
Az  érték  szövetségese  
GONDOLATOK  A  KRITIKA  KRITIKÁJÁHOZ  (I.)  

Jó száznegyven  évvel  ezelőtt  terje-
delmes  bírálat  jelent  meg  a  Nemze-
ti  Színházról  egy  lapszerkesztő  tollá-
ból.  Bajza,  Toldy  és  Vörösmarty  egy  
emberként  támadta  meg  az  „elpár-
tolt"  kritikust,  „balszellemű  kiroha-
násnak"  minősítve  írását.  Nem  gon-
dolom, hogy az érdemes  triász  kevés-
bé  értett  a  színházhoz,  mint  a  rég  
elfeledett  nevű  s  saját  korában  is  
jelentéktelen  szerkesztő.  Az  adott  
esetben  mégis  neki  volt  igaza,  mi-
kor  őszinte,  szigorú  bírálattal  ösztö-
kélte  fejlődésre  a  kezdeti  lépéseken  
túljutott,  elnézésre,  bábáskodásra  
már  nem  szoruló  színházat.  Jeles  
irodalmáraink  pedig  változatlanul  az  
„ügyet"  védték,  a  nemzet  színházá-
nak  ügyét,  korainak  látva  az  időt  a  
fogyatékosságok  feltárására.  

A  távoli  analógiát,  amellett,  hogy  
az  idő  szavára  figyelmezteti  a  kriti-
kusokat,  az  hívta  elő,  hogy  filmkri-
tikusok  és  alkotók  oly  irigyelt  har-
móniája  a  hatvanas  években,  hason-
lóképp  nemcsak  a  remekműveknek,  
de az  ügynek,  azaz  filmművészetünk  
adott  szakaszának,  a  lendületes  fej-
lődés,  a  kibontakozás  éveinek  is  kö-
szönhető.  Az  évtized  végére  azonban  
—  mely  szakasz-záró  filmművésze-
tünkben  —  szükségképpen  meg  kel-
lett  változnia  a kritikának  is.  A  kér-
dés  tehát  nem  az,  hogy  miért  nem  
olyan  felhőtlen,  egyértelműen  védel-
mező-biztató  a  kapcsolat,  mint  egy  
évtizede,  hanem,  hogy  a  ma  követel-

ményeinek  eleget  tesz-e  napjaink  
filmkritikája?  Helyesen  érzékeli-e  a  
bírálóbb  hang szükségességét;  megfe-
lelően  reagál-e  a  tematika-  és  stílus-
váltásra;  képes-e  követni  a  film  
funkciójának  bővülését,  szerepének  
módosulását  a kultúránkban?  Segít-e  
az  esetleges  funkció-  és  kontaktus-
zavarokból  kilábalni  a  rászoruló  mű-
fajoknak?  E problémák  sokasága  kö-
zül  most  csak  a  filmkritika  szakér-
telmével,  tagozódásával,  valamint  a  
hitelével,  tekintélyével  összefüggő  
kérdéseket  érintem.  

„Legyünk  kortársak"  

Szembetűnő  —  többször  szóvá  is  
tett  —  jelenség,  hogy  a bírálatok  mai  
filmjeinket  szüntelenül  a  hatvanas  
évek  műveivel  vetik  össze. Az  efféle  
párhuzamoséi  történetietlen,  fejlő-
déselvet  feltételez  az  esztétikában.  
Nagyobb  baj  azonban,  hogy  az  ítél-
kezésnek  ez  a  módja  a  szilárd  vi-
szonyítási  alap  hiányából  fakad,  ami  
pedig  nélkülözhetetlen  filmművésze-
tünk  folyamatos  értékeléséhez.  A  
„hol is tartunk" szorongó kérdésének, 
újból  való  felmerülésének  oka,  hogy  
a  filmkritikákból  gyakran  marad  ki  
az  alapkérdés  megválaszolása;  mű  
és  kora  megfeleltetése.  E  mulasztás  
szükségképpen  okoz  zavart,  hisz  ha  
elfogadjuk,  hogy  a  művészetben  a  
társadalmi  valósághoz való  viszony  a  
meghatározó,  akkor  a  kritika  rende-



ző  elve  is  csak  a  filmművészet  és  a  
valóság  összefüggésrendszerének  a  
feltárása  lehet.  

Paradox  módon  épp  a  jelen  idejű  
műveknél  marad  ez  el  leginkább.  
Feltételezve,  hogy  a  kritika  nemcsak  
a  már  kész  művekre  mondja  ki  az  
áment,  de  hat  a  keletkezendőkre  is,  
nem  merész  az  a  következtetés,  hogy  
a  kritika  is  ludas  abban, ha  filmmű-
vészetünk  jelenünk  érdemi  ábrázolá-
sával  sokáig  adós  maradt;  hogy  épp  
a  „jelentő  mód,  jelen  időt"  nem  be-
szélte  anyanyelvi  szinten.  „A  társa-
dalmi  helyzet  bonyolult"  —  jelle-
mezte  a  helyzetet  a  kritika,  szinte  
menlevelet  adva  a  napjaink  kérdé-
seihez  mind  távolabbról  s  áttétele-
sebben  közelítő  vagy  azokat  messze  
elkerülő  műveknek.  'Holott  —  meg-
győződésünk  szerint  —  a  kritikának  
magának  kellett  volna  rámutatnia,  
legalább kísérletet  tenni  annak  vizs-
gálatára,  miben  is  áll  a  társadalmi  
helyzet  bonyolultsága;  a  társadalmi-
gazdasági  élet  új  vonásai,  konfliktu-
sai  milyen  feladatok  elé  állítják  a  
művészeteket.  E  kérdések  tisztázása  
fogódzókat  nyújtott  volna  a  művé-
széknek.  A  hetvenes évek  kétségtele-
nül  sokban  változó  világának  feltér-
képezése  segített  volna  a  kritika  ter-
minológiájának  megújításában  is,  a  
tartalmi  elemek  szükségképpen  vál-
tozó  újrafogalmazásában.  

Ahhoz  azonban,  hogy  a  filmkriti-
kus  a  „legyünk  kortársak"  Gaál  Gá-
bori  mércéje  szerint  gondolkodjon  és  
ítéljen  az  alkotók  és  a  valóság  vi-
szonyáról,  (s  arról,  hogy  ez  miként  
tükröződik  a  művekben,  a  művésze-
ti  ág  fejlődési  folyamatában)  szüksé-
ges,  hogy  maga  is  biztosan  eligazod-
jék  a  világban.  Felkészültségében,  ha  
úgy  tetszik  szaktudásában  az  etikai,  
filozófiai,  történelmi  tudásnak  a  
filmelmélettel  egyenrangú  szerepet  
kell  kapnia.  

Filmkritika  és  filmesztétika  

A  tájékozódási  nehézségeken  kívül  
más  oka  is  van  annak,  hogy  a  tar-
talmi  elemzés  háttérbe  szorult.  A  
filmkritikának,  mely  sokáig  az  álta-
lános  esztétika  kölcsönvett  fogalom-
tárával  dolgozott,  évtizedekig  a  filmi  
specifikumok  értékelésének  hiányát  
vetették  szemére,  ezért  ma  szabadul-
ni  igyekszik  a  szakszerűtlenség,  a  
laikusság  vádjától.  E  törekvéseket  
azonban  ma  még  sokkal  inkább  a  
korszerűtlennek  vélt  tartalmi  elem-_  
zés  elsekélyítése  jellemzi,  mint  a  
valóban  mély,  egzakt,  a  filmművé-
szet  saját  formanyelvének  ismeretén  
alapuló  vizsgálódás.  

A  filmnyelvi  specifikumok  túl-
hangsúlyozása  tehát  egyelőre  nem  
veszélyezteti  kritikánkat,  mégha  a  
hetvenes  években  tapasztalható  is  
fejlődés  a  filmelméleti-filmesztétikai  
felkészültségben. 

Néhány  kérdés  fölött  azonban  
mintha  megállt  volna  az  idő.  Kriti-
káink  főszereplője  változatlanul  a  
rendező.  A  film  alkotó  gárdájának  
más  tagjait,  szinte  évtizedek  óta,  
ugyanazzal  a  néhány  szrtereotíp  jel-
zővel  méltatják. Az  operatőri  munka  
jelentőségéről,  film  és  irodalmi  alap-
anyag  kapcsolatáról,  a  filmszínészi  
játék  sajátosságairól  időről  időre  
csak  viták  kezdődnek,  majd  kihuny-
nak,  a  kritika  pedig  tovább  is  hasz-
nálja  bevált  sablonjait.  

A  filmműfajok  egyenlőtlensége  

A  filmesztétika  talán  legfejletle-
nebb  ága  a műfajelmélet.  A  műfajok  
öröklött  hierarchiáját  így  a  kritika  is  
tükrözi,  sőt  támogatja,  hiszen  folya-
matosan  csak  a  játékfilmeket  minő-
síti.  A  rajzfilm,  a  népszerű-tudomá-
nyos  film,  a  híradó  és  a  dokumen-
tumfilm  csak fesztiválok,  számadások 



esetén  kerül  reflektorfénybe,  vagy  
ha  működési  zavarok,  közönség-boj-
kott  vagy  egyéb  csőd  fenyeget.  

Az  ismeretek  egyoldalúsága  akkor  
ütközik  ki,  ha  egy-egy  háttérbe  szo-
rított  műfaj  —  a filmművészet  foly-
tonos szabadságharcának  eredménye-
ként  —,  kitör  a  rákényszerített  sze-
repből,  s  „szokatlan"  teljesítménnyel  
hívja  fel  magára  a  figyelmet.  A  do-
kumentumfilm  hazai  reneszánsza  
nem  kis  fejtörésre  kényszerítette  a  
hazai  kritikusokat,  ráébresztve  őket,  
hogy  a  dokumentumfilmnek  nincs  
kidolgozott  esztétikája,  s  hogy  e  hi-
ány  csak  ideig-óráig  hidalható  át  a  
játékfilmtől  kölcsönzött  kategóriák,  
mércék  alkalmazásával.  De  említhe-
tem  az  egyik  legnépszerűbb  és  leg-
sikeresebb  hazai  filmtípust,  az  ani-
mációs  filmet  is,  melynek  világhírű  
alkotói  vannak,  értő bírálói  azonban  
hiányoznak. 

Nem  elsőként  írom  le,  hogy  ha  a  
kritika  segítené  a  műfajok  demokra-
tizálódását,  ez  jótékonyan  'befolyá-
solná  filmgyártásunk  műfaji  arány-
talanságát.  Bizonyára  több  kedvvel,  
ambícióval fordulnának a  rendezők  a  
ma  lenézett iműfajok felé  s ez  színvo-
nalemelkedést  is  eredményezne.  (Zá-
rójelben  jegyzem  meg,  hisz  a  téma  
külön  dolgozatot  igényelne,  hogy  a  
televíziós  filmek  —  s  itt már  műfaji  
különbség  nélkül  —  szintén  jelerftős  
hátrányban vannak  a sajtó-visszhang 
szempontjából.  Az  aránytalanság  
csökkentésével  főként  a  többmilliós  
néző tábor  nyerne,  de  fokozná  az  al-
kotók  érdeklődését  is  a  televíziós  
munka  iránt,  melynek  ma  még  nincs  
a  mozifilmmel  egyenlő  becsülete.)  

Filmelmélet  és  filmesztétika  

Kritikusaink  filmelméleti  tudása  
feltűnően  esztétikacentrikus.  Nem  
hazai  „betegség"  ez.  Avval  a  gazda-

sági-történeti  okokra  visszavezethető  
jelenséggel  függ  össze,  mely  világ-
szerte  a  játékfilmet  helyezte  a  film-
gyártás  hierarchiájának  csúcsára.  A  
filmelmélet középpontjába  is a  játék-
filmről  való  gondolkodás,  főként  a  
film  és  az  esztétikus  viszonyának  
tisztázása  került.  Kritikád  gondolko-
dásunk  esztétizmusa  rányomja  bé-
lyegét filmkultúránk  egészére; a  mű-
fajok  egyenlőtlenségétől  a  kritika  
hatásáig  számtalan  területet  befolyá-
sol. 

A  filmelmélet  játékfilm-centrikus-
sága  miatt  a  kritikus  épp  a  film-
termés  túlnyomó  részét  alkotó  film-
belletrisztika  és  filmgiccs  értékelé-
sekar marad támpontok  nélkül.  A  né-
ző  pedig  épp  azoknak  a  (filmtípusok-
nak  a  megértéséhez és  értékeléséhez  
nem  kap megfelelő  segítséget,  melye-
ket  a  legnagyobb  számban  tálal  szá-
mára  a mozi  és a  televízió.  Hiába  hi-
vatali  kötelessége  a kritikusnak  min-
den  rendű  és  rangú  film  értékelése,  
ha  ismeretei  és  érdeklődése  a  művé-
szi  filmmel  való  foglalkozásra  pre-
desztinálják,  s  a  film  funkcionális  
differenciáltsága  ellenére  egy  unifor-
mizált  műelemzési  mechanizmus sze-
rint  jár  el.  

A  „nem művészi  szféra" filmjeinek 
érdemi,  sajátosságaikból  kiinduló  
elemzése  szükséges  ahhoz,  hogy a  né-
zők  egyre  szélesebb  létegében  tuda-
tosodjék  a  filmfunkciók  különböző-
sége,  s  a  „szórakozás"  más-más  mi-
nőségének  lehetősége,  s  ezáltal  kikü-
szöböljék  az  alkotóra,  befogadóra  
egyaránt  veszélyes  —  értékbizonyta-
lanság. 

A  néző és a  kritika  voksa  közti  el-
térés,  ha  eredete  homályba  vész,  ha  
„ jó"  és  „rossz"  filmek csatájává  egy-
szerűsítjük,  ha  nem tárjuk föl  a  film  
funkcionális  különbségeit,  s  ebből  
következően  nem  teremtjük  meg  



minden  filmtípus  mértékrendszerét,  
egyenesen  vezet  a  kritika  hitelvesz-
téséhez.  Ez  olyan  méreteket  ölthet,  
hogy  a  pozitív  visszhang  eltemethet  
egy filmet a  nézők egyes rétegei  előtt,  
a  negatív viszont  nem ritkán  reklám-
má  válik.  

A  filmkritika  esztétizmusa  azon-
ban  másutt  is  „visszaüt".  Film  és  
közönség  vitájában  gyakran  volt  ré-
szünk az elmúlt évek  során.  S  az  eb-
ben  perdöntő  igénnyel  megszólaló  
kritikusok  sem  tudták  túllépni  azon  
a  szemléleten, mely  a  hibát  a  közön-
ségben illetve a műben keresi.  A  mű-
vészi  kommunikációt  mű-közvetítő-
befogadó  kölcsönkapcsolata  határoz-
za  meg,  a  kritikusnak  tehát,  ha  a  
puszta  ítélkezésen  túl,  a  filmet  mint  
a  társadalmi  kommunikáció  egyik  
legjelentékenyebb  eszközét  kívánja  
vizsgálni,  a  hatékony  működését  elő-
segíteni,  s  struktúra  egységében  kell  
gondolkodnia.  'Ennek  hiánya  termeli  
ki  az  olyan  képtelen  vádakat,  hogy  
„az  értetlen  kritika  elriasztja  a  kö-
zönséget  a  magyar  filmektől",  vagy  
hogy  „a  kritika  egy  szűk,  sznob  ré-
teg  kiszolgálója."  

A  mű  létrejöttének  és  terjesztésé-
nek feltételeit  is alaposan  ismerő kri-
tikai  gondolkodásnak  a film  esetében  
különösen  nagy  súlya  van.  Ennek  hi-
ánya  miatt  a  kritika  legtöbbször  fe-
tisizálni  kénytelen  azokat  a  tényező-
ket,  melyeknek  —  épp  a  fejlődés ér-
dekében  —  a  megváltoztatására  kel-
lene  törekednie.  B.  Nagy  László  pá-
ratlan  tekintélye  az  olvasók  előtt  és  
a  szakmában,  annak  is  köszönhető,  
hogy  mint  aktív  filmesből  lett  kriti-
kus,  átlátta  e  fontos,  de  művésze-
ten  kívülivé  degradált  tényezőket,  s  
összefüggéseiben  szemlélte  filmgyár-
tásunk  és forgalmazásunk  egészét.  

A  kritika  szakosodási  törekvése  —  
még  ha a  film gyökeresen eltérő  ren-

deltetése,  sajátosságai  indokolni  lát-
szanak  is  —  káros  izoláltsághoz,  
szűklátókörűséghez  vezethet.  Friss  
példa  rá, hogy  ma, örömmel  üdvözöl-
ve  a  jelen  ábrázolásával  egyre  si-
keresebben  megbirkózó,  a Balázs  Bé-
la  Stúdióban  készült  dokumentum-
filmeket,  ugyanakkor  előzmények  
nélküli,  elszigetelt  kísértetek  címszó  
alá  utaljuk  őket.  De  miért  „szigete-
lődhettek  el"  a  hatvanas  évek  végé-
től  a  BBS-ben már növekvő  számban  
születő  vaflóságfeltáró  filmek?  Nem  
kellett  volna-e  a  kritikának  időben  
észrevennie,  hogy  bár  ezek  a  doku-
mentumfilmek  nagyrészt  a  stúdió  
„szigethelyzetének"  —  vagyis  a  kí-
sérleti  feltételeknek  —  köszönhetők,  
de filmművészetünk  további  fejlődé-
sét  illetően  nem  kevés  függ  attól,  
hogy  sikerül-e  integrálni  az  eredmé-
nyeket?  Ehhez  azonban  félre  kellett  
volna  tenni  néhány  előítéletet,  esz-
tétikai  dogrhát  műfajokról,  módsze-
rekről,  „kis"  és „nagy" filmekről.  Ma  
'bizonyára  kisebb volna  a  zavar  a  do-
kumentarizmus  körül,  nem  támadt  
volna  fel  a  kritikusi  gondolkodásban  
zavart  csalhatatlanul  jelző  „vagy-
vagy"  szemlélet,  nem  kerülnének  
szembe  indokolatlanul  módszerek,  
irányzatok,  ellehetetlenítve  az  érték  
szerint  való  gondolkodást.  

Az  eddig  említett  jelenségekben  
közös,  hogy  bár  eltérő  mértékben,  de  
filmkritikánk  egészét  jellemzik,  s  
hogy  valamennyi  közvetve  vagy  köz-
vetlenül,  filmelméletünk  jelenlegi  
állapotával  is  összefügg.  Ez  utóbbi  
„fehér  foltjait"  híven  tükrözi  film-
kritikánk,  mégis azt  kell  mondanom:  
aggasztó  tünet  elmélet  és  kritika  
egyre  növekvő  távolsága.  E  távolság  
következményei  főleg  a  kritika  
egészségesen  tagolt  rendszerének  ki-
alakítását  gátolják.  

TÓTH  KLÁRA  


