
• A filmamatőr-mozgalomról

Az amatőrfilmezés az öntevékeny művészetek csoportjába tartozik. Forrásai és
társadalmi funkciói íllalénosságban a többi öntevékeny művészetével azonosak. Éppen
ezért talán nem szükséges, hogy ezen a helyen részletein kitérjünk olyan általános
kérdések taglalására, mint az amatőr művészi önkifaje^áiénak egyíni és társadalmi
jelentősége, vagy akár a „hivatásos" művészet részére történő közönségnevelő funk-
ciója. Ehelyett az amatőrfilmezésnek egy sajátos vonását szeretnénk kiemelni: maxi-
mális tömegszerűségét.

A filmet azért nevezzük a legfontosabb művészetnek, mert hatása a legszélesebb
tömegekre terjed ki. Az amatőrfilmezés — öntevékeny viszonylatban — ugyanilyen
lehetőségekkel rendelkezik. Az amatőrfilmezés olyan öntevékenység, amelyik képes
a magánélet, a termelés és a társadalmi tevékenység valamennyi területének átfo-
gására. Az elkészült mű pedig, az elméletileg szinte korlátlan reprodukálási és vetí-
tési lehetőségek következtébsn, eljuttatható az adott témakörben érdekelt legszéle-
sebb tömegekhez. Nem utolsó sorban kell megemlíteni azt a lehetőséget, hogy a három
amatőr méret: a 8 mm, 9,5 mm. 16 mm szélességű filmek közül az utóbbival készült
művek a televízió közvetítésével a nagy-nyilvánosság elé is kerülhetnek.

A népművelési területen dolgozók számara az amatőrfilmezés problémáival való
megismerkedés tehát — éppen ennek maximális tömegszerűsége miatt — elenged-
hetetlenül szükséges.

Hagyományok

A XX. század új öntevékeny művészete, az amatőrfilmezés jelentős múltra
tekinthet vissza Magyarországon. Idén lesz harminc esztendeje, hogy 1931-ben meg-
alakult az Amatör Mozgófényképezők Egyesülete. Ez a szervezet, amely 1938-tól
Magyar Amatőrfilm Szövetség néven működött, egészen 1945-ig rendszeresen meg-
rendezte az országos seregszemléket. A magyar versenyeken olyan nagyfokú nemzet-
közi megbecsülést élveztek, hogy egyes esztendőkben például a benevezett művek-
nek több mint fele külföldi film volt. Hazai amatőrfilmezésünk magas színvonalát
bizonyítja, hogy a barcelonai, berlini, bécsi, londoni, stockholmi, párizsi és zürichi
nemzetközi versenyeken a különféle kategóriákban első, második, harmadik helye-
zést értek el filmjeink. 1937-ben magyar kezdeményezésre alakult meg az amatőr-
filmeseket összefogó nemzetközi szervezet, a ma is működő UNICA. A felszabadulás
előtt már hozzávetőleg 600 tagot számláló szövetségnek vetítőterme, klubszobája,
könyv-, folyóirat- és hanglemeztára, valamint Pergő Képek címmel rendszeresen
megjelenő sajtóorgánuma volt. Az elkészített filmek az eszmei, politikai mondani-
való szempontjából szélsőségesen különbözőek voltak. A kifejezetten jobboldali,
háborúra uszító, szovjet-ellenes filmek éppen úgy megtalálhatók közöttük, mint az
egyértelműen baloldali, társadalomkritikai filmek. Volt olyan amatőr, aki például
rendőri felügyelet alá került az egyik ilyen müve miatt,
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A jelenlegi helyzet
A felszabadulás óta eltelt több mint másfél évtized al?pvető változásokat ered-

ményezett az amatőrfilmszés területén is. A keskenyfilmezés, ahogyan az egész vilá-
gon, úgy a mi hazánkban is tömegmozgalommá vált. Nézzük a külföldi és a hazai
tényeket! Egyedül Moszkva városában 120 £.n:atőrfilm-klub van, és külön amatőr-
filmes szaküzlet működik. A Német D2mokraükus Köztársaságban hozzávetőleg
100 000 keskenyfilmes felvevőgép van az amatőrök kezében. Csehszlovákiában az
utóbbi időszakban 6000-nél több felvevőgép került évente eladásra a^ üzletekben.
Nálunk Magyarországon 1959. január 1. és 1963. november 1. közitt, csak az Admira
típusú felvevőgépből, kizárólag a magánszemélyek részére fenntartott részletvásár-
!ási akció keretében 645 kcszülék fogyott el. A tervek szerint a hazai gyártás 1961-bsn
a 16 mm-es méretből 200 000 folyóméter pozitív és negatív filmet tecsát a fogyasztók
rendelkezésére. Talán nem tévedünk, ha hozzávetőleges becslés alapján is legalább
icbbezerre becsüljük a magyar amatőrfilmesek táborát.

A változások jellege
A mennyiségi változásnál is lényegesebb azonban e tábor összetételének a meg-

változása. Részben az életszínvonal emelkedése, részben pedig a — felvevő- és vetítő-
gépek fejlett tömeggyártása következtében — kialakult új, olcsóbb órák miatt olyan
társadalmi rétegek is bekapcsolódhattak az amatői filmezésbe, amelyek régebben nem
engedhették ezt meg maguknak. Ennél is jelentősebb azonban az, hogy gyárak, hiva-
talok, intézmények, középiskolák, egyetemek, művelődési házak, ifjúsági és más tár-
sadalmi szervek támogatásával, ezek vezetőségeinek közvetlen irányítása alatt
újtípusú amatőrfilmes klubok jöttek és jönnek létre. Ezek két szempontból is fonto-
sak. Egyrészt megteremtették a lehelőségét, hogy ;iz amatőrök jelentős anyagi befek-
tetés nélkül áldozhassanak filmező szenvedélyüknek, másrészt elősegítették, hogy ne
elszigetelt egyénekként, hanem a politikai állásfoglalást többé-kevésbé tudatosan vál-
laló közösségek tagjaiként végezzék ezt a tevékenységüket.

Országos Seregszemle
Mindezek az alapvető változások elkerülhetetlenül szükségessé tették a film-

amatőr-mozgalom új szervezeti kereteinek a megteremtését. Ennek előkészítése jegyé-
ben a Filmtudományi Intézet kiadásában újból megjelent a Pergő Képek című szak-
lap, valamint a Filmtudományi Intézet és a Népművelési Intézet közös rendezésében
sor került a IX. Országos Amatőrfilmes Seregszemle megrendezésére. Ez utóbbival
elsősorban a magyar amatőrfilmes tábor nagyságának és az elkészült filmek eszmei,
művészi színvonalának a felmérése volt a cél. A .Seregszemle 1961. február 19-én le-
zajlott ünnepélyes díjkiosztását a Népművelési Intézet összekötötte az amatőrfilmes-
mozgalom időszerű problémáit megvitató háromnapos tanácskozás megtartásával.
A jövőben rendszeresen sor kerül majd ilyen jellegű seregszemlék és tanácskozások
megrendezésére.

Feladatok
A Seregszemlére beküldött 69 film tanulságai és a tanácskozáson elhangzottak

alapján a mozgalom előtt álló legfőbb feladatokat az alábbiakban összegezhetjük.
1. Megértek az objektív és szubjektív feltételei, hogy — a Filmtudományi Inté-

zet hathatós támogatásával — a többi öntevékeny művészeti ág munkáját összefogó
Népművelési Intézet keretein belül létrejöjjön a nlmamatőrök népes táborát tömö-
rítő és vezető Országos Amatórfilmes Tanács. Ezzel párhuzamosan, a Pergő Képek-
nek, mint kollektív agitátornak és szervezőnek a segítségével az egyes állami és tár-
sadalmi szervek közvetlen irányítása alatt létre kell hozni a filmamatőr-kluboknak
az ország egész területét átfogó hálózatát.

2. Ismertető füzetek kiadásával, népszerű ismeretterjesztő előadások és gyakor-
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lati bemutatók tartáeával el kell érni, hogy az amatőrök legszélesebb rétegei elsajá-
títsák azokat az ismereteket, amelyek a birtokukban lévő gépekkel kapcsolatos „tech-
nikai minimum"-ot jelentik.

3. A technikai kérdésekben járatos filmamatőrök jelentős ríízliél kisírt az
öncélúság és méginkább a polgári giccs veszélya. Nem véletlen, hogy a háronnapos
tanácskozáson elhangzó egyetlen elméleti előadás éppen ezt a kérdést tárgyalta.
Az általános esztétikai, politikai tájékozottság fokozása mellett, elsősorban az. ön-
célúság elleni harc szempontjától célszerű lenne, ha a munkahely, a lakóterület,
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat cs az egyes társadalmi szervek helyi veze-
tőségei ..mecénásként" — természetesen kizárólag a nyersanyag árát finanszírozó —
..megrendelőként" lépnének fel az egyss filmamatőr-klubokkal szemben. A dolgozó
emberek életét, munkáját (többek között a balcsetelhárítás, munkamódszerátadás kér-
déseit), a közös s?órakoz.ást megörökítő. va<?y az egye; ismerettel jsitő előadások
illusztrálására hivatott filmek, sőt továbbmenve, az embereket leginkább érdekló
erkölcsi problémákat művészi fokon feldolgozó művek ilymódon igsn jelentős és
nagy vonzóerővel bíró direkt és nem-direkt politikai cgitációs eszközök lehetnének
a „mecénás" szervek kezében. Ugyanakkor ez hozzájárulna a filmamatőrök fejlődé-
séhez is, elsőeorban ahhoz, hogy figyelmük a közösség életének legfontosabb kérdései
felé forduljon.

Az amatőrfilmes rr.ozgalom kibontakozóban lévő nagyarányú fellendülése szük-
ségessé teszi, hogy a gyakorló filmesek és a népművelési apparátus dolgozói egyaránt
elméletileg is foglalkozzanak ennek a maximálisan tömegjellegü öntevékeny művé-
szetnek a problémáival. Ehhez kívánt szerény segítségei nyújtani e rövid kis cikk.

Kovács Ferenc

A filmamatőr-mozgalom Szolnok
megyében

Kovács Ferencnek „A filmamatőr-mozgalomról" című cikke helycsen, a leglénye-
gesebb kérdések feltárásával elemzi és mutatja bs a fi lmamatőr-mozgalom múltját,
jelenlegi helyzetét, és tárja fel a mozgalom előtt álló feladatokat.

Hangsúlyozni szeretném — bár a bevezető mondat is világosan bizonyítja —,
hogy Kovács Ferenccel a leírtakban minden tekintetben egyetértek. Ez a néhány
gondolat tehát nem vitát kíván kezdeményezni, csak utalni akar azokra a jellem-
zőkre, melyek a Szolnok megyei amatörfilmes tábor kialakulásának kapcsán kerül-
tek felszínre.

Néhányunk évekig tartó szorgalmazására 1960 nyarán végre hivatalosan is támo-
gatást kaptak a szolnoki amalőrfilmesek. A legszükségesebb felszerelések beszerzé-
sével, a szükséges nyersanyagok biztosításával, valamint előadássorozat tervezésével
megteremtődtek a mozgalom kibontakozásának tárgyi feltételei. Az amatőrfilmesek
összefogására a klub vezetőségét is létrehczták, mejy a szervezeti kereteket adta volna
a mozgalomnak. Ez utóbbi feltétel azonban csak látszólagos eredményekre vezetett;
az eleven, tartalmas klubélet kialakítását nem eredményezte, de nem is eredmé-
nyezhette.

Ez a majdnem egy esztendős szervezet ugyanis a mai napig is megőrizte „kon-
spiratív" jellegét, a „kiválasztottak" gyülekezetévé lett, és így elvesztette egyrészt
éltető elemét, az újabb és újabb fiatal erők bekapcsolódását, másrészt elvesztette
induló tagságának is jórészét. így Szolnokon az amatőrfilmes mozgalom kialakulása
szervezetileg változatlanul egy helyben topog, az eleven élet szervezeti feltételei
hiányzanak.

Fentiekből helyes következtetést levonni csak egyet lehet:
1. Szélesre kell tárni a klub kapuit az érdeklődők előtt,
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