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GONDOLATOK  A  KRITIKA  KRITIKÁJÁHOZ  (II.)  

Ritka  kivétel,  hogy  elméleti  szakem-
ber  a  napá  kritika  „alacsony  régiói-
ba"  merészkedne.  Aki  teheti,  bezár-
kózik  íróasztala  mögé,  írja  a  monog-
ráfiákat,  biográfiákat  s  egyben  saját  
életművét.  A  bezárkózás,  a  tudós  
nimbusza  a  fiatalok  között  is  hódít.  
Így  épp  az  annyira  hiányolt,  sokol-
dalú  elméleti  képzettségű,  a  filmel-
mélet  fehér  foltjainak  eltüntetésén  
dolgozó  fiatalok  hiányoznak  a  kriti-
ka  rendszeres  művelőd  közül.  Nem  
vigasz,  hogy  így  van- ez az  irodalom-
tudományban,  művészettörténetben  
is,  s  még  jó,  ha  a  kritikusok  átveszik  
a  tudósok  eredményeit.  

A  filmkritika  tagozódása  

Elmélet  és  kritika  távolságát,  
amellett,  hogy specializálódó  korunk-
ban  a  tudós-kritikus  eszményének  
egyre  kevesebben  tudnak  eleget  ten-
ni,  a  filmelmélet  fiatalsága  is  ma-
gyarázza.  Alig  néhány  évtizede,  hogy  
a  fi lm tudomány  kiszabadult  az  esz-
tétika  uralma  alól.  Más  tudomány-
ágak  —  szociológia,  kommunikáció-
elmélet,  jelelmélet  stb.  —  is  ösztön-
zőleg  hatottak  rá.  A  filmkritika  ko-
rábban  keletkezett,  napi  szükséglet-
re,  s  más  művészetkritikák  analó-
giájára,  azok  terminológiáját  köl-
csönvéve.  A  megújhodás,  az  új  ered-
ményekkel  való  feltöltődés  nem  
megy  egyik  napról  a  másikra.  

Számolnunk  kell  avval  is,  hogy  a  
kritika  más-más  típusai  élnek  egy-
más  mellett,  különböző  korszakok  
társadalmi igényeit  tükrözve.  A  kri-
tika-típusok  differenciáltsága  azon-
ban  nemcsak  történeti  szükségszerű-
ség,  de  társadalmunk  rétegzettségé-
ből  is  következik.  A  filmkritika  ta-
gozódását  a  film  nagy  tameghatása,  
a  filmnézők  heterogenitása,  s  a  film  
funkcionális  gazdagsága  is  indokolja.  

Rendkívül  fontos  azonban,  hogy  a  
kritika  elméleti  fedezete  ne  kerüljön  
szemíbe  a  tájékoztató,  ismeretterjesz-
tő  feladattal.  Kritikánk  tagozódását  
feltétlenül  szolgálná  a  szaksajtó  bő-
vítése.  A  szaklapok  hiánya  —  a  
Filmkultúra  csak  kéthavonta  jelenik  
meg  —  szinte  szükségszerűvé  teszi  a  
kettősséget,  a  profilkeveredést.  A kri-
tikus  egyszerre  ír  a  „szakmának"  és  
a  közönségnek,  s  gyakran  „két  szék  
közül  a  pad  alá  esik".  

A szaklapok  és  a  napilapok,  képes-
lapok,  valamint  a  tömegközlési  esz-
közök  bírálatai  között  szükségszerű  
a  módszerbeli  és  a  terjedelmi  kü-
lönbség,  de  nem  megengedhető  a  fe-
lületesség,  az  előítéletből  táplálkozó  
leegyszerűsítés.  Bálint  György  igaz-
sága,  közel  ötven  év  múltán  igazabb  
mint  Valaha.  „Lehet,  hogy  a  mai  ma-
gyar  újságolvasó  tömegek  nagy  ré-
szét  nem  érdeklik  a  kritika  magas  
szempontjai,  és  nem  érdéklik  a  szel-
lemi  élet  megmozdulásai  és  esemé-
nyei . . .  De  egynek  nem  szabad  meg-
történnie:  kritikusnak  nem  szabad  a  
tömeg  példáját  követnie. . .  A  kriti-
kusok  azt  hiszik,  hogy  a  közönség  
nem  figyel  rájuk,  ha  komolyan  szól-
nak  hozzá.  Azt  gondolják  talán,  hogy  
több  .figyelmet  és  megértést  kapnak,  
ha  maguk  sem  veszik  komolyan  
mondanivalójukat ?" 

A  jelen  gyakorlatát  még  az  jellem-
zi,  hogy  minél  szélesebb  a  közönség,  
annál  vulgárisabb,  sematikusább  a  
kritika,  s  hogy  épp  a  legnagyobb  
nyilvánosságot  biztosító  kritikai  fó-
rumokról  hiányzik  a  legpopulárisabb  
műfaj dk  vonzó,  érdekes,  de  ugyan-
akkor  elmélyült  elemzése.  (Szaklap-
jainkban,  föhér  hollóként  ugyan,  de  
már  találkozni  ilyen  jellegű  írással.)  
A  napilapok  többségének  nincs  ál-
landó  tévé-rovata,  a  televíziónak  
igazán  népszerű  filmműsora,  s  még  
sorolhatnám  az  égető  hiányokat,  me-
lyek  közül  mégis  a  legfeltűnőbb,  
hogy  bár  a  filmnézők  jelentős  hánya-
da  a  fiatalok  közül  kerül  ki,  egyet-
len  ifjúsági  lapunknak  sincs  érdemi  
filmrovata. 



A  kultúra  demokratizmusát  segítő,  
megfelelően  tagolt  filmkritika  meg-
teremtéséhez  számiba  kell  vermi  a  
ritkán  szóba  kerülő  úgynevezett  ob-
jektív  feltételeket  is.  A  nem  szak-
lapok  általános kulturális  rovataiinak  
nincs  lehetőségük  minden  esetben  
„filmszafcos"  kritikust  alkalmazniuk,  
s  a  legátkosiaíbíb  örökség,  reklám  és  
kritika  összemosódása  is  ezeket  sújt-
ja.  A kritika  hatékonyságát  csökkenti  
az  is,  hogy  minden  filmről  a  bemu-
tatóval  egy  időben  jelenik  meg  bírá-
lat,  recenzió.  Ez  a  szelektálás  lehe-
tőségét  is  — olvasóét,  kritikusét  egy-
aránt  —  csökkenti.  Szociológiailag  
bizonyított  tény,  hogy  a  filmválasz-
tás'toan  a  kritika  kevéssé  játs2iik  sze-
repet,  s  hogy  a  ffilméknényhez  még  
nem  kapcsolódó  észrevételeknek  nem  
sok  lehetőségük  van  az  olvasó  véle-
ményének  befolyásolására.  Hatéko-
nyabb  lenne  az  ízlésformáló  tevé-
kenység,  ha  a  már  látott  — látható — 
produkciókat  értékelné  a  kritika,  le-
hetőséget  adva  az  esztétikán  túli  
szempontok  érvényesítésére  is.  S  va-
lószínű, hogy  ha  a  napilapoknak  nem  
futószalagon  kellene  gyártani  a  kri-
tikát,  s  minőségibb  munkára  lenne  
mód,  könnyebben  nyerhetne  meg  
szakembereket  közreműködőként.  

Az  elemi  munkafeltételekért  sem  
lehet  irigyélni  a  kritikusokat,  hisz  
mig például  az  irodalomkritikus  any-
nyiszor  olvassa  el  a  bírált  könyvet,  
ahányszor  akarja,  filmes  kollégája,  
jó  ha  kétszer  hozzájuthat  a  filmhez  
bemutató  előtt.  S vajon  hányszor  van  
alkalma  vágóasztalon  látni  az  elem-
zendő  filmet  vagy  az  életmű  egészé-
ről  gondolkodva  „visszalapozni"  a  
korábbi  alkotásokhoz?  Leghátrányo-
sabb  helyzeben  a  vidéki  és  az  üzemi  
lapok  filmkritikusai  vannak,  s  ez  
megint  csak  gátolja  a  felzárkózást,  
a  színvonal  kiegyenlítődését  s  így  a  
kritika  kívánatos  tagozódásának  ki-
alakulását. 

Fölmerül  a  kérdés,  hogy  mitől  lesz  
va'laki  szakképzett  fibnkritiikus,  hisz  
Magyarországon,  ma  erre  sehol  nem  
adnak  „jogosítványt".  Az  autentikus  
filmkritikusként  elismert  néhány  
ember  a  megmondhatója,  hogy  az  
önképzés,  a  magukra  utaltság  mi-
lyen  gyötrelmes  iskoláját  járják,  
hogy  ne  kerüljenék  lépéshátrányba,  
hogy  ne  mint  palackból  kiszabadult  
szellemmel  találják  szembe  magukat  

tárgyukkal.  A  film  fejlődése  és  tér-
hódítása  kultúránkban  indokolja  a  
filmkritikus  képzés  és  továbbképzés  
megszervezésének,  elméleti  alapokra  
helyezésének  szükségességét.  

Napjainkban  filmelmélet  és  kriti-
ka  szimbiózisa  helyett  azonban  még  
az  elmélet  elszívó  hatása  érvényesül.  
Ez  utóbbi  vonzását  látszólagos  füg-
getlensége  is  indokolja.  A  kritikus"  
munkáját  tagadhatatlanul  jobban  be-
folyásolják  a  művészetpolitikai  aktu-
alitások,  megfontolások,  a  tekintély-
elv  béklyói  s  nem  utolsósorban  a  
nyilvánosságszerkezet  lassan  változó  
adottságai,  mint  az  elmélet  emberéét.  

A  kritika  hitele,  tekintélye  

Nézzünk  néhányat  a  kritikus  mun-
káját  nehezítő  olyan  tényékből,  me-
lyek  szoros  összefüggésben  vannak  
a  kritika  hitelével,  tekintélyével  is.  

A művészet  aranyszabálya,  hogy  az  
esztétikai  kánonokat  „megtörni  
tisztesb,  mint  megtartani",  ezért  pró-
bája  a  kritikusnak  is  a  művészileg  
új  jelentkezése.  Fölismeri-e  a  valós  
értékeket  vagy  ellenáll  a  „törvény"  
nevében;  esetleg  a  divat  álarcában  
jelentkező  bóvlira  is igent  mond,  fél-
ve  a  konzervativizmus  bélyegétől?  
Nálunk,  ma  az  utóbbi  magatartás  
jellemzőbb,  s  ne  higgyük,  hogy  ke-
vesebb  bajt  csinál,  mint  a  vaskala-
passág.  Ezért  sűrű  az  ünneplés,  a  ki-
zárólagosságot  sugalló  csinnadratta  
egy-egy  új  vagy  annak  tűnő  jelenség  
körül,  s  késik  az  érdemi  elemzés.  

Kiszolgáltatja  a  kritikust,  vélemé-
nye  csorbítására,  „simítására"  kész-
teti  a  mindenáron  egységre  törekvés  
is.  Ha  ne ad j  isten,  mégis  kibukik  az  
ellentét,  szemérmesen  szemet  hu-
nyunk  fölötte  vagy  diadalmasan  a  
szabad  vélemény  nyilvánítás  ered-
ményeként  könyveljük  el.  Kritikánk-
ból  szinte  kiveszett  az  irányzatok,  
esetleg  egyéniségek  melletti  nyílt  ál-
lásfoglalás,  a  „képviselet",  mely  min-
dig  éltetője,  erjesztője  volt  a  művé-
szetnek.  Bajza,  Gyulai,  Ignotus  vagy  
Schöpflin,  mindannyian  elkötelezetít  
kritikusok  voltak,  s  még  esetleges  el-
fogultságaik  is  megtermékenyítő  ha-
tással  voltak  a támogatott  irányzatra.  
Az  álobjektivitás  talaján  létrejövő  
látszat  egység  csak  késlelteti  a  való-



di  hegemónia  kialakulását.  A  kriti-
káink  urüformizálódása,  elszemélyte-
lenedése  ismét  csak  kritika  és  közön-
ség  távolságát  növeli.  A  kérdést,  
„igaza  vagy  véleménye  legyen-e  a  
kritikusnak",  a  közönség  mér  eldön-
tötte.  Megalapozott,  de  mégis  szemé-
lyes  véleményt,  meggyőző  állásfog-
lalást  vár  egy  mű  mellett  vagy  ép-
pen  ellene,  hisz  ez  készteti  őt  is  vá-
lasztásra,  kelti  föl  benne  a  döntés  
igényét. 

A  film  körüli  viták  időnkénti  is-
métlődését  is  az  okozza,  hogy  nem  
„sikk"  cáfolni  vagy  meggyőzni  máso-
kat.  E  vitákból  hiányzik  a  hitvitázók  
indulata,  őszintesége,  s  csupán  any-
nyit  jelent:  mondhatja  mindenki  a  
magáét,  s  így  természetes,  hogy  az  el-
lentétes  nézetek  látensen  tovább  él-
nek,  gátolva,  késleltetve  a  konstruk-
tív  megoldást.  (A  viták  kifulladásá-
ért,  idő előtti  lecsöndesedéséért  azon-
ban  nem  csak  a  hozzászólók,  de  a  
szerkesztők  is  felelősek,  ha  nem  si-
kerül  a  vitát  a  központi  kérdések  
felé terelniök,  ha  helyt  adnak  perifé-
rikus  hozzászólásoknak,  másról  vagy  
mellébeszélőknek.) 

A  kritika  megnyírbálódott  tekinté-
lyének  helyreállításához  elengedhe-
tetlen  az  alkotók  és  bírálók  véle-
ménycseréje  is.  Nem  a  „magyará-
zom  a  bizonyítványom"  szellemű  
mentegetőzésekre  gondolok,  csupán  a  
félreértések,  félreértelmezések  elosz-
latásának  lehetőségére.  Hogy  a  „visz-
szabeszélés"  nem  sérti  a  valódi  te-
kintélyt,  azt  szinte  valamennyi  je-
lentős  kritikus  pályája  igazolja.  A  
párbeszéd  lehetősége  mindennél  ha-
tékonyábban  oldaná  a  feszültséget  
alkotók  és  kritikusok  között.  

E  feszültséget  azonban  még  csak  
táplálja  a  gyakori disszonancia  a kül-
földi  és  a  hazai  kritika  között  is.  
Előfordult  már,  hogy  itthon  kriti-
kailag  „elmarasztalt"  filmünk  ide-
genben  az  év legjobb  alkotásai  között  
szerepelt.  Azt  hiszem,  ilyenkor  el-
kelne  a  magyarázat.  Nem  korrekció-
ra.  igazodásra  gondolok,  hanem  a  vé-
leménykülönbségek  okainak  nyilvá-
nosság  előtti  feltárására,  mellyel  a  
kritikusok  a  más  közeget,  a  külföldi  
filmtermést  s  a  közönség  várakozását  
ismerve,  megpróbálkozhatnának.  

Egy  szervezet  komolyságát  a  saját  
hibáihoz  való  viszonya  határozza  
meg  — mondja  Lenin,  de  más  okból  
is  elgondolkodtató  tény,  hogy  Bán  
Róbert  kivételével  egyetlen  rendező  
sem  vállalkozik  kritikaírásra,  s  „ter-
mészetesen",  ő  is  csak  külföldi  fil-
mekről  ír.  Mióta  a  világ  világ,  a  mű-
vészetek  legértőbb  kritikusai  a  mű-
vészek  közül  kerülték  ki.  így  van  ez  
a  filmnél  is  Eizensteintől  Truffaut-
ig.  Mi  magyarázza,  hogy  a  mi  filme-
seink  legföljebb  gratulálni  szokták  
egymásnak  nyilvánosság  előtt?  A  
megértés,  hisz  ki  tudná  jobban,  mint  
a  másik  filmkészítő,  hogy mi  minden  
akadályozza  az  elképzelések  százszá-
zalékos  kivitelezését  a  filmben?  An-
nak  tudata,  hogy  filmgyártásunk  
minden  évben  egészeben  is  mérlegre  
kerül,  s  így  a  negatív  vélemény  óha-
tatlanul  a  „saját  fészekbe  pdszfcítás"  
kellemetlen  tényének  tűnne?  Az  ér-
zékenység,  mely  annál  nagyobb,  mi-
nél  kisebb,  áttekinthetőbb  egy  közeg,  
ráadásul  átszőve  személyes  ismeret-
ségekkel?  Mentség  tehát  akad,  még-
is  úgy  gondolom,  a  céhbeliek  nyílt  
kritikájával  a  szakma  .maga  is  nyer-
ne,  hisz  a  szókimondás  folyamatos  
gyakorlata  nélkül  a  játékfilmszemle  
sem  válhat  alkotó,  felelős  fórummá.  

A  filmkritika  elé  állított,  koránt-
sem  teljes  követelményrendszer  lát-
tán  fölmerülhet  a  kérdés:  a  vizsgáló-
dás,  ítélkezés  szempontjainak  ilyen  
bővítése,  a  horizont  ilyen  arányú  tá-
gítása  nem  mond-e  ellent  a  műköz-
pontú  elemzés  elvének,  (melyért  pe-
dig  a  legtöbb  harc  folyt  az  elmúlt  
évtizedben);  annak  a  követelmény-
nek,  hogy  az  elemzés  mindenkor  az  
adott  mű  esztétikai  sajátosságaiból,  
tartalom  és  forrna  dialektikus  viszo-
nyából  induljon  ki?  Ugyanilyen  lé-
nyeges  azonban,  hogy  a  kritika  a  
művet  mindig  az  adott  művészeti  ág,  
sőt  a  kortárs  művészet  egészének  fo-
lyamatában,  mű  és  befogadó,  mű  és  
társadalom  kölcsönkapcsolatában  ér-
telmezze,  vizsgálja.  így  válhat  a  kri-
tika  az  érték  szövetségesévé,  tölthe-
ti  be  kettős  hivatását:  az  érték  ke-
letkezésének  és  befogadásának  támo-
gatását. 
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