
A FILMKRITIKA TEKINTÉLYE 
Ankétokon, filmelőadásokon, kö-

zönségtalálkozókon gyakorta felme-
rül a kérdés: hogyan lehetséges, 
hogy egy film értelmezésében és 
megítélésében néha lényeges kü-
lönbségek vannak a kritikák kőzött. 
Ilyenkor hozzánemértésre gyanak-
szik a jóhiszemű kérdező, akiben — 
nem kis mértékben a személyi kul-
tusz tekintélyelvre épülő kritikai 
gyakorlatának nehezen felszámol- • 
ható maradványaként — valamiféle 
hamis és abszurd elvárás él a kriti-
kával szemben: azt várja tőle, hogy 
helyette gondolkodjék és helyette 
értékeljen, hogy készen és megfel-
lebbezhetetlenül nyújtsa át számára 
az „ő" véleményét. S ha ezt nem 
kapja meg, vagy ebben a hitében 
egy másik kritika megingatja: úgy 
érzi, becsapták. A fordítottjával 
ugyanis még nem találkoztam, a kri-
tikák uniformizáltságát, gondolati 
megegyezését — pedig olykor erre is 
lenne ok — még sohasem kérték 
számon. 

Hadd kapcsolódjam tehát ennél a 
kérdésnél a Filmvilág kritika vitá-
jába, annál is inkább, mert Füleld 
József hozzászólása nagyjából így 
állítja szembe a művészi alkotó-
munkát a kritikusi tevékenységgel: 
Míg az elsőben különböző iskolák, 
áramlatok, felfogásmódok verseng-
hetnek (bár természetesen a szocia-
lista törekvések élvezik a legna-
gyobb támogatást), addig a másik, a 
mai társadalom nevében ítélkezik. 
Ezt a különbségtevést csak úgy fo-
gadhatjuk el, ha rávilágítunk: bo-
nyolult folyamat ez az* ítélkezés, 
amelynek során az egyéni ítéletek 
harcain, összeütközésein keresztül 
alakul ki — mint végeredmény — 
a társadalom ítélete, de még akkor 
sem jelentkezik olyan zárt, apodik-
tikus, mindenkire kötelező formá-
ban, mint a politika, vagy az ideo-
lógia alapvető kérdéseiben. Jósze-
rint csak a klasszikusokról, — Pető-
firől, József Attiláról, Bartókról stb. 
— mondhatjuk, hogy kialakult a 
társadalmi ítélet felőlük, az élők — 
ősi és helyes gyakorlat ez — több-
nyire még a kritikai megítélések 
alakuló harcának középpontjában 
állanak. 

Mi az egyes kritikus s az egyes 
kritika szerepe ennek a társadalmi 
ítéletnek a kialakulásában? Hogy 
segítheti a nézeteknek azt a társa-
dalmi szintézisét, amely valóban a 
társadalom ítéletévé teszi a kritikát? 
Ügy érzem, ez vitánk konstruktív 
magja, ebben a kérdésben van a 
legtöbb félreérté?, erről szeretném 
tehát a véleményemet a továbbiak-
ban kifejteni. 

Az ankétokon, vitákon rendsze-
rint azt válaszolom ezekre a kérdé-
sekre, hogy félreértik a kritika sze-
repét, funkcióját, ha passzív elfoga-
dásra korlátozzák a viszonyukat 
hozzá. A kritika nem a művészetek 
állami zsűrije és még csak nem is 
egyszerűen valamiféle művészi bí-
róság, — ilyen abszolút hatalom-
mal felruházott szerv a • szellem vi-
lágában nem létezik. A kritika leg-
főbb feladata — számomra leg-
alábbis minden funkciója közül ez a 
legfontosabb —, hogy közkinccsé te-
gye a művészi megítélésnek azokat 
a helyes, marxista elveit és módsze-
reit, amelyek értővé teszik a kö-
zönséget, vagyis a művészet és a kri-
tika — tehát saját maga — kritiku-
sává nevelje az olvasóit. Mű és befo-
gadó között bensőséges viszonyt 
hozzon létre. Aszerint kell tehát 
megítélni a kritikát, hogy gazdagí-
totta-e olvasói kritikusi szempont-
készletét, hozzáértését, kulcsot adott-e 
számunkra, a mű mélyebb megérté-
séhez. Tehát nem a kritikátlan el-
fogadás a helyes, funkciójából faka-
dó viszony kritika és olvasói-igény-
lői között, hanem az állandó kont-
roll, vita, összevetés, saját értelme-
zésével és értékelésével. 

Ahogy vannak kedves művészei 
úgy igenis legyenek kedves kritiku-
sai valamely művészet iránt érdek-
lődőnek, s egy-egy kritikai írás el-
olvasásakor ilyesféle reflexiói le-
gyenek, „ez a rendszerint okos, he-
lyénvaló, ízlésemmel megegyező vé-
leményeket hangoztató kritikus hogy 
írhat ilyen ostobaságot". Csak egy 
ilyen kritikus-közeg — vagyis köz-
vélemény — megteremtése adhat a 
kritikának értelmet és célt — és ta-
pasztalatom szerint általában öröm-
mel és felszabadultan fogadják a 



kritika funkciójának ezt a szemé-
lyes aktivitást, 'közreműködést kívá-
nó értelmezését, amely — József At-
tila kifejezésével — nem „leltári 
tárgynak", nem passzív tömegnek, 
hanem érző, gondolkodó, önálló vé-t 
leményre képes lényeknek — part-
nereknek — tekinti olvasóit. 

A kritikának ebből a státuszából 
— és minden más státusz szemben-
áll természetével, hatékonyságával 
— fakad, hogy túl nagy terhet és bé-
nító felelősséget rakunk az egyes 
kritikusra, ha azt várjuk tőle, hogy 
minden egyes írásában a mai társa-
dalom ítéletét mondja ki. Természe-
tes, hogy szubjektíve minden kriti-
kusnak az a legfőbb ambiciója, hogy 
az ő elemzése, megítélése váljon tár-
sadalmi ítéletté. A szellemi élet 
processzusában azonban írása még-
iscsak egy személyes, saját nevében 
és nevével megtett propozíció, 
ajánlat a társadalomnak — s ezen 
belül a szakmai és érdeklődő köz-
véleménynek — amely azt megbírál-
va, összevetve a többi javaslattal, fo-
gadja, vagy utasítja részben vagy 
egészben el, — ha a szóban forgó 
műben és jelenségben egyáltalán 
van annyi művészi érdek és mara-
dandóság, hogy ne térjen napirend-
re felette. Kritikai, s általában a 
szellemi — élet másként mint ilyen 
személyes s egymástól olykor eltérő, 
egymásnak ellentmondó javaslato-
kon, válaszokon keresztül nem fej-
lődhet. Ezek adják — természete-
sen a marxizmus világnézeti kere-
tein belül — ázt a szellemi kínála-
tot, amelyből a társadalom egyálta-
lán kiválaszthatja azokat az eleme-
ket, amelyeket — mint igazságokat 
— magáévá tehet. 

Vannak akik — vitánkban Almási 
Miklós képviselte ezt az álláspontot 
—, a különböző javaslatok, és vála-
szok tényéből a választék teljes fel-
tárásának és a nézetek bátor megüt-
köztetésének, kontfrontációjának — 
a vita polarizálásának — szükséges-
ségét következtetik ki. A másik ál-
láspont — ami felé Füleki József 
hajlik — a hangsúlyt az alapelvek-
ben való megegyezésre, a közös ki-
indulópontra helyezte, és ennek je-
gyében mint egészségtelen és szük-
ségtelen folyamatot szűkíteni kí-
vánja valamilyen módon ezt az Al-
mási javasolta kontfrontációt és po-

larizálást. Ügy tűnik, mintha ez a 
vélemény fölösleges luxusnak, erő-
pazarlásnak érezné a nézetek eme 
ütköztetését, hiszen nyilvánvaló, 
hogy a vitatkozó álláspontok kö-
zül az egyik hamis, a felkínálkozó 
választék fenntartása tehát dezo-
rientál; nem azon kellene munkál-
kodnunk inkább, hogy minél gyor-
sabban kiküszöböljük ezeket a so-
rainkat ' megosztó nézeteltéréseket 
és helyes szintézist teremtsünk. 

Hadd bocsássam előre saját vé-
leményemet, amely úgy érzem, 
kérdésünkben megfelel a kívánt 
szintézisnek, ip: egyaránt szükségét 
érzem az alapelvek, a közös kiin-
dulópontok állandó erősítésének, 
tisztántartásának és ezzel párhuza-
mosan és ennek alapján a nézetek 
kontfrontációjának is. A kettő csak 
egységes folyamatként képzelhető 
el. Az alapelvek erősítése nélkül 
ugyanis a kontfrontáció valóban 
öncélúvá válhat, és elveszítheti 
marxista kritériumait és társadalmi 
értelmét. De csupán az alapelvek, 
a közös kiindulópontok hangoztatá-
sa: az élet valóságától távolít el, a 
marxista gondolat fejlődését rekesz-
ti meg, konzerválja a múlt értékeit, 
de nem vezet el a jövő problémái 
megoldásához. Ugyanis mindenki-
nek jogában áll azt állítani, hogy a 
vitában nekem van igazam — és 
minden tisztességes ember és irány-
zat ezt is vallja és állítja —, de ho-
gyan döntsön ebben a társadalom 
(vagy a társadalmat képviselő szak-
ma, közvélemény stb.)? Egyszerűen, 
milyen más eszköze van álláspontja 
kialakítására, mint a nézetek meg-
mérkőzése és összeütköztetése? Ho-
gyan kívánják eldönteni a vitákat — 
akik ellenzik vagy korlátozni kíván-
ják ezt a kontfrontációt? Az alterna-
tíva világos, és ezt az alternatívát 
nem lehet megkerülni: vagy a néze-
tek — a marxizmuson belüli néze-
tekről beszélek — kontfrontációja, 
vagy valamilyen adminisztratív köz-
belépés (amely nem veszti el admi-
nisztratív jellegét, bármily diszkré-
ten és humánusan történjék is) a 
szóban forgó problémában. Harma-
dik megoldás nem képzelhető el. És 
naiv elképzelés, hogy egy vita ott és 
akkor zárul le, ahol és amikor vala-
milyen szerkesztőség leveszi a napi-
rendről; hogy egyszerűen rajtunk, el-



határozásunkon múlik a nézetek 
kontfrontációját „erősíteni", „élesí-
teni", „polarizálni", vagy „gyengí-
teni", „elsímítani", „szintetizálni" — 
nem pedig magukon a nézeteken, a 
viták önsúlyú feszítőerején, idő- és 
kutatásigényén. A különböző nézetek 
mögött ugyanis — helyes vagy 
helytelen — de átélt meggyőződés 
és elméleti felkészültség áll. S a 
meggyőződések mindig megerősödve 
viselik el indokolatlan mártíromsá-
gukat, Lukács György szavaival, a 
„ritkasági érték", a tiltott gyümölcs 
varázsát és előnyét kapják meg az 
adminisztratív rendszabályoktól. A 
viták objektív töltésének ez a lebe-
csülése csak önáltatásra vezethet, de 
nem a tényleges megoldásra, a va-
lódi szintézisre. Honnan származik 
mégis, és mennyire indokolt ez a fé-
lelem, a vita és a kontfrontáció po-
larizálásától? És van-e valamilyen 
nagy és jelentős szempont, érdek, 
amely arra késztet, hogy félrete-
gyük, elnapoljuk esztétikai, kritikai 
vitáinkat — ahelyett, hogy végig-
vinnénk — és óvakodjunk Jancsó 
vagy Kósa megítélésében fennálló 
véleménykülönbségeinket a nyilvá-
nosság elé tárni. 

Ami az első kérdést illeti, azt hi-
szem egy régi, és a maga idejében 
helyénvaló álláspont beidegződésé-
ről, és túléléséről van szó. Megszok-
tuk, hogy az osztálytársadalom vi-
szonyai között a nézeteltéréseknek, 
a vitáknak, a polarizációnak többnyi-
re osztálytartalma van. Később, a 
személyi kultusz esztendeiben, az 
osztályharc állandó éleződésének 
hamis elmélete támogatta és rögzí-
tette ezt az akkor már helytelen el-
képzelést. Persze egyáltalán nem ál-
lítom, hogy mai vitáinkban ilyen 
vagy olyan formában, nem lehetnek 
és nincsenek jelen osztályidegen né-
zetek — a valóban közös harc ezek 
ellen, abba a kategóriába tartozik, 
amit az alapelvek a marxista kiin-
dulópont állandó erősítésének felté-
teleként jelöltem meg. Azt azonban 
állítom, hogy vitáink zöme azonos 
osztályalapról és alapelveiben, poli-
tikai felfogásában azonos ideológiai 
bázison zajlik. Más típusú ellenté-
tek, mint a régiek — az egy ügyért 
harcolók közös célt szolgáló vitája, 
tudományos megközelítésből, felfo-
gásból (vagy néha csak ízléskülönb-

ségekből) fakadó nézeteltérések — 
egyszóval: elvtársi vita (talán még 
meg kell tanulnunk ezt a műfajt), 
amelyből ügyünk, társadalmi ren-
dünk csak profitálhat. 

Én is tudom, van fellazító tak-
tika. De ennek éppen az eszmék 
harca a legjobb ellenszere. Aligha 
véletlen, hogy az a fellazítás, amely 
egykor az adminisztratív módsze-
rektől a legnagyobb támogatást kap-
ta, ma — éppen állandó és követke-
zetes eszméi harcaink miatt — eleve 
reménytelenségre van kárhoztatva. 
A tudományos munka — s e tekin-
tetben a kritika is annak minősül — 
kockázatainak vállalása nélkül, 
amint azt Kádár elvtárs is hangoz-
tatta írószövetségi látogatásakor, 
nincs tudományos munka, nincs igazi 
kritikai bátorság és kritikai élet, de 
még a fellazítás elleni hatékony harc 
sem lehetséges. 

Feltétlenül híve vagyok annak a 
szemléletnek, hogy a kritikus igenis 
együttérző támogatója legyen a film-
művészet eszmeileg-művészileg ér-
tékes törekvéseinek, pártosan köte-
lezze el magát ezek számára, és 
ha többet nem is, de annyit, ér-
demét látom a filmkritikának, hogy 
esztétikai lelátójáról jó játékra biz-
tatta a magyar film csapatát, honi 
és nemzetközi fórumokon egyaránt 
lelkesen drukkolt neki. Mert végül 
is a kritika értékének, hasznosságá-
nak egyetlen mércéje van: mennyire 
áll oda az értékes törekvések mellé 
és lép fel az értéktelenekkel szem-
ben. S ebből a szempontból mind 
Almási, mind Füleki értékelésében a 
filmkritikával kapcsolatban szívesen 
olvastam volna több elismerést. Vi-
táinkkal, nézeteltéréseinkkel, eszmei 
gyöngéinkkel együtt is úgy vélem, 
hogy a magyar filmkritika Almási 
Miklóstól B. Nagy Lászlóig, Rényi 
Pétertől Bíró Yvetteig, Hegedűs Zol-
tántól Molnár Gál Péterig stb., stb. 
terjedő egésze, feladatát jobban tölti 
be, mint ezekből a vitacikkekből ki-
derül. S a helyes prognózis kívánja 
meg, hogy a teljes képhez tevé-
kenységének eredményes és pozitív 
oldala is felméressék — mégha a 
felületes szemlélő számára úgy tű-
nik, hogy a kritika elmarasztalása —, 
amely más területeken szerintem is 
indokolt — most kampányfeladat. 
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