
Meghalt a cselekmény, 
éljen a cselekmény 

Vita folyik filmművészeti életünk-
ben, vita folyik lapunkban is. Mi a 
modern, a korszerű a filmművészet-
ben, mi legyen a magyar film kö-
vetendő útjai? Két álláspont áll egy-
mással szemben: a valóság cselek-
ményes, mesében, történéssel való 
ábrázolásának hívei és az úgyneve-
zett intellektuális film hitvallói csa-
táznak. Az utóbbiak ta cinéma 
d'auteur-re a szerzői filmre, vagy 
a cinéma vérité-re, a dokumentációs 
hitelesség irányzatára esküsznek, s 
a szubjektív vallomás "szuverenitá-
sa« vagy az objektív valóság tárgyi 
hitelessége nevében vonják kétség-
be az "előre megkonstruáld, törté-
netek létjogosultságát. A cselekmé-
nyesség hívei viszont a művészi al-
kotás ősi és hagyományos teremtő 
jellegére hivatkoznak, és la típus-
alkotás zászlaja alá sorakozva, for-
malizmussal vádolják az említett 
"modernista-" irányzatokat... 

STÍLUS ÉS ESZMEISÉG ' 
A probléma Sas Györgynek és 

Rényi Péternek vitájában buk-
kant felszínre talán először, a heves 
polemizáló hang ellenére is megle-
hetősen szelíd ellentét formájában. 
A vita a művészi stílus és az esz-
mei tartalom bonyolult, gyakran el-
lentmondásos viszonyáról szólt, s 
olyan kétségtelenül igaz megállapí-
tásokban konkludált: egyfelől, hogy 
nem helyes a stílus szerepé-
nek túlhangsúlyozása, az alkotás 
eszmei tartalmának rovására, más-
felől pedig, hogy a stílus szere-
pének lebecsülése a mű eszmei tar-
talmának kialakításában szintén 
helytelen. Úgy véljük azonban, csak 
a konkrét stílus és a konkrét esz-
meiség viszonya dönthet ebben a 
kérdésben. Nem lehet elvont mó-
don, abszolút érvénnyel megállapí-
tani, hogy mikor és meddig domi-
nál a mű eszmeisége a stílusa felett, 
és hol van áz a pont, amikor.,a stí-
lus veszélyezteti már az eszmeisé-
get. Nyilvánvaló, hogy a. modern 
irányzatok, az intellektuális film is 

más és más arculatot mutatnak, asze-
rint, hogy az irracionális,- szubjek-
tivista filozófiájú »Marienbad-« kép-
viseli, vagy Romm szocialista mon-
danivfelójú "Egy év kilenc nap«-ja, 
és a dokumentális hitelességre tö-
rekvő mikrodramaturgia is más esz-
mei tartalmat hordoz a burzsoá ér-
telmiség kiúttalanságát feltáró An-
tonióninál és megint mást Kanetó 
Shindo nagy erejű népi drámájá-
ban, a "Kopár szigete-ben. Vagyis, 
nem lehet vulgárizálás nélkül úgy 
meghúzni a határvonalat, hogy a 
cinéma d'auteur, vagy a cinéma vé-
rité (amely ráadásul Dziga Vertov 
révén jellegzetesen szovjet "talál-
mány"), tehát az előre megkonstruált 
cselekményt ilyen vagy olyan mó-
don háttérbe szorító, korlátozó isko-
lák kapitalista irányzatot képvisel-
nek, és a "hagyományosé cselekmé-
nyes film jelenti a szocialista művé-
szetet. A határvonalak nem itt hú-
zódnak. Még akkor sem, ha — ami 
megint más kérdés ;— a stílusok 
mechanikus átvétele önmagában is 
elítélendő és a konkrét, a vitát ki-
váltó esetben — az "Oldás és kötés- < 
esetében — nézetünk szerint Rényi 
helyesen kereste a szervetlenül át-
vett művészi szetrüléletben a film 
hibáinak fő forrását. S ha vannak 
is a modern intellektuális filmnek 
olyan kifejezési formái, amelyeket a 
kapitalista elidegenedés, az egyén 
elszigeteltségének és magányának 
ábrázolása hívott életre, ezekkel 
kapcsolatban érdemes felidézni azt, 
amit Révai József utolsó tanulmá-
nyában a lírára vonatkoztatva álla-
pít meg: "Az individualista magá-
nyosság-líra történelmi és társadal-
mi talaja a városi élet, a város és 
a falu, a fizikai és a szellemi mun-
ka egymástól való elválása és — 
amíg mindez fennáll — a magá-
nyosság-érzelern a városi értelmi-
ségi számára időnként szükségkép-
pen felmerülő, tipikus lírai érzelem, 
amelynek kizárását a lírai költészet-
től, a szocialista lírától sem lehet 
kívánni és követelni.* Ezt a tényt 



teljesen a szocialista filmművészet 
sem mellőzheti. 

LÉTJOGOSULTSÁG 
VAGY MONOPÓLIUM? 

Az intellektuális film létjogosult-
ságának elismerése nem jelentheti 
azt, hogy a cselekményes filmet a 
közönségigénynek tett üzleti vagy 
népnevelői engedményként fogjuk 
fel. Voltaképpen a közönségre való 
hivatkozás volt Fejér Tamás leg-
utóbbi számunkban megjelent cik-
kének is a fő érve, amellyel a cse-
lekményes film . mellett lándzsát 
tört. Tehát ha ellenkező előjellel és 
végeredménnyel is, de lényegében, 
ő is magáévá tette ezt a gondolat-
menetet. Holott nemcsak a közönség 
"•fejletlenségéről-" van szó, hanem 
arról is, hogy a mese, a cselekmény 
éppúgy művészi lényegéből fakadó 
megnyilatkozása a film művészeté-
nek, mint a dokumentatív konkrét-
ság, vagy a szubjektív feltárulkozás 
művészi lehetőségei, és egyáltalán 
nem alacsonyabb rendű azoknál esz-
tétikai értelemben sem. A cselek-
mény nem csupán és nem szükség-
szerűen kompromisszum, hanem 
mindenekellőtt értékes és nélkülöz-
hetetlen művészi kifejezésmód a film 
számára. 

A cselekményességgel szembenál-
ló álláspont fő érve — amint azt 
Jancsó Miklós lapunk június elsejei 
számában adott nyilatkozatában^ ki 
is fejtette —, hogy a szocialista épí-
tőmunka egy olyan szakaszába ér-
keztünk, amelyet nem a nagy és lát-
ványos összecsapások, a kiélezett osz-
tályharc, a társadalmi rétegek viharos 
mozgása, helycseréje jellemez, mint 
a forradalom és a Honvédő Háború 
idejét a Szovjetunióban, a felszaba-
dulást követő éveket nálunk, a mai 
valóságat Kubában. Ezért az egyéni 
élet történései sem olyan éles for-
dulatokban zajlanak le, mint az em-
lített időszakokban. Ez kétségtelenül 
így is van. De mi következik ebből? 
Vajon az a tény, hogy nem az élet 
és a halál, nem a gyors felemelke-
dés vagy az elbukás végletes alter-
natívái között hányódik életünk 
szüntelenül, azt jelentené, hogy egy 
statikus világban élünk, amelyben 
az életsorsok csak "-belülről* alakul-
nak, amelyben csak elszigetelt hely-

zetak vannak, csak mikrodrahiatur-
giája van az életnek? Megszűnt vol-
na az emberi élet sikerekben és ku-
darcokban megnyilvánuló, célokért 
küzdő és céljaiban elbukó, konflik-
tusokban mozgó jellege? 

Nyilvánvalóan nem erről van szó. 
Nem szabad összetévesztenünk a tör-
ténés külsőleges mozgalmasságának 
viszonylagos jellegét, magának a 
történésnek, mint az élet tartalmá-
nak abszolút jellegével. Való igaz, 
hogy objektíve — mint József Attila 
írta — "finomul a kin*, "mint elő-
deinket, karóba nem húznak ma 
már*. Shakespeare-nek még a véres 
gyilkosságok sorozatára volt szüksé-
ge, hogy a tragédiának azt a légkö-
rét megteremtse, amihez Ibsennek 
már egy váltóhamisítás is elegendő 
volt; a trónért küzdő hősökből, ál-
lástvesztő hivatalnokok, ügynökök 
lettek a polgári drámában, regény-
ben és filmben is. Számunkra, egy 
adott kor adott emberei számára 
azonban a mi korunk összeütközései, 
bukásai jelentik a történés tipikus 
formáit és szubjektíve e finomabb 
kínok és örömök éppoly valóságo-
sak, izgalmasak, fájdalmasak vagy 
megnyugtatóak, mint a forgatago-
sabb korok emberei számára a tör-
ténés végletesebb formái. A mai né-
ző számára Shakespeare művészi 
csodatétele is abban rejlik, hogy tra-
gédia tudott maradni a gyilkosságok 
sorozata ellenére. 

Vagyis a határvonalat a művészi-
leg értékes és értéktelen között nem 
a cselekmény mozgalmasságának 
ilyen vagy olyan foka, megjeleníté-
sének ilyen vagy olyan jellege adja 
meg: a határvonal a konfliktus és a 
konfliktusmentesség, a valódi konf-
liktus és az álkonfliktus között hú-
zódik. 

A KONFLIKTUS 
MEGHATÁROZOTT FORMÁJA 

Ez azonban a kérdésnek csak 
egyik oldala. A másik: mitől függ a 
konfliktus ábrázolásának jellege? A 
szerző önkényes választásának a 
függvénye, mint Fejér Tamás állítja, 
aki kétségbe vonja, hogy "egy bizo-
nyos tartalom megfogalmazásának 



egyetlen kizárólagos formája leHet«, 
vagy pedig egy társadalmi létforma, 
életmenet jellegének szükségszerű 
és mechanikus következménye — 
mint Jancsó Miklós álláspontjából 
kiderül. 

Ügy véljük, mind a két álláspont 
végletes és leegyszerűsíti a problé-
mát. A művészet nem tart igényt 
tárgyi objektivitásra, arra, hogy al-
kotásait valóságnak fogjuk fel. A 
művészet objektivitása, mint objek-
tív igazság, mint az alkotás monda-
nivalójának igazsága jelentkezik. 
Csehov a maga mondanivalóját épp-
úgy nem fejezhette volna ki Ber-
nard Shaw-i vagy Bertolt Brecht-i 
drámaépítkezéssel, cselekménybo-
nyolítással, koníliktuslátással, mint 
ahogy fordítva sem elképzelhető — 
noha a hármuk közti különbséget 
sem a társadalom alapvető jellege, 
sem az ahhoz való, lényegében 
mindhármuknál elutasító érzelmi vi-
szony önmagában néni határozta 
meg. S talán mondani se kell, egyi-
kőjük sem tette -fölöslegessé-, nem 
szorította ki a művészet területéről 
a másik kettőt. 

A cselekmény haláláról, túlhala-
dottságáról szóló új elméletek is vol-
taképpen a konfliiktusrnentesség ré-
gi teóriáinak a felmelegítései. Annál 
is inkább, mert a cselekmónytelen, 
az atmoszférikus ábrázolás nagy 
mestereit — például Csehovot, 
O'Neillt, de vehetjük akár Antonio-
nit is — nem a konfliktus, de még 
csak nem is a cselekmény tagadása 
jellemzi, hanem éppen a cselek-
mény fokozott sűrítése, összpontosí-
tása. De amíg a -hagyományos- tör-
ténésábrázolás az események kulmi-
nációs pontjainak sorozatában, ezek 
egymáshoz való viszonyításában ra-
gadja meg az ábrázolt konfliktust, 
a -másik tábor- módszere a szob-
rász, vagy a festő ábrázolására em-
lékeztet és egy kulminációs pont fó-
kuszába sűrítve, egy esemény mik-
roszkopikus elemzésével mutatja az 
ábrázolt tragédiát. A történés azon-
ban itt is jelen van az alig észre-

vehető retrospektív utalások és fi-
nom szimbólumok szövevényes rend-
szerében, amellyel megadják az idő-
nek azt a távlatát, amit a hagyo-
mányos cselekménybonyolítás köz-
vetlenül teremt meg. Ez a módszer 
azonban sohasem válhat (nem is 
vált) az elbeszélés kizárólagos vagy 
akár fő formájává sem az irodalom-
ban, sem a drámában. És nem vál-
hat azzá a filmben sem. Mivel csak 
sajátos életanyag, speciális monda-
nivaló kifejezésére alkalmas. 

A MAGYAR FILMEK 
»MODERNSÉGE« 

S itt érünk vissza a magyar film 
problémáihoz. Az eseménytelensé-
get, az intellektuális ábrázolás rek-
vizitumait, a sétálási, a lassú, el-
nyújtott, mikrodramatikusan részle-
tező cselekményábrázolást, nálunk 
hovatovább már úgy használják, 
mint a römiben a zsolizsakert. Min-
dig és mindenre. Divatból, céltala-
nul, sőt, gyakran e formák sajátos 
funkciója ellenére. Hiszen Csehov-
nál is, Antonioninál is ez a tétova-
ság, ez a dekomponáltság, oldottság 
egy súlyos és sajátos konfliktus ki-
fejezése: az embernek elidegenedés 
sét mutatja önön sorsától. Csehov 
hősed, éppúgy, mint Antonioni hő-
sei, értetlenül állnak szemben saját 
életükkel, amely mintegy tőlük füg-
getlenülve sodorja őket vágyaik, 
céljaik ellenére, vagy éppen már 
vágy nélkül és céltalanul. Nem ál-
lítjuk, hogy ez a problematika tel-
jesen ismeretlen nálunk, tehát érint-
hetetlen filmművészetünk számára, 
bár főtendenciája kétségtelenül nem 
lehet a szocialista filmművészetnek. 
A mi ilyen stílusú filmjeinkben 
azonban nem az élet értelmetlen me-
chanizmusa, ismeretlen erői idege-
nítik el hőseinket saját sorsuktól, 
hanem a rendezői beavatkozás. Az 
••Elveszett paradicsom-*, vagy az ••Ol-
dás és kötés- hősének viszonyát saját 
cselekedeteikhez elidegenedetten 
felfogni viszont annyit jelent, mint 



ellentmondani a film mondanivaló-
jának. Hiszen mind a két esetben a 
lelkiismereti válság adja — vagy 
kellene, hogy adja — a dráma értel-
mét. A konfliktus mind a két eset-
ben éppen abban rejlik — és csak 
azáltal keletkezik —, hogy a hősök 
megértik saját cselekedeteiket, rá-
döbbennek arra, hogy mit tettek. Ez 
pedig az elidegenedés életérzésével 
ellentétes folyamat: a tudatosodás 
folyamata. Az »OElveszett paradi-
csam-« orvosának gyilkosságát, vagy 
az "-Oldás és kötés « orvosának bru-
tális törtetését fatálisan, tőlük kivül-
állóan ábrázolná egyet jelent azzal, 
hogy a bűnösből áldozatot csinálunk. 
Ez pedig azon túlmenően, hogy a 
szóban forgó esetekben misztifiká-
ció, azt is jelenti, hogy a művészet 
legősibb hatásáról, a katarzisról is 
lemondanak az alkotóművészek. 
Nem véletlen, hogy az ábrázolásnak 
ez a módszere Csehovnál is, Anto-
náoninál is, életsorsok elkallódásá-
nak, nemes törekvések kisiklásának 
ábrázolására szolgál, nem pedig el-
ítélendő cselekedetek elfogadtatásá-
ra. 

Különbséget kell tennünk tehát, 
aközött a cselekménytelenség között, 
amely abból fakad, hogy a művész 
elégtelennek érzi a cselekménybo-
nyolítás hagyományos formáját mon-
danivalójának kifejezésére, és akö-
zött a cselekménytelenség között, 
amely a művészi erők elégtelenségé-
ből, kényelméből, vagy divatosság-
ra törekvéséből fakad. Az élet diszk-
rétebb mozgására való hivatkozás 
ugyanis árulkodó jelenség. Hiszen 
kétségtelen, hogy a művészi képes-
ségek magasabb színvonalát követe-
li meg a cselekményalkotás, a mese-
bonyolítás olyan korban, amikor a 
drámák már nem »az utcán hever-
nek*, hanem a művésznek kell elő-
bányászni az adott élet anyagából, 
amikor a kor jellegzetes típusai nem 
sorakoznak fel maguktól a csatame-
ző különböző zászlai alá, hanem egy 
külső farmájában uniformizálódot-
tabb, egyhangúbb élet felszíne 'mö-

gött kell meglátni a sorsok, típusok, 
egyéniségek sokszínűségét. A cselek-
ménytelenség lehet kitérés, menekü-
lés is e nehezebb s talán rangosabb 
feladat elől (mint ahogy lehet a tfil-
zott, erőltetett cselekményesség is 
az). Ezt a feladatot azonban mindig 
is vállalta az igényes művészet, hi-
szen egy társadalom arculata, tör-
vényszerűségei mindenekelőtt a ma-
ga konszolidált, stabilizálódott viszo-
nyai közepett mutatkoznak meg. 

TANULSÁGOK 
A művészetek fejlődésének min-

dig is kerékkötői voltak a formai 
monopóliumok. Mi sem értelmezhet-
jük a szocialista esztétika, kultúr-
politika és művészet közös harcát 
a szocializmus eszmei egyeduralmá-
nak fokozatos megteremtésére, egy 
stílus, egy előadásmód, egy ábrázo-
lásforma hegemóniájaként. A döntő 
számunkra, hogy az ábrázolt konf-
liktus valóságos, a mi életünkből 
való legyen, s a benne megtestesülő 
mondanivaló a szocialista eszmeiség-
ből fakadjon. Ez esetben nem kell 
félnünk, hogy a szerzői film szub-
jektivitása a mondanivaló szubjek-
tivizmusává torzul, a dokumentatív 
ábrázolás tárgyi hitelessége öncélú 
és vak naturalizmussá válik, a köl-

. tött mese pedig erőltetett, életide-
gen kiagyaltság lesz. 

Más kérdés, hogy a filmgyártást 
nemcsak elméleti-esztétikai megfon-
tolások határozzák meg, hanem gya-
korlati, a közönség oldaláról felme-
rülő követelmények is. Ügy hisszük 
azonban, a helyes arányosítás lehe-
tővé teszi, hogy filmgyártásunk min-
den életképes, újat, sajátost hozó 
stílustörekvésnek helyet biztosít-
son; hogy a szélsőségeket elkerülve 
se közönségünket ne szolgáltassa ki 
egy csupa kísérletből, csupa (olykor 
meg sem emésztett) hipermodernke-
désből álló repertoár kiszámíthatat-
lan kalandjainak, se a másik vég-
letbe esve, művészetünket ne fossza 
meg teljesen az új utak keresésének 
lehetőségétől. 

GYERTYÁN ERVIN 


