
A FILMKRITIKA KÉRDŐJELEI 
A legnagyobb veszély — a sablon. 

Sablon a gondolkodásban és sablon 
a művészet szemléletében. Kérdés 
azonban a következő: változtat-e a 
sablonon az, ha pusztán olyan jel-
legű követelményeiket emelnek a 
kritikával szemben, mint pl. ez — a 
filmkritika túl irodalmi, nem eléggé 
a filmalkotás felől közelít a művé-
szet problémáihoz. Véleményem sze-
rint az ilyen kifogás önmagában még 
mindig sablont eredményez. Ezért 
kell konkrétan felvetni a filmkritika 
különálló voltának, egészen sajátos 
jellegének néhány problémáját. 

A legáltalánosabb sajátság sokak 
szerint a filmtechnikából történő ki-
indulás. Ezzel nem akarok foglal-
kozni, mert az utóbbi években elmé-
letileg is, gyakorlatilag is világossá 
vált az ilyen kiindulás helytelen-
sége. A másik oldal a forgatókönyv-
ből indul ki és a forgatókönyvre „rá-
rakódott elemnek" tekinti a film 
egészét. Megjegyzem, hogy vannak 
még ennél szélsőségesebb megoldá-
sok is. Ilyen pl. az, ha a Hideg na-
pofc-at már nem is a forgatókönyv 
alapján bíráljuk, hanem Cseres Ti-
bor műve alapján és megpróbáljuk 
az eredeti irodalmi alkotással meg-
magyarázni mindazt, ami a filmben 
jó vagy rossz. Ezzel a pólussal sem 
érdemes foglalkozni, mert az egész 
filmelméleti irodalom világosan rá-
mutatott arra, mennyire téves ez a 
kiindulópont. Éppen ezért ha a film-
kritika — és a filmnézés — sajátos-
ságait valamennyire is meg akar-
juk közelíteni, először ezektől a 
szemléletektől kell elhatárolnunk 
magunkat. Ezek után azonban vég-
eredményben kissé mitikus marad a 
legtöbb megfogalmazásban az, hogy 
mi is a filmkritika sajátos módszere. 
Ha se nem technika, se nem az iro-
dalmi kritika, ha sem technicizmus, 
sem az irodalmi tartalom elemzése, 
akkor mi az a harmadik, amiről szó 
van? 

A „harmadikat" rendkívül könnyű 
úgy felfogni, mint amibe ez is, az is 
beletartozik, még könnyebb úgy fel-
fogni, mint amiből az első két szem-
pont kizáratik. Ez azonban ismét 
csak valamiféle sémához vezet és 
semmi köze a filmesztétikához. Mert 
a mozgófénykép esztétikája, vagyis a 
filmkritika egyik leglényegesebb 
eleme maga a mozgás, illetve a moz-
gás nyomonkövetése. S a követke-
zőkben a modern filmfejlődés né-
hány tapasztalata alapján jelölném 
meg az itt felmerülő kérdőjeleket. S 
az első és legfontosabb kérdőjel ma-
gának a mozgásnak, a filmbeli fej-
lődésnek megítélése. Ha technikáról 
volna szó, a dolog rendkívül egy-
szerű lenne, hiszen a technikai fej-
lődés csaknem objektíve és exaktan 
mérhető. Az irodalmi szempont vi-
szont elszegényíti a filmelemzést. 
Mert a film éppen azt hozza a leg-
szélesebb közönség elé és éppen azt 
ábrázolja hihetetlen közvetlenség-
ben, amit sem a technikai fejlődé-
sen, sem az irodalmi fejlődésen nem 
lehet leolvasni. 

Szeretném ezt mindjárt példán 
megvilágítani. Chaplin Aranyláz 
című filmében Charlie hatalmas 
erejű és durva társával együtt egy 
menedékházba kerül. Kívül hóvihar 
tombol és a két ember hihetetlenül 
éhes. Néhány mozzanatot idéznék fel 
a film képeiből. Charlie barátja a 
kisembert hirtelen hatalmas ba-
romfinak látja, s készül arra, hogy 
megölje. Valami közbejön, s a kép 
eltűnik. Másfelől Charlie megfőzi a 
cipőjét, a szögekről mint csontokról 
szopogatja le a bőrt és jóízűen fo-
gyasztja. Az éhség két víziót teremt 
tehát, s most nem is ennék a két ví-
ziónak a tartalmi kifejezőerejével 
akarok foglalkozni. Ami a lényeges 
és tanulságos itt, az a következő: 
mind a két látásmód azonnal és köz-
vetlenül tanúskodik nemcsak a fe-
szült helyzetről, hanem a jellemek-



ről is, és mind a ikét vízió egysze-
rűen és közvetlenül elfogadható a 
néző számára. Ma. Annak idején va-
lószínűleg sokkal kevésbé lehetett 
közvetlenül átlátni a tartalmakat, a 
két vízió sokkal kevésbé közvetlenül 
és könnyedén került bele a nézők 
látásmódjába, asszociációs rendsze-
rébe. 

S itt van a filmkritika egyik leglé-
nyegesebb kérdőjele. Igazán azzal a 
filmmel érdemes foglalkozni, ame-
lyik valamilyen egész új látásmódot 
intonál. S igaza volt a filmkritiká-
nak nálunk is és világszerte is, mi-
kor az utolsó években Ingmar Berg-
man, Antonioni vagy Jancsó Miklós 
filmjeit egészen különös figyelemre 
méltatta. Ha Ingmar Bergmannál 
megjelenik a halott város vagy meg-
jelenik a skandináv táj, ha Anto-
nioni a színszimbolikának a Vörös 
sivatag egészen különleges hatásle-
hetőségeit próbálja ki, akkor ez meg-
érdemli a figyelmet. A figyelmet 
azonban nem szabad összetéveszteni 
az értékkel. Az érték ugyanis attól 
függ, hogy az ú j látásmód mennyire 
a valóságosan fejlődő emberi látás-
mód művészi sűrítése illetve meny-
nyire nem az. 

Látás, hangulat, érzésvilág stb. in-
tonációja természetesen minden mű-
fajt jellemez. Minden művészeti 
ágat is. A film kitüntetett helye egy-
szerűen abból következik, hogy ezt 
az intonációt sűrítetten és körülírás 
nélkül nyújtja. Nem bontja le és 
nem bontja szét, mint ahogy ezt a 
különböző művészeti ágak teszik, 
hanem egyszerre és komplexen ál-
lítja elénk. Ez a meghökkentő benne. 
Ezért viharosabb a hatása is és ezért 
viharosabbak sokszor a film körüli 
viták — legalábbis szélesebb körűek 
—, mint általában más esztétikai vi-
ták. A komplexség és a közvetlenség 
sokkal alkalmasabb a meghökken-
tésre, a még sosem volt érzésére, 
mint a szétbontott, körülírt irodalmi 
ábrázolás. Az irodalom, ha akarja, 
száz oldalakon keresztül vezetheti be 
és indokolhatja egy új jelenség elő-

retörését (Gondoljunk arra, hogy 
Wendel Kretschmar előadásai ho-
gyan vezetik be Adrián Leverkühn 
későbbi életérzésének indoklását a 
Doktor Faustusban.) Ez a lehetősége 
a filmnek nincs meg. S ezt kell a 
filmkritikának megérteni, mint 
előnyt és mint buktatót. A filmnek 
újat kell hoznia, mint minden mű-
vészetnek, művészileg sűrítenie kell, 
de ezt semmivel sem készítheti elő, 
vagy legalábbis nagyon apró jelzé-
sekkel. S ezt tartanám a filmkritika 
első és legnagyobb kérdőjelének, hi-
szen azt kell eldönteni, hogy először 
az új, ami a filmvásznon megjelenik, 
amely nincs körülírva, nincs meg-
magyarázva, válhat-e közvetlen evi-
denciává. Megmarad-e a film alko-
tóinak szubjektív asszociatív rend-
szerén belül, vagy annak olyan ár-
nyalatai, fogódzói, mozzanatai, me-
lyek megragadhatják a film legszé-
lesebb értelemben vett nézőközönsé-
gét is? Azt fejezik-e ki, amit a néző 
már érezni kezd, de még nem kris-
tályosult benne, vagy azt fejezik ki 
csupán, amit néhány entellektüel 
érez, s mely soha nem hathat a né-
zők sokaságára. S ez nemcsak a ké-
pekre vonatkozik. Nem csupán arra, 
hogy Konrád Veidt játéka egy mai 
filmben a legvégletesebb egzaltáció 
kifejezése lenne, holott a maga ide-
jében aligha hatott így, hanem vo-
natkozik egy kézmozdulatra, egy 
hangfoszlányra, egy nézésre stb. S 
vonatkozik bizonyos mértékig még 
magukra azokra az embertípusokra 
is, melyeket a film középpontba ál-
l í t 

Hogy ezt a jelenséget megértsük, 
szándékosan egy nagyon gyenge no-
vellafilm két típusára szeretném fel-
hívni a figyelmet. A Tündéri nők 
című filmben Claudia Cardinale sze-
repel az egyik novellában és Monica 
Vitti a másikban. Claudia Cardinale 
az olasz neorealista film stílusában 
pontosan a helyén van. Monica Vitti 



viszont azt az egészen modern típust 
jelenti a néző számára, amelynél 
minden nőies jellegű mozzanatba 
az ember a szexuális aberrációnak 
az árnyalatát is beleérzi. A szexua-
litásnak az a pszichikailag aberrált 
jellege (ami nem is minden esetben 
csap át fizikai aberrációba), amelyet 
Monica Vitti megjelenít itt is, mint 
ahogy ezt a Vörös sivatagban is lát-
tuk, kétségtelenül új jelenség, mint 
a felső százezer „tömegjelensége" a 
mai kapitalista társadalomban. Ami-
kor Antonioni ennek a kifejezésére 
használta fel Monica Vitti művésze-
tét, akkor egyszerűen olyan telitalá-
latot jelentett ez esztétikailag, hogy 
most már a legegyszerűbb kom-
mersz filmben is ugyanazok a gesz-
tusok, ugyanazok a nézések és fel-
hangok egyszerűen közvetlenül meg-
mérhetőkké válnak. De éppen ez az, 
amit nagyon nehéz eldönteni. Vajon 
amikor a típus először jelenik meg, 
akkor nem művileg állították-e elő 
azt a gesztusvilágot, azt az atmosz-
férát, amelyben és amellyel először 
a filmvászonra került? 

El fogja-e fogadni a további fejlő-
dés? Ez egyrészt azt jelenti, hogy 
kommerszizálódhat-e a felfedezés, 
másrészt azt jelenti, hogy vajon az 
emberek e mögött az atmoszféra 
mögött a valóságban is megérzi!k-e 
azokat a tartalmakat, amelyek An-
tonioninál jelennek meg. S végül 
van még egy lehetőség. Nem for-
dulhat-e elő az, hogy Wilde híres 
paradoxonja valósággá válik. Wilde 
szerint ugyanis Turner teremtette a 
londoni ködöt. Nincs-e a filmnek 
olyan hatalma, éppen közvetlenségé-
nél és komplexségénél fogva, hogy 
megteremtsen Greta Garbóktól Liz 
Taylorokig és Gary Cooperektől 
Marion Brandokig típusokat, ame-
lyek később mennek át a valóságba. 
Mindezek kérdések. De éppen ezek-

nek a kérdéseknek megítélésén mú-
lik, hogy a filmkritika előreviszi-e a 
fejlődést vagy gátolja. Felismeri-e 
az új értékeket, vagy félreismeri 
azokat? 

A filmkritika csak akkor tud azo-
nosulni a filmnézővel, mégpedig 
úgy, hogy a nézőben is érlelődő gon-
dolatoknak megfogalmazását nyújt-
ja, ha az előbbi kérdéseket fölve-
tette magában. S ezek a kérdések 
mindig eldönthetők, ha nehezen is. 
De csak konkréten dönthetők el. Ez 
természetesen a filmkritika olyan 
kiindulópontja, amely megkülönböz-
teti a kritika egyéb ágaitól. Eiz azon-
ban nem teszi fölöslegessé azt, hogy 
a valóban megdöbbentő újnak a 
mérlegelése, az ezzel kapcsolatos 
kérdések felvetése mellett, s ezekkel 
összefüggésben minden más olyan 
általános esztétikai kategória is sze-
repet játsszon a filmkritikában, me-
lyek az esztétikai fejlődés egészében 
alakultak ki és nyerték el értelmü-
ket. Ezért, ha e sorok írója állást fog-
lal, mégpedig határozottan a film-
kritika különneműsége mellett, leg-
alább olyan határozottan hangsú-
lyozza azt, hogy a különneműség 
nem az egyetlen mozzanat. Ha Ko-
vács András legutóbb bemutatott 
filmjét, a Falak-at „irodalmi mér-
tékkel" mérem, akkor többre kell 
értékelnem, mintha a speciális film-
esztétikai kategóriákat érvényesítek. 
S ez nem válik a film előnyére. Vi-
szont nem egy olyan filmje van mai 
filmgyártásunknak, mint pl. a Csend 
és kiáltás, ahol a kiemelt és csak — 
az előbbiekben körvonalazott — 
filmművészeti szempont önmagában 
magasabb helyre állítja a filmet, 
mint amit valójában megérdemelne. 
S ugyanígy van ez természetesen 
külföldi filmek esetében is. Más szó-
val a filmkritika sajátszerűsége nem 
szünteti meg azt, hogy alapvonásai-



ban értékelő mozzanatainaik sokrétű 
szövevényében az általános esztétika 
tartalmi és formai kritériumai is 
szerepeljenek. Nem különállóan, 
nem steril módon, de egységben és 
gondolatilag érzelmileg megalapo-
zott összefüggésben a sajátszerű „fil-
mes" mozzanatokkal. 

Hangsúlyozni szeretném azonban 
ezzel kapcsolatban azt, hogy itt 
újabb kérdés merül fel. A szemlé-
letben, az elemzésben, a gondolati 
feldolgozásban ismét kérdés az ál-
talános esztétikai és a speciális film-
esztétikai mozzanatok egymáshoz 
való viszonya. És nem törölném el 
itt sem a kérdőjelet. Minden egyes 
esetben újra és újra az adott mű-
alkotástól függően kell eldönteni azt, 
hogy milyen általános esztétikai el-
vek, milyen filmesztétikai megvaló-
sulást kaptak, vagy hogy a filmesz-
tétikai megvalósulások hogyan csap-
nak át általános esztétikai értékek 
képzésébe. Itt sincs recept. És éppen 
ez nehezíti és teszi széppé a filmkri-
tikus feladatát. Mert ezek a nagy 
elvi kérdések minden egyes esetben 
egyedi módon döntendők el. Csak 
ennek alapján lehet megközelíteni' a 
filmművészetet. 

S folytassuk tovább. Az újabb ne-
hézség abból adódik, hogy ugyan-
azok az eszközök, melyekről egyszer 
például irodalmilag bebizonyosodott 
az, hogy rendkívül alkalmasak egy 
gondolatkör kifejezésére és nem es-
nek bele a művészi fejlődés addigi 
vonalának meghosszabbításába, na-
gyon helyénvalóak lehetnek a film-
ben. Ugyanazok a megoldások, me-
lyek Meyerholdnál például önma-
gukban legfeljebb csak színháztör-
téneti kuriózumok voltak, az eizen-
steini filmművészetben valóban ka-
tarzist okozó gondolati montázsokká 
lettek. Ugyanazok a hangulatok, 
amelyek érdekesek, de töredékesek 

Robbe-Grillet regényeiben akkor, 
amikor isztambuli képeket hoz a 
filmvászonra, sokkal kevésbé szét-
eső hangulatúak, de talán éppen 
ezért kevésbé indítanak is szerte-
ágazó és érdekes asszociációs soro-
kat. Zártabbak, a zártság előnyével 
és hátrányával. Egészükben kevésbé 
újak, de világosabbak. Vagyis itt is 
nagyon komoly probléma a transz-
pozí&ó. A művészi megoldások 
transzponálása is és az esztétikai ka-
tegóriák transzponálása is. Az eszté-
tikai kategóriák nem tűnnek el at-
tól, hogy más mozgásuk van a film-
elemzésekben, mint mondjuk a kép-
zőművészeti elemzésben vagy az 
irodalmiban. De nem is ugyanazok. 
Még senki sem rajzolta meg az ál-
talános esztétikai kategóriák művé-
szeti ágak szerinti metamorfózisát. 
De ha még nincs is tisztázva elmé-
letileg ez a kérdéskomplexum, azért 
a valódi filmkritikus előtt mindig 
ott lebeg. 

A kérdéshalmazat még korántsem 
befejezett. De nem is ex-re van szük-
ség. S nem is arra, hogy itt végér-
vényes válaszokat fogalmazzak meg. 
Az utolsó — a neorealizmus hanyat-
lása óta eltelt — évtized azonban 
fölerősítette minden egyes kritikus 
előtt e kérdéseket, s bizonyos, hogy 
a további fejlődés még élesebbé te-
szi azokat. S bármennyire terméke-
nyek is ezek, mellettük mégis fölme-
rül számomra egy másik rendkívül 
elgondolkoztató kérdés: vajon a nó-
vum hajszolása nem vált-e külsődle-
gessé az utolsó tíz évben? Más szó-
val, nem túl sok-e e téren a vadhaj-
tás? Mert az igazi nóvumnak mindig 
csak azt tudom tekinteni, ami va-
lamilyen módon az emberi érzékek, 
érzelmek, psziché, vizionárius képes-
ség fejlődésvonalának meghosszabbí-
tásába esik. 
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