
KRITIKA ÉS FILMKRITIKA 
Két különböző fogalom ez mégis-

csak bár nyilván van sok közös vo-
násuk is. Vitázunk a kritikáról, és ha 
jól odafigyeltem, úgy azt kellett be-
lőle megtanulnom, hogy nem vélet-
lenül esett oly kevés szó (egyetlen 
egy sem!) a filmkritikáról: külön 
szakma ez, sajátos játékszabályai, 
csoportrendje van s talán ez takarja 
el azt a tényt, hogy a kritikai szel-
lem általános hullámvölgye a film-
kritikát is érte, s jó lenne itt is 
újítani. Más az etikett tehát: nem 
véletlenül létezik — a többi kriti-
kusi céhtől elkülönülő Filmkritiku-
sok Szövetsége, nemzeti és nemzet-
konközi fórumokkal, külön díjakkal 
és konferenciákkal, s nem véletle-
nül lép át oly sokszor a filmkritikus 
(szemben a többi szakma kritikusi 
gyakorlatával) — itthon is, külföl-
dön még inkább — a tényleges film-
csinálásba, rendezőként, filmíróként. 
Valahogy nagyobb a filmbíráló „cin-
kossága", pontosabban összefonódott-
sága a filmművésszel, zártabb az 
egység mű és kritikusa között, mint 
az irodalomban vagy a képzőművé-
szetben, s a film óriási tömeghatúsa 
révén még mint közönségorientáló 
fórumnak is nagyobb befolyásoló 
szerep jut. így tehát nemcsak olcsó 
fogás lenne a kritika általános be-
tegségeit a filmbírálaton demonst-
rálni, hanem szerkezeti lehetetlenség 
is: más ügy ez, más problémákkal. 
S különben is: néha az a benyomá-
som azt hisszük, hogy a kritikai 
munka hiányosságainak szigorú elő-
számlálása, valamilyen mágikus ha-
tás révén megóv a szakma korszerű-
ségétől. Pedig ez a „speciális" baj a 
filmkritikával: korszerűtlenné vált. 

Kezdjük a téma kényesebb pont-
jaival. Az utóbbi években a kritika 

alapállása — egészen a legközelebbi 
múltig helyesen — a „drukker-bírá-
lat", az alkotásokkal együttrezdülő, 
azokat védelmező, újítási igényeit se-
gítő és csak másodlagosan nyesegető, 
harmadlagosan distancirozó bírálati 
módszer volt. (A másodrangú filmek 
esetében ugyan szigorúbb is tudott 
lenni, ám a „majd lesz jobb" alap-
állása itt is felismerhető.) A csúcs-
teljesítmények esetében ez a szemlé-
leti módszer — ha nem is nagy erő-
vel — mégis lendíteni tudott. A vé-
dettség érzése, melyet a kritika kel-
tett az alkotókban, egy ideig serken-
tőleg hatott, ám az újabb, jelentős 
alkotások esetében már kevésnek bi-
zonyult: a film is, a közönség is töb-
bet várt — és ezt a többletet nem 
kapta meg. Korszerűtlenné vált a 
drukker-szemlélet. Mert ez a maga-
tartás eddig azt az alternatívát je-
lentette, hogy a kritikus vagy meg-
védi X rendezőt — aki esetleg a me-
zőny legtehetségesebb alkotója — 
vagy a filmről magáról ír. S az al-
ternatíva bökkenője ott jelentkezik, 
hogy a „megvédés" megáll a szemé-
lyes viszonylatnál, a klub-szolidari-
tásnál, s nem képes gondolati anya-
got adni sem a művésznek, sem a 
szakmának. Filmkritikánk — egy-két 
jelentős kritikus egyéniségétől el-
tekintve — megragadt a zsurnaliz-
mus szintjén, és nem lépett együtt 
filmművészetünk új hullámával. Az 
általános gyakorlat nem tudja fel-
tárni egy-egy alkotás távolabbi gon-
dolati horizontját, nem törekszik 
arra, hogy éppen a művész által vé-
gig sem gondolt következményeket 
tudatosítsa, hogy tehát a szándékot 
és a megvalósítás módját a kész al-
kotással konfrontálja és ennek az 
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Összegezésnek mintegy filozófiai kö-
vetkezményeit is előszámlálja. Lehet, 
hogy annyi érzékeny pontot kell ki-
kerülni — mert ebben a szakmában 
mindenki nagyon érzékeny, sértődé-
keny (még a többi szakmáknál is ér-
zékenyebb) —, hogy arra már nem 
fut energiából, gondolatból, hogy a 
művész felfedezéseinek esztétikai-
etikai, vagy társadalmi hátterét, to-
vábblépésének lehetséges irányait, el-
mulatsztott lehetőségeit áttekintsük? 
Nem hinném: filmkritikánk egysze-
rűen csak megmaradt az 5—6 évvel 
ezelőtti gyakorlat szintjén és nem 
tudta követni a magyar film fellen-
dülésének ívét — gondolati filozófi-
kus energiakészleteit nem újította 
meg e stílus-váltás során. 

A mércét — ezen a téren — az 
előbb említett kivételek pedig elég 
jól jelzik. Rényi Péter vitazáró ta-
nulmányában (Társadalmi Szemle 5. 
sz.) pl..a Gaál, Kósa, Sára filmek ösz-
szefoglaló gondolati-világnézeti hát-
terét, és táptalaját keresi meg, s ha 
összegezését finomítanám is, mégis 
egy ilyen alapkérdésből szinte ön-
ként adódnak a hogyan tovább lehe-
tőségei, — mind az alkotók számára, 
mind a néző orientálását illetően. 
Más jellegű — egyes filmet végig-
elemző minőségében — de hasonló 
tendenciájú volt legutóbb Fehér Fe-
renc Kereszfcelő-bíráLata a Filmvilág-
ban: mintegy tudatosítja az alkotás 
folyamatában jórészt öntudatlanul, 
következményeiben végig sem gon-
dolt problémák hálózatát — és erről 
a gondolati talajról tekinti át a film 
részletmegoldásainak értékét, kisik-
lásait és csúcspontjait, Szimptomati-
kus jelenségnek érzem, hogy a gon-
dolkozóbb jellegű, „filozófikusabb" 
tehát mélyebbre nyúló, és előremu-
tatni képes — veszélyeket, és újabb 
lehetőséget látni tudó filmkritika hiá-
nyát a Filmkultúra c. folyóirat a ke-
rekasztal beszélgetés formájával 

igyekszik áthidalni: a szinte műhely-
jellegű vitákban, az ide-oda pattanó 
érvek-ellenérvek játékában végül is 
összeáll az a kép, mely egy-egy film 
gondolati hátterében rejtetten, kiak-
názatlanul lappangott volna egyéb-
ként. Nyilvánvaló, hogy ez a kritika-
forma a pótlék jellegen túlmenően is 
kitűnő. Mégis úgy érzem ez a keret 
elsősorban az új igényt jelzi: újabb 
filmjeinkhez nem elégséges már a 
zsurnalisztikus kritika, a „védem-
támadom" alternatíva: fel kell nőnie 
egy gondolatilag szélesebb horizon-
ton orientálódó, problémaérzékeny, 
filozófikusabban segíteni és támadni 
kész kritikai szemléletmódnak. Ha 
ezt nem sikerül kialakítanunk, úgy 
partner nélkül hagyjuk és ezzel 
gyengítjük új hullámunk hadállásait 
is. 

Ezzel az új helyzettel függ össze, 
hogy ma már nemcsak a kritikus és 
film között folyik dialógus, sőt néha 
vita, hanem a bírálatok maguk is 
polarizálódnak: az elmúlt évek so-
rán már legalább három film bon-
totta egymással vitázó táborrá a me-
zőnyt. Rényi Péter — egy-egy ko-
rábbi, nem filmkritikát érintő cikké-
ben — óvatosságra int a polarizáló-
dás ilyen és más jelenségeivel szem-
ben. Értem és érzékelem is, mitől 
akarja óvni a vitázókat: az alapel-
vek elmosódásától, az egységes mér-
tékegységek szétolvadásától. Ennyi-
ben egyet is értek vele. Ám valahogy 
mégis jobban érzem magam egy 
polarizálódó mezőnyben, ahol új 
alapelvekért, új mértékegységekért 
folyik a gondolati küzdelem, — ép-
pen az új filmek teremtette esztétikai 
és néha filozófiai, vagy társadalmi 
problémák miatt. Csak ez a polari-
zálódás valóságos nézeteltérés legyen 
— ne maradjon meg klubérdekek 
szintjén — és gondolati töltetében le-
gyen valami, ami egy ú j szintézis 
felé törekszik. Mert az igazat meg-



vallva, a mai filmkritika egyik alap-
betegségét abban látom, hogy szinte 
hiányzik belőle a robbanó szándékú 
vitakedv: szinte előre lekottázható, 
hogy egy-egy izgalmasabb filmünket 
melyik fórum, melyik kritikus mi-
lyen pontszámmal, az „egyrészt-
másrészt" milyen aránykeverésével 
fogja fogadni, hogy tehát éppen az 
invenciókészség, az új mértékek ke-
resése, debattőr szellemű dialógus a 
filmmel, avult értékekkel, hiányzik, 
mint ahogy ritkán látom bizonyos 
alapvető esztétikai elvek vitakész 
védelmezésének gesztusát is. És ez 
nem egyszerűen az általános kritikai 
atmoszféra vetülete: a filmkritiká-
ban ez a jelenség is az ú j hullám 
fogadtatásának általános — vélt vagy 
valóságos — közhangulatával függ 
össze. Még mindig él egy olyan be-
idegződés — inkább a papíron futó 
tollban, mint a kritikus tudatában 
—, hogy a kötözködő, vitatkozó kri-
tika esetleg új kezdeményezések ad-
minisztratív tompításának előjátéka 
lehet. A tudatos tapasztalat — mon-
dom — már túljutott ezen a lépcső-
fokon, az idegrendszer, vagy az író-
gép azonban még másképp kattog. 
Mármost ebben a helyzetben éppen 
a dialógus, a vita polarizálódása 
mellett kell szavaznom. Pontosab-
ban: ki kellene alakítanunk azt a 
közszellemet, melyben sértődés és 
sértés veszélye nélkül lehetne — gon-
dolati súlyú — érveket egymással, 
vagy az alkotással — vagy a közön-
séggel — szembeállítani. Egy ilyen 
normális vitalégkörre, éppen új hul-
lámunk továbbfejlődése érdekében 
lenne elemi szükség. Ha ezt nem si-
kerül kiépítenünk, könnyen előfor-
dulhat, hogy ebben a langyos „treuga 
dei" légkörben kifullad, rossz irány-
ba fordul az a filmtörekvés, melyre 
ma oly büszkék lehetünk. 

Végül: a kritikát a közönség is ol-
vassa, a filmkritika a közönség kriti-

kája is. Pontosabban: az lenne egyik 
hivatása, hogy újabb törekvéseink 
esztétikai újszerűségét, szokatlansá-
g'át lefordítsa, „lingvisztikailag" is 
elemezze-magyarázza, hogy olyan 
igényeket keltsen fel a közönségben, 
melyek előbbre lendítik fogékonysá-
gát, érdeklődését, befogadóképessé-
gét. Ebben a minőségünkben eddig 
nem igen jeleskedtünk. Inkább a 
közönség elmaradott ízlésére, a mű-
vészfilmek csekélyszámú látogatójára 
hivatkozunk (ami számszerűen sem 
így igaz: a csúcsteljesítmények egy-
milliós nézőszáma ebben a műfaj -
ban rekordnak mondható) és ezzel 
felmentést is adunk a kritikának: 
fetisizáljuk a közönségigényt, ahe-
lyett, hogy a magasabb igények fel-
ébresztésén, formálásán fáradoznánk. 
Ez a gyakorlat csak látszólag könv-
nyebb: egyszerűen kihagyja az értet-
leneket, és csak az értők számára 
igyekszik a filmeket interpretálni 
—, azok számára, akik amúgy is 
benne vannak már a körben. Hosz-
szabb távon azonban ennek a gya-
korlatnak katasztrofális következmé-
nyei lehetnek: a közönségutánpótlás, 
a publikum egészséges érverése fog 
elhalni. Mármost — magamat is 
beleértve — ennek az igénytfelkeltő, 
„esztétikai nevelésnek" kritikai for-
máit nem is dolgoztuk ki, lehetősé-
geit sem érzékeljük. A szórakoztató, 
tömeg-film és művészfilm alternatí-
vájának tényén alig lehet változtat-
ni, ám az átvezető hidak építését 
nem háríthatjuk el magunktól, a két 
művészi ágazat érintkezéspontjait 
nekünk kellene sokasítanunk. S ta-
lán ennek az igényébresztő, esztéti-
kai érzékenységet kialakító kritikai 
műfajnak lehetőségei fogják adni az 
elkövetkező évek legnagyobb film-
kritikusi gondját, Nélküle nem tu-
dunk továbblépni: sem mi, sem az 
ú jabb filmművészet. 
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