika feladatául a mű ob-
jektív vizsgálatát tűzi ki. Ebben 
igaza van. Mégis adódnak olykor 
pillanatok a művészetek történeté-
ben, amikor az objektív vizsgálat 
feltételéhez hozzátartozik a bensőbb 
alkotási folyamatok figyelmes elem-
zése És a stíluseredet kérdésénél ez, 
szerintem, nagyon is aktuális és indo-
kolt. Csak így igazodhatunk el a 
nem taszító töltésű idegen stílusje-
lenségek megítélésében, csak így 
ítélhetjük meg azt a bizonyos felté-
telek között eredményes kölcsönha-
tást is, ami az ilven stílusok és a 
szocialista mondanivaló között fenn-
állhat. A hajlító, alakító, átható, sőt 
magábaolvasztó főerőnek természe-
tesen a szocialista mondanivalónak 
kell lennie, különben a forma győze-
delmeskedik a mondanivalón, min-
den ártó és torzító következményé-
vel. 

Az eligazodásban tehát segítenek 
a marxista esztétika igazolt tételei, 
de ezek alkotó alkalmazása a gya-
korlat ma élő prob'ém&ira — mel-
lőzhetetlen. S A S g y ö r g Y 


