Autentikus
Autentikus — az idegen szavak
szótára szerint — a „valódi, tényleges, hitelt-érdemlő, eredeti forráson
alapuló". De mi a hitelt-érdemlően
valódi, melyik az az eredeti forrás,
amely feltétlen hitelű? Erről már
megoszlanak a vélemények. Az emberiség nem jelentéktelen része például ma is az isteni kinyilatkoztatást
fogadja él autentikusnak. Sokan a
tudomány, a művészetek autenticitását hangoztatják. De akadnak szép
számmal szkeptikusok is, akik minden és mindenki autenticitásában
kételkednek. Melyiküknek van igaza? Tudjuk, hány eredeti forrásról
derült már ki, hogy hamisítvány
vagy a képzelet szülötte, hány hiteltérdemlőnek elfogadott információról, hogy hazugság vagy tévedés. Az
emberek nagy többsége általában
minden helyzetben úgy tesz — főleg,
ha mások is látják —, mintha az
élet minden titkát ismerné; de akadnak mindig naivak és bölcsek is,
akik kérdezni mernek.
Ami a realizmust, mint irodalomesztétikai kategóriát illeti, e tekintetben is több értelmezéssel kell megküzdeni. Eredetileg egyszerűen stílusmeghatározás, tulajdonképpen —
a marxizmus klasszikusainak néhány
megnyilatkozása nyomán — Lukács
György avatja alapvető esztétikai
kategóriává.
Realizmus-elmélete,
mely a 19. századi kritikai realizmus
konkrét elemzésére épül, kitágítja a
fogalom eredeti kereteit és határait;
a realizmus nála szinte egyértelművé válik a művészet céljával és értelmével: az „általános" és a „különös" egységét jelenti, vagyis azon jelenségek művészi megragadását, melyeken mintegy átvillan a lényeg.
Épp úgy megkérdőjelezi a közvetlenül a lényeg megragadására törő
absztrakciót, mint a bármennyire is
hitelt-érdemlő jelenségek részletező
ábrázolásába vesző naturalizmust.
Egyébként mi sem áll tőlünk távolabb, mint hogy kánont faragjunk
konkrét elemzéseinek végkövetkeztetéseiből; mert van a realizmusnak
egy harmadik felfogása is, amely a
művészi tükrözés aktív és szubjektív

realizmus?
mozzanatának esztétikai jelentőségét
elhanyagolva csupán az abszolút
apologetikát vagy az abszolút kritikát fogadja el „realista" műalkotásnak.
Tehát a legmeggyőzőbb realizmuskategória — elteikintve vulgarizációjától — tulajdonképpen egy autentikus realizmusra utal — az irodalomban. Kérdés: vajon azonos módon,
azonos értelemben jelenik-e meg ez
az irodalomesztétikai kategória más
művészeti ágak, többek között a
filmművészet esetében? E kérdéssel
összefüggésben hadd utaljak egy
gondolatébresztő írásra, amely mintegy két hónappal ezelőtt jelent meg
a Filmvilágban: Hermann István A
filmkritika kérdőjelei című cikkére.
Hermann nem elégszik meg azzal,
hogy — üdvös kíméletlenséggel —
megkérdőjelezi a filmkritika közhelyeit, rávilágít a közhelyszerűség
mélyebb okaira: a filmesztétikai kategóriák tisztázatlanságára, egy átgondolt filmesztétika hiányára. Gondolatmenetéhez csak azt tehetném
hozzá: az általa felismert hiány
nemcsak a filmkritika, de a honi és
külföldi elismertetéséért küzdő magyar filmművészet gondja is. Hermann azt követeli a kritikusoktól,
minden filmelemzésükben döntsék el
„hogy a filmesztétikai megvalósulások hogyan csapnak át általános esztétikai értékek képzésébe", ám arról
már nem szól, hogyan törekedhet a
filmkritikus általános érvényű értékelésre, ha egyszer tisztázatlan maga a film, mint esztétikum — a filmesztétikum — sajátossága? Az értékelést ugyanis nálunk kizárólag az
intuícióra bízzák; így természetesen
elkerülhetetlen
a filmkritika —
egyébként Hermann által is regisztrált — végletes szubjektivizmusa.
Ám ez a szubjektivizmus — még ha
általános érvényű ítélet tógájába öltözik is — nem biztos, hogy mindig
helyes irányba tereli filmművészetünk fejlődését. „Az esztétikai kategóriák — írja Hermann — nem tűnnek el attól, hogy más mozgásuk van
a filmelemzésekben, mint mondjuk
a képzőművészeti elemzésben vagy

az irodalmiban." Igaz, de hadd tegyem hozzá: a más mozgás szükségképpen más jelleget hoz létre, nemcsak az esztétikában, még a biológiában is. Igaz: „senki sem rajzolta
meg az általános esztétikai kategóriák művészeti ágak szerinti metamorfózisát", de hadd sarkítsam e
megállapítást: minden művészeti ág
közül éppen a filmen realizálódó
esztétikai metamorfózis természetét
vizsgálták eddig legkevésbé. Nem
mintha — ma már — az esztéták és
kritikusok elfogultak lennének a
filmmel szemben; a probléma inkább az, hogy aránytalanul fiatal
művészeti ágról van szó, melynek
nemhogy esztétikája, de a technikája
is — eddigi fogalmainkhoz képest —
túlságosan sokrétű és bonyolult.
Egyetlen filmesztétikai koefficiens
megjelölése is hosszadalmas és aprólékos elemzéseket igényelne. Vagyis:
a filmkritika szubjektivizmusa, a
filmesztétikái kategóriák tisztázatlansága érthető. De ami érthető, még
nem feltétlenül megnyugtató is.
Hermann is utal rá, milyen zavarokat okoz a realizmus irodalomesztétikai fogalmának megfelelő átértelmezés nélkül történő alkalmazása a filmművészet produktumaira.
Hadd egészítsem ki ezt a megjegyzést néhány reflexióval. Ha abból
indulunk ki, hogy a művészet — korunk marxistái ezt többszörösen aláhúzzák — nem egyszerűen tükrözés
csupán, de maga is valóság; hogy a
művészet nemcsak tükrözi, de teremti is a kort, nemigen tudunk
jobb példára hivatkozni, mint a filmművészetre; ki vitathatná el napjainkban a film viselkedést, életfilozófiát, mindenféle divatot meghatározó jelentőségét? De ettől még kérdés marad: vajon a film divatai és a
filmek nyomán- támadt
divatok
autentikusai-e? Egyenértékűek-e a
filmművészet kísérletei a klasszikus
művészetek mintegy a múltból, a jövőbe átnyúló — ma már esztétikai
normaként szolgáló — kísérleteivel?
Ezeket is visszazengik-e majd „az
időnek bércei, a századok"? Ki tudja
és ki meri ezt ma bármelyik filmről
is biztonsággal állítani?
A hagyományos művészetek immár évezredes útján megbízható
mérföldkövek igazítják el akár a

tájékozatlan kirándulót is; az irodalom- és művészettörténet nem
egyéb, mint a hétköznapi értelemben
kifejezhetetlent kifejezni akaró — a
lehetetlent ostromló — vállalkozások
sikereinek és kudarcainak története.
A filmművészet története annál kevésbé nyújt ilyen fogódzókat, mert
mai napig eldöntetlen: mitől lehet a
film művészetté. Mindenesetre: ahhoz, hogy egy-egy film kritikai méltatása meggyőző legyen, túlságosan
is fiatal művészetről, másrészt — az
eszköztárat tekintve — túlságosan
öreg, hagyományos esztétikai szemléletmódról van szó. Ez az ellentmondás örökösen válságok elé állítja
a film kritikusát, éppúgy, mint alkotóját.
Pedig a filmnek — ami a realizmust illeti — látszólag nem nehéz a
dolga; hiszen a filmen mindig.minden „reális". Csupán meg kell nyomni a kamera gombját: a filmtekercs
mindent rögzít, amit az objektív látószöge az adott valóságból befog. A
film áttételében a legostobább történetecske is „valósággá" minősül; királyfi lesz a békából, akár a mesében. De vajon e mesebéli megelevenedés azonos-e a realizmussal? A
kérdést úgy is megfogalmazhatnók:
a valóság filmi illúziója azonos-e a
valósággal? Természetesen: nem. A
film technikailag
képes konkrét
mozgások reprodukálására; e ténynek azonban még semmi köze sincs
az esztétikához.
Az egyre mozgékonyabb kamerák
egyre szélesebb vásznakkal rivalizálnak, vagyis a film fejlődése egy látszólag megfejthetetlen
paradoxon
irányában halad: egyre tökéletesebb
valóság-illúzió az egyik oldalon, egyre tökéletesebb jelenség-rögzítés a
másikon. A cinéma direct avval tüntet: „nem avatkozom a valóság eseményeibe, mégis megmutatom", a
különféle cinerámák pedig azt sugallják: „tökéletesebb és teljesebb
élményt nyújtok az általad érzékelhető valóságnál". A két — látszólag
polárisán ellentétes — filmirányzat,
egymással versenyezve is, esztétikai
szempontból
tulajdonképpen
egy
irányba: a naturalizmus irányába
húz el. Ez egyrészt azt jelenti: egy
lukácsi értelemben vett realista irodalmi mű megfilmesítése nem feltét-

lenül eredményez esztétikai (pontosabban: irodalomesztétikai) értelemben vett realista filmet. Másrészt:
egy irodalomesztétikai szempontból
a fenti értelmű realizmust meg
sem közelítő forgatókönyv is realista
filmmé ojektiválódhat. De hogyan és
mitől? Ez itt a kérdés, amelyre ezidőszerint még nem tudunk egyértelmű választ adni.
Elemi szinten: egy rajzra, festményre, vagy szoborra azt mondják,
hasonlít; egy elbeszélésre: elhiszem;
egy zeneműre: megfogott. A film
mindezeknél valóságosabb információkat közvetít; mindig valamiféle
valósággal szembesít. A kép — akár
a naiv tudatból, akár a lukácsi irodalom-esztétika kategóriáiból indulunk ki; a film, természeténél fogva,
valóságosabb a többi művészeteknél.
Azaz: a hagyományos művészeti
ágakhoz képest a film eredendően
naturalista. Ezért tévednek azok a
kritikusok, akik a film sajátos és eredendő naturalizmusát „realizmusnak" értékelik. Nem szükséges hozzá
különleges megfigyelőkészség, hogy
megállapítsuk: a filmen szükségképpen az esztétikai értelemben vett
„különös" dominál. Vagyis ha csupán azáltal vélik elérhetni a film
realizmusát, hogy a képsorok az irodalomhoz képest rendkívül konkrétságát a dialógusok az irodalomban
tűrhetetlen, lapos általánosításaival
ellensúlyozzák: egy ilyen törekvés
nem a realizmus irodalomesztétikai
kategóriájának filmi metamorfózisát
jelenti, hanem a realizmus fogalmának kettős vulgarizációjából következő elkerülhetetlen kudarcot. Filmen realistának lenni látszólag
könnyebb, mint akár az irodalomban, akár a képzőművészetben; ez
azonban csak látszat: valójában a
„különös" és az „általános" dialektikus és művészileg kifejező egységét
megteremteni filmen majdnem olyan
nehéz, mint a zenében. De ha egyegy film létrejöttének anyagi feltételeit vizsgáljuk, azt is mondhatnók: talán még nehezebb. Mert a
zene csak művészi „leckéket" ad fel
az alkotónak; a film azonban anyagi
természetűeket is.
Azt hiszem, téves elképzelései lehetnek a filmművészet jövőjéről an-

nak az esztétának, aki nem veszi
számításba egy-egy film adott megvalósulási feltételeit, beleértve a politikai helyzettől a személyi és technikai lehetőségekig az összes tényezőket. Teszem azt: senki sem kéri
számon például Szörényi Leventétől
— még ha cifra-szűrbe öltözik és a
citerát is felvonultatja — Bartók Divertimentoját,
Kodály
Psalmusát
vagy Tedeumát. Bartók és Kodály
legelfogultabb
hazai népszerűsítői
sem éppen tőle várják e művek népszerűsítését, mégis örömest elismerik
az általa kezdeményezett hazai beatzene eredetiségét, mert hátha éppen
ez vezet el sokakat a nagy művekig.
Filmjeinktől azonban — Kodályhoz
és Bartókhoz mérhető hagyományok
híján — rendszerint egyszerre kérnek számon mindent: népszerűséget, modernséget, politikai meggyőződést, üzleti sikert. E wagneri
„összkövetelmény" szüli azokat az
öszvér-filimeket, amelyek — végül is
— senkinek sem tetszenek. De
ugyanebből a tőből sarjadnak azok
az antikonformista filmművészeti alkotások is, melyek a hazai közönség
teljes közönye, filmforgalmazó szakembereink ironikus mosolya ellenére
is nemzetközi vitákat váltanak ki,
külföldi fesztiválokon sikereket aratnak. E filmek javának „monotematikája" nem egyszerűen valamiféle
divatáramlat következménye,. hanem
kísérlet a filmi autenticitásra. Alkotóik elindultak egy ösvényen, amelyet többé-kevésbé maguk taposnak
ki az erdőben. Minél ismeretlenebb
tájakra érnek el, annál autentikusabbak. Otjuk felfedező út, mint Antonioni, FeUini, Bergman útja. Sikereik és kudarcaik titka ebben a mottóban foglalható össze: „az érdekel,
amit tudok; azt tudom, ami érdekel".
A sokratesi kérdezés autenticitása
ez, mely — tudjuk — maradandóbb
a szofisták szkepszisénél. Az ő törekvéseiket,
kísérleti
eredményeiket,
melyek a filmi hatás tévesen realizmusnak értelmezett „eredendő naturalizmusától" éppen úgy elhatárolják magukat, mint a filmtechnika
kínálta végletes absztrakció lehetőséjeitől, neveztem el — jobb szó híján — autentikus realizmusnak.
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