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A FILMKRITIKA ONKRITIKAJA

Mért legyen a filmkritika önkritikus? Mért ne legyen a filmkritika önkritikus?
Az első kérdés valójában meghökkentő.Hiszen a filmkritikának nem önmagát kell birálnia, ha
nem a filmeket. A második kérdés mellett azonban sokkal több érv szólhat. Például: aki mást
megkritizál, viselje el, ha őt bírálják. Sőt: okosabban teszi, ha maga teszi mérlegre magát, s így
kifogja a szelet mások vitorláiból. Aligha tökéletes a magyar filmkritikaannyira, hogy eleve el
háríthassa magától a bírálat bármely módját ...

Az idei pécsi magyar játékfilmszemle egyetlen vitája - a zsüri nyilvános vitájától eltekintve - a
kritika szakszerűségévelfoglalkozott. Erre a vitára három tanulmányt adtak a jelenlévők kezé
be: a film- és tévéművészek szövetsége s a Filmkultúra szerkesztősége gondozta Király Jenő ta
nulmányát (A filmkritika szakszerűségéről),Nagy Mártáét (A fi/mkritika szakszerűsége) és a
Filmvilág ifjú kritikusainak munkáját, amelynek címe: Pillantás a sajtóra (Un certain regard) .
Maga a vita rövidebbre sikerült, mint az előrebocsátott tanulmányok láttán vélni lehetett, noha
egy filmkritikus örömmel és büszkén állapította meg: alighanem egyedülálló, hogy egy kritikai
műfaj önbírálatra vállalkozík.

Eszerint tehát van magyar filmkritika? Nem, így általában a filmkritika nincsen. Vannak kriti
kák, vannak kritikusok, vannak kritikai fórumok - de nincsen kritika általában. A bírálatoknak
egyetlen közös vonása, hogy mindegyik más. Ezt még a szakszerű tanulmányok is elismerik,
egyikük például így: "Minden kritikus egyéniségnek külön módszere, stílusa, hangvétele van" l ,

de ez a megjegyzés következmények nélkül marad, hiszen "a cél ... a tendenciák kimutatása és
nem a személyiségből eredő különbségek leírása'".

Általában elismerik a kritika-elemzők, hogy másként kell bírálatot írni nagy példányszámú
napilapba és másként filmszaklapba. Elismerik azt is, hogy a kritikának meghatározó tényezője

a terjedelem; ráadásul az ugyanolyan hosszúságú bírálatok is alkalmazkodnak'az orgánum jelle
géhez, az olvasó igényéhez, tájékozottságához. Az alapvető különbség mégis a kritikusok egyéni
ségébői ered - ha van egyéniségük.

Csakhogy "a filmkritikusokjava vagy nem filmkritikus (hanem esztéta), vagy nemfi/mkritikus
(hanem csak alkalomadtán vagy mellesleg az, elsősorban inkább más művészeté, még akkor is,
ha esetleg egyikük-másikuk elsősorban a filmet szereti)'". "Kivált, ha napilapnál dolgozik: ott
aligha engedheti meg magának (aligha engedik meg neki), hogy csak a filmművészettel törődjön.

Nem azért, mert az érdeklődése sokrétű, ami, ha így van; helyes, szükséges, sőt: nélkülözhetetlen
feltétele akár a filmkritikaírásnak is. De kap jócskán más feladatot, s egyszer-másszor le is marad
így filmes programról. Tájékozottságán kisebb-nagyobb hiányok támadnak. Sosem volt tekinté-
lye tovább tépázódik'". \

Természetesen ez is egy "certain regard", egy bizonyos meghatározott nézőpont,s joggal tetsz
het mentegetődzésnek. Illik-e számon kérni a szakszerűséget azon, aki maga bocsátja előre, hogy
"tájékozottságán kisebb-nagyobb hiányok" tapasztalhatók? Ez azonban nem illendőség kérdé
se, hanem a kritikus tisztességéé: tanulnia akkor is kell, ha kevés az ideje rá. A filmkritikusi mes
terséget azonban többnyire nem lehet megtanulni, legalábbis iskolában nem: Magyarországon
nincsen filmkritikus-képzés, valójában továbbképzés sincs. Van, aki dramaturgiát tanult, más
bölcsészetet, a harmadik egyszerűen autodidakta filmkritikus. Ennek a különbségnek azonban
nem szabad megérzödnie a közzétett írásokban: mindegy, honnan ered a tájékozottság, vagy mi
ért hiányzik, mérlegre kell tenni; s az is mindegy, valaki könnyedén ír-e vagy verítékkel - írása
sosem lehet sem felületes, sem verítékes. S ha netán az írás csak egyetlen mozzanatra utal, ha
esetleg "szabad asszociációra épülő fümrefíexió'? is, hátterében alaposságnak, elmélyültségnek,
ha tetszik: elemzésnek kell lennie.

Bírálói a kritikát különféleképpen osztályozzák. A szóbeli vitán hangzott el, hogy publiciszti-
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kát, recenziót, -kritikát, elemzést, elméleti tanulmányt kellene megkülönböztetni; Király Jenő

szerint a kritika három szintje : "I. a zsurnálkritika, 2. az esszé, 3. az interpretáció. Az esszé át
menet a zsurnálkritika és a teoretikus értékű interpretáció (az egyedi mű elmélete) között, az in
terpretáció pedig a filmtudomány és a befogadói gyakorlat közötti átmenet.?" Föltehetőenmás
féle csoportosítás is lehetséges - de vajon feltétlenül szükséges a csoportba sorolás? Ha a tudo
mányos alaposság elengedhetetlen föltétele a séma, akkor igen, mert így készíthetők rajzolt, szá
mozott, fölsorolásos sablonok, mert lehetségesek a statisztikai besorolások, témák és értékkate
góriák állíthatók föl, s a kutató a kritikákat pillanatok alatt "szétoszthatja".

De vajon biztosan tudományos ez a rnódszer, megbízhatóan tárgyilagos? "Kockázatos vállal
kozás szubjektív írásokról objektív látleletet készíteni" - ismeri be egy tanulmány szerzője", ami
kor Kritikai visszhang-ot készít az Angi Vera fogadtatásáról. "Igyekeztünk hát némi statisztikus
tárgyilagosságot a lényeges összefüggéseket föltáró elemzéssel ötvözni, óvakodni az utóbbi ab
szolút önkényességétőlegy nehezen kontrollálható kritikai montázsalakzatban. ,,8 Ezt a beveze
tőt valójában szubjektív véleményalkotás követi, még a szerző is bevallja: .Elemzésünknek ezek
a leggyöngébb pontjai, hiszen kifogásaink mögött saját filmélményünk áll csupán?". Hozzátehet
jük: olykor a kritikus írása mögött is csupán saját filmélménye áll. Csupán? Sajátfilmélmény nél
kül nem lehet kritik át írni. Legfeljebb az kifogásolható, ha semmi más nem áll a kritika mögött,
csak li filmélmény . Saját élményét fogalmazza meg a néző is a vetítés után, amikor azt mondja:
ez jó volt, ez rossz volt, ez unalmas volt, ez érdekes volt, ezt megnézném még egyszer - s a néző

megelégedhet ennyivel is. A kritikusnak azonban indokolnia kell, még akkor is, ha csak reflexió
kat fűz a filmhez: indokolt legyen a mondanivalója, szavai mögött érződjék a gondolat.

De a kritika kritikusai szerint épp ez hiányzik a bírálatokból! A legtöbben megrekednek a me
se leírásánál, az elemzést néhány közhely pótolja, nem ismertetik a történelmi vagy a társadalmi
hátteret - vagy az elemzés helyett valamilyen történelmi vagy társadalmi.kérdést feszegetnek. Vi
tathatatlanul igaz ez, ez is igaz, mégis álljunk meg itt egy pillanatra. Hiszen olykor azt róják föl a
kritikának, hogy a filmekről szólván elmulasztja a társadalmi kérdések egyenrangú - a szakzsar
gon szerint: adekvát - elemzését, a filmen ábrázolt valóság kellő ismeretének hiánya miatt. Mint
ha a kritika kötelessége az volna, hogy amiről a film a művészi tükrözés módszerével szól, azt
mondja ki közvetlenül. Valójában vitakérdés lehet az, vajon a kritika fő témája a film-e, vagy a
filmen is ábrázol\: elemzett valóság; a helyes válasz bizonyára a kettő egybekapcsolása.

A pécsi vita egyik főlszólalója említette. hogy a kritika szakszerűségénekolykor igen sokrétű

nek kell lennie. Példaképpen azt mondta, hogy a Bankett című film bírálójának a filmszakmai is
mereteken messze túl olyan történelmi szaktudással kell hozzáfognia a film elemzéséhez, amelyik
alapos kutatómunkát, vagy eleve komoly tájékozottságot igényel. S mert a néző bizony gyakran
híján van az efféle ismereteknek, a kritika feladata lehet - fűzhetjük most hozzá - ezeknek a
"környező" ismereteknek a fölvillantása. Mi a teendő azonban akkor, ha a kritikával szemben
nyilvánvalóan szigorú mércét alkalmazó bírálat-bíráló egyszer csak lelkesen üdvözli a filmviták
élményszerű tapasztalatát: .míg a sajtovisszhangból csak halvány utalások észlelhetők Angi
Vera mai arcáról, »veszélyes« jelenlétéről napjaink közéletében is, a beszélgetőpartnerek való
sággal »ráharaptak« erre az összefüggésre"!" - noha ez netán a "halvány utalások" következmé
nye is -, sorokkal arrébb pedig így nyilatkozik: "Esztétikai természetű viták egyszer sem kerűl

tek előtérbe, a viták a kritikákhoz hasonlóan problémacentrikusak maradtak" 1I. Ami vélhetően

természetes: az Angi Vera bírálataiból nemcsak azért hiányzott "például a mű gesztuskultúrájá
nak fölfedezése't':', mert a kritikusok beérték a "rutinszerű alkotásmóddal", hanem mert szá
mukra is fontosabbnak tetszett az esztétikai természetű vitáknál a tartalmi utalás.

Érdemes itt újra fölfigyelni arra, amit a kitűnő filmkritikus, Gyertyán Ervin ír könyvében:
"Ha ma a kritika kérdései napirenden vannak, az elsősorban annak tulajdonítható, hogy társa
dalmi demokratizmusunk fejlesztése-tökéletesítése a szocializmus továbbépítésének egyik közép
ponti kérdése ... Mert mi más a demokratizmus, mint a kritika érvényesülési lehetősége az élet
minden vonatkozásában?"!'. Közli a kötet a szerzőnek egy interjúját is, s benne ezt a vallomást:
"Mindenfajta műbírálat legfontosabb hivatásának tartom, hogy olvasóiból saját kritikusait ne
velje, vagyis átadja azokat az eszmei szempontokat és esztétikai módszereket, amelyek birtoká
ban közönsége tudatos műélvezők táborává s így a kritika kritikusává is válhat,,15.
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Eszerint tehát a kritikának bizonyos mértékig önfeláldozónak kell lennie, s előbb-utóbb fölös
legessé válnia? Egyáltalán nem biztos, hogy mindenki ezt várja tőle. Kinek is ír a kritikus? So
kan vélik úgy, hogy írjon a kritikus a müvészeknek, tanítsa őket, mintegy szabályozza a művé

szetet, nyersebben szólva: tartsa kordában. "A kritika reguláris egységében annak van helye, aki
ezt a-reguláló tevékenységet j<,'>1 végzi."!" Csakhogy i.a kritika nem előír, hanem a művekből kö
vetkeztet"!", A kritika feladata kettős: informatív és .mépnevelő", vagyis maga is részt vállal a
közművelődés, az emberformálás, a társadalomalakítás munkájában. A kettős feladat rendsze
rint egymásba olvad: a jó kritika úgy informál (a műről), hogy eközben a "nevelés" sokrétű

munkáját is folytatja.
Rossz az a kritika, amely nem juttatja kifejezésre a kritikus véleményét a filmről, s ezt a véle

ményt nem indokolja; még rosszabb, ha valamilyen módon nem segíti elő, hogy olvasója - aki
valószínüleg a film nézője is - véleményt formálhasson a filmről. De az is meggyőződésem, hiba
volna, ha a kritika ennyivel beérné. A kritika feladata, hogy a film megértését - esztétikai, társa
dalmi, történelmi vagy más közlésekkel is - megkönnyítse, de még 'inkább az, hogy hatással le
gyen az olvasó (néző) egyéniségére, tudására, emberségére. Vagyis maga is vegye át, folytassa azt
a tevékenységet, amelyet a művésztől számon kér.

Vélhetően itt kell elkezdeni a kritika önkritikáját. Vagy talán itt kell elkezdeni a filmkritikus
nak a maga önkritikáját. Hiszen bírálhatnák - teszik is némelykor - egymást a kritikusok, bár ez
igazán nem elsőrendű feladatuk. S éppen mert a kritikustábor - jelesül a filmkritikusoké is
- olyannyira sokrétű, mint az élet megannyi más területe, az általánosításnak csakugyan nincs
helye. Még kevésbé helyes a kritika határainak oly mérvű elhanyagolása, hogy a kritika vizsgála
takor minden filmtémájú írást a mérlegre dobnak, s így értékesebbé válik egy-egy messziről jött s
a moziban még (vagy talán soha) nem látható filmről szóló tudósítás, egy film ürügyén közölt
portré valamelyik szereplőről, mint maga a kritika' 7. Meglehet, sort kellene keríteni egyszer arra
is, hogy a kritikusok mérlegre tegyék egymás munkáját - én azonban illőbbnek, szerényebbnek,
tisztességesebbnek tartanám, ha ezt ki-ki közülünk maga tenné meg a saját munkájával.

Megtettem-e ezt mindig a saját írásaimmal kapcsolatban? Mentegetőzhetem-epéldául azért,
mert kezdő kritikus koromban elmarasztalóan írtam egy kitűnő filmről, amelyet akkori főnö

kömmel, egykori tanítómmal együtt láttam, mivel az ő megjegyzéseit hallván, elcsititottam a ma
gam véleményét? Ez nem mentség. Megkövettem néhány év után egy magyar filmrendezőt, mert
egyik filmjéről, engedve bizonyos kritikai közhangulatnak, oktalanul rosszat írtam (barátságunk
talán épp e megkövetésnek köszönhető). írásban igyekeztem jóvátenni, hogy első megjelenése
kor óvatoskodva irtam az igy jöttem-ről, amelynek korszakos jelentőséget akkor inkább csak
sejtettem. mintsem tudtam volna.

Nem folytatom, még ha érdekes volna is megkezdeni valamiféle "kritikusi tévedéseim" soroza
tot; nemcsak a tévedés jogát ismerve el, hanem a tévedés kiigazításának kötelességét is. Nem
folytatom, mert nem afféle magángyónás ez az írás, hanem továbbgondolása egy közös feladat
nak, a filmkritika önkritikájának. "Vajot\: nem azért meddő oly gyakran a munkánk, mert kevés
benne és kevés bennünk is a kétely, a tépelődés, a vívódás? Viták kellenek? Igaz. Elsősorban

azonban kinek-kinek önmagával. írónak, művésznek, műbírálónak és műélvezőnek valójában
ugyanaz a dolga: értelmet keresni az életnek, értelmet adni az életnek.?"

Mások életének értelmet adni csak az tud, aki megtalálta a maga életének értelmét.
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