
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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2. Szabályozott mederbe kell terelni a klub munkáját olyként, hogy az szervezeti
szabályzattal, vezetőséggel, munkatervvel rendelkező szerevezet legyen.

3. Biztosítani kell, hogy a szervezet a számára kijelölt irányító szerv ellenőrzése
mellett, demokratikus szervezési rend mellett kellő önállóságot élvezzen

A korábbiakban azt mondottam, hogy a klub működésének legalapvetőbb anyagi
feltételei biztosítva vannak. Nem szólottunk azonban olyan fontos kérdésről, mint
a klub- és laboratóriumi helyiség kérdése. Szinte elengedhetetlen, hogy ez a szerve-
zet állandó, egyrészt a munka, másrészt a továbbképzés és viták folytatására alkal-
mas helyiséggel ne rendelkezzék. Sajnos, étben a vonatkozásban sem teszélhetünk
előrehaladásról.

Ügy gondolom, nyilvánvaló az elmondottakból, hogy a szolnoki amatörök a klub
keretein bslül sem mennyiségileg, ssm minőségileg nem mutathatnak fel nagy ered-
ményt. Ezidáig szinte kizárólag nagyobb megmozdulások dokumentálását szolgáló
felvételek készültek (április 4, május 1, társadalmi munkások megyei tanácskozása
£tb.) és csak kivételként említhetők olyan próbálkozások, mint a játékfilm jellegű
„Hamlet esküje", egy igen kislélegzetű, a Tisza-parti őszt faldolgozó, vagy egyik
amatőrünknek családja életéről készült kisfilmje. Mindezt súlyosbítja az a tény, hogy
lenti munkában alig 6—7 amatőr vett részt, ami mindenképpen elégtelen a mozga-
lom fejlődéséhez.

A munka kibontakozását igen komolyan gátolta az amatőrEilm elvi. művészeti
kérdéseinek tisztázatlansága is. Mi a szerep2, helye jelentőség? az anatörfilmnek?
Ez oly kérdés, mely igen gyakran felvetődik, éj kielégítő választ találni sokáig nem
sikerült. Ma már a legfontosabb kérdések tekintetében igen sokat tanultak azok,
akik a gyakorlati munkában részt vettek, mégis a megoldatlan kérdések légiója
kísért. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a ..profi" film utánzása nem lehet cél
és feladat, tehát a „mit és hogyan nem" kérdése tisztázott, de azok az elvek, me-
lyek irányt szabnának, még elég zavarosak.

Véleményem szerint az amatőrfilmek alapvető jellemzőjének azt kell tekinte-
nünk, és ez a mozgalom irányát is egyértelműen meghatározza, hogy sokkal eleve-
nebb, a napi élethez közelállóbb módon fogalmazza mondanivalóját, mint a hiva-
tásos film. Abból következően, hogy készítői még nem „fertőződtek" meg a filmdra-
maturgia szabályaitól, nem „szakmájuk" a filmkészítés, leheiőséjük van teljesen
tiszta, még érintetlen gondolatokat a legszélsőségesebb egyéni felfogásban is kifeje-
zésre juttatni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a szakma műhelytitkainak, technikai
ismereteinek megtaníttatása az amatőrökkel igen fontos feladat, de a filmművészet
dramaturgiai ..receptjeinek" bemagoJtatása — hiszen ennél többre az amatőrök ide-
jéből nem igen telnék — az amatőiíilin elevenségét veszélyeztetné. Ugy gondolom,
közel járok az igazsághoz, ha feltételezem, hogy hivatásos filmművészetünk fejlődé-
sének egyik gátját is a megszokott és jól bevált szabályok megkövetelése, betartása
jelenti, amit csak egyes igazán nagy művészek tudnak áttörni. Vitathatatlan, hogy
a „receptek" betartása megóvhat egy filmet a teljes bukástól, de az igazán művészi,
a filmtörténetben helyet kapó filmeknek — szinte azt merném mondani — „egyedi"
dramaturgiájuk van.

Annak ellenére, hogy megyénkben az ainalörfilm-mozgalom ma még korai gyer-
mekkorát éli, feladatai igen szerteúgazóan jelentkeznek. Üzemek, intézmények jönnek
„megrendeléseikkel", melyeket azonban még alig-alig tudunk teljesíteni. Ilyen témák:
balesetvédelmi oktatás, családi ünnepségek propagálása, a megye első úttörő-csapata
életének az úttörő-mozgalom 15. évfordulója alkalmából való megörökítése, a ter-
melőszövetkezeti fiatalok életének dokumentálása, a város egy napjának bemuta-
tása, stb.

A feladatok adottak, a lehetőségek megteremtése elsősorban a már dolgozó ama-
tőrök és a megyei népművelési szervek feladata. A filmklub komoly szervezeti meg-
szilárdítása, a szükséges klubhelyiség megteremtése és elsősortan a minél szélesebb
tagság bevonása a munkába, komoly lépéssel vinné e'öre az amatőrfilm-mozgalmat
megyénkben.

Barna Gábor
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