
KÖZMŰVELŐDÉS
Gondolatok egy nem létező tantárgyról
„A film a néző segítségét kéri,
megköveteli, hogy önmagát hozzá adja."

(Jean Mitry)

A film viharosan gyors fejlődése a születéstől a nagykorúvá érés minden buk-
tatóján túljutott. A filmtörténet nem más, mint állandó, folyamatos felvételi
vizsga a művészetek előkelő családjába kerülésért. Éles viták, téves elképze-
lések, kerülőutak, többszörös bizonyítások közepette lett az irodalom, zene,
képzőművészet megtűrt mostohatestvéréből egyenrangú alkotótárs. Ma már
egyre ritkábban kerül felszínre ez a kérdés, általánosan elfogadott tény: a film
felvételt nyert, filmművészet létezik.

I. Filmművészet és iskola

Egy helyen nem vettek még tudomást minderről, az iskolában. Természetesen
minden tantárgy, a fizikától a történelemig, a kémiától az osztályfőnöki óráig,
egyre gyakrabban felhasználja a filmet, mint az ismeretterjesztés, szemléltetés
pótolhatatlan eszközét. De a filmről, mint művészetről, sem az általános, sem
a középiskolában szó nem esik. Ezzel a kategorikus kijelentéssel a múlt elvetélt
próbálkozásait szokták (szokták, hisz nem először hangzik el) szembesíteni.
Vannak, akik a tájékozatlanság kényelmes naivitásával csodálkoznak: „De hi-
szen van filmesztétika oktatás!" És hivatkoznak az egykori televíziós órákra.
Nem vették észre, hogy ez gyakorlatilag megszűnt, illetve néhány véletlenszerű
vetítésre korlátozódott. Mások éppen ezekre az órákra utalnak: „Minek tanítsuk
a filmet? Láthatják, nem vált be!" Igazuk van, a televíziós órák valóban nem
érték el céljukat. De a rossz következtetéssel — „Megpróbáltuk, de hiába" —
a terhet is felelőtlenül levettük a vállunkról. Egyesek még ezt is cáfolhatják,
hiszen a magyar tanterv előírja, hogy a tanár foglalkozzon néhány órában a
filmművészettel. Látszólag minden rendben, a tantervbe bekerült a filmeszté-
tika. Csakhogy álmegoldás ez, megvalósíthatatlan feladatot tűz a magyar tanár
elé. Hogyan tanítson az, akit erre nem készítettek fel? De mire jutna a legna-
gyobb hozzáértés is e néhány óra alatt? Akkor már okosabban teszi a tanár
— egyébként teszi is —, ha az irodalom tanítására amúgy is szűkös idejét toldja
meg egy-két órával. Ki kérheti számon az elmaradt filmesztétika órákat? Hol
mérhetők a veszteségek?

Filmesztétika oktatás csak papíron létezik. Apró megjegyzés a tantervben,
amire hivatkozni lehet. Nincs biztosítva elegendő óraszám. Hiányoznak a meg-
felelően felkészített tanárok, a tanításra alkalmas könyvek, a technikai eszkö-
zök. Csak film van, és az iskolákból évente kikerülő laikus, de ítélkező közönség.

Miért baj ez? Erre keresem a választ a következőkben. Előbb az általános-
ságok szintjén, majd egy konkrét példa segítségével. Indoklásnak elég lehetne

32



az, amire a bevezető mondatokban utaltam: a film művészet, öntörvényű ábrá-
zolás- és kifejezésmód, mely felhasználja más művészetek eszközeit, de nem
azonos azok összegével. Alapeleme a kép, de nem képzőművészet, többnyire
történetet mesél el, de nem regény; szereplők, dialógusok vannak, mégsem szín-
ház. A mozgó képek sajátos szervezettségével, a „látvány logikájával" állunk
szemben, és ezt csak az értheti, aki ért filmnyelven, azaz képes e logika szerint
gondolkodni. Közismert tények, mondhatni közhelyek ezek, érvényességüket
mégis tagadjuk akkor, amikor nem tanítjuk ezt a nyelvet, illetve más tantár-
gyakra ruházzuk ezt a feladatot. Az irodalom alapeleme a szó, a filmben ez
mellékes, ott a kép az elsődleges. Akkor talán segíthet a rajz- és műalkotások
elemzése. De egy festmény lényege a pontok, vonalak, színek és formák moz-
dulatlan konstrukciója, míg a filmkép csak a mozgással, tehát az elemei között
állandóan változó tér- és időbeli viszonyokkal kapja meg értelmét. Filmértés
nem tanítható meg azzal, hogy mechanikusan elemeire bontjuk és a szó. a kép,
a hang alapvetően más összefüggéseivel dolgozó művészetekben bízunk. Termé-
szetesen minden ismeret segíti a film (és bármilyen műalkotás) befogadását.
Megértheti-e például valaki történelmi vagy akár csak zenei ismeretek nélkül
Jancsó filmjeit? Nyilván nem. Mindez elengedhetetlenül szükséges alapinfor-
máció, mely lehstővé teszi, de nem biztosítja a filmi információ értését. A film
saját szabályokkal és törvényekkel rendelkező nyelv, önálló művészet. A kép +
irodalom + zene nem egyenlő ezzel, ezek tanítása sem lehet egyenlő a film-
esztétika tanításával.

A. művészetek között igen fontos szerepet játszik a film. Akár tanítjuk, akár
figyelmen kívül hagyjuk, ez cáfolhatatlan tény. Kevesebben járnak moziba,
mint egy évtizeddel ezelőtt, de bizonyára jóval többen vannak így is, mint pél-
dául a versolvasók vagy tárlatlátogatók tábora. Márpedig számos felmérés bizo-
nyítja, hogy a mozibajárók legnagyobb része fiatal, főként középiskolás. Ez nem
eredmény és nem is elszomorító adat. Egy önmagában semleges ténymegálla-
pítás, mely azonban óriási lehetőséget jelez. Jelzi, hogy a film hatásfoka éppen
a legfogékonyabb közegben a legnagyobb. Az iskolától függetlenül is hat —
és sajnos így kell hatnia. Pedig a film a művészet, egyben a valóság megisme-
résének eszköze lehetne, ha kihasználnánk. De hagyjuk, elnézzük, hogy a mű-
alkotás — és persze a fércmunka is — a hozzánemértés kezeibe kerüljön. A
laikus tekintet pedig kíméletlen, gondolkodás és kétely nélkül ítél.

II. Egy létező próbálkozásról

Most pedig lássuk, hogy az említett nehézségek, fennálló korlátok között mire
van lehetőség! A következőkben egy középiskolai filmklub eredményeit összeg-
zem. Nem szánom ezt mindent átfogó értékelésnek, itt inkább csak a mások
számára is hasznos következtetéseket keresem. Ehhez nem kivételes helyzetre
vagy lehetőségre van szükség, átlagos körülmények kellenek. A szóban forgó
filmklub ennek minden szempontból megfelel.

(Érdemes szólni néhány szót erről a filmklubról, mert itt közölt tapasztala-
taimat ennek kétéves működése adja. A Varga Katalin Gimnáziumban indult
és kb. 50 tagja volt, köztük 20—25 aktív, a vitákon is résztvevő diák. A filmes
délutánok a közismert módon zajlottak: előadás, vetítés, megbeszélés. Ezt fej-
lesztettük tovább 1977 szeptemberétől. A Moziüzemi Vállalattal együttműködve
a Vörös Csillag moziba tettük át a vetítéseket és Szolnok többi középiskoláit is
bevontuk. így a filmklubnak közel 200 fős tagsága lett. Elsősorban a Vargából
és a Vegyipari Szakközépiskolából kerültek ki a tanulók, de jöttek néhányan
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a Verseghy és a Tiszaparti Gimnáziumból, valamint a Vízügyi Szakközépisko-
lából is. 10 filmet vetítettünk, köztük 3 magyar. A vetítéseket előadás előzte
meg, a filmet követő vitára már csak a Varga Katalin Gimnáziumban ke-
rült sor.)

Pontokba szedve vizsgáljuk meg tehát a hasznosítható tanulságokat:
1. (a program) Egy haszna — minden belemagyarázás és feltételezés nélkül is
— volt a középiskolai filmklubnak: tíz művészileg igényes, értékes műalkotás-
sal találkoztak a diákok. (A Vargásoknál ez a szám két év alatt 22) Nemcsak
azért döntő ez, mert nehezen elérhető, a mozik műsoráról hiányzó filmekről van
szó. Fontosabb ennél a gyerekek orientálása, amit az előre átgondolt válogatás
nyújt. Tudják, legalábbis sejtik, mire számíthatnak. Szelektálásra képtelen
filmforgalmazásunk ezt nem teszi lehetővé. Megkülönböztetés nélkül csap egy-
más mellé Bergmant és westernt, Jancsót és igénytelen Jókai-feldolgozást. Ez
még fakadhat régről örökölt mozihálózatunk rugalmatlanságából, de a szűk-
szavú és klisészerűen semmitmondó tájékoztatás is egymásbamossa az értéket
a silánnyal. Valami fogódzót pedig kell nyújtani a filmáradatban. (Egyedül
a Filmbarátok köre teszi ezt.) Főleg, ha a néző tájékozatlan. És az ifjúság bizo-
nyosan az, ezt igazolták a vetítéseket követő megbeszélések és a sorozat végén
kitöltött kérdőívek is. (Az utolsó vetítésnél felmérést végeztem. Kíváncsi voltam
a véleményükre és arra. hogy maradt-e nyoma a látott tíz filmnek.) Nem volt
például következő évi programjavaslatuk. Egyszerűen nem tudtak mit javasolni.
(Néhány tipikus válasz arra a kérdésre, hogyan állítanák össze a programot:
..Nem ismerem a lehetőségeket, igaz a filmeket sem." — „Nem tudok jobbat."
— .,így jó." — „Nem az én dolgom, én csak megnézem és utána eldöntőm, jó
volt vagy nem.")
2. (mozizás és filmklub) Sok film sorsa már ott eldől, hogy ki hogyan ül be
a moziba. Milyen céllal és elvárásokkal? ,,Mozizni", azaz szórakozni, lazítani
akar vagy tartalmas gondolatok befogadására is hajlandó. Ugyan az a néző
kevésbé fogékony előítéletei bilincsében, mint koncentrált figyelme szabad-
ságában. Az igényes film a nézőtől is igényességet vár. Ez az első lépcsőfok,
amire fel kell lépnünk. Ez lehet a filmesztétika oktatás és minden ismeret-
átadás első lépése: befogadót nevelni, aki önmagával szemben igényes, aki a
várakozás nyitottságával kész gondolkodni a világról. Néhány vetítés után úgy
vettem észre, hogy a gyerekek megkülönböztetett figyelemmel ültek be, nem
„moziba", hanem filmklubra jöttek.
3. (a látogatottság) A klubnak közel 200 tagja volt, a vetítéseken átlagosan 85
százalékuk jelent meg. Legtöbben a következő filmeket látták: Rocco és fivérei,
Egy nehéz nap éjszakája, Kifulladásig. Utóbbi azért lényeges, mert a legutolsó
vetítést jelenti, tehát a gyerekek kitartottak, a szokásos lemorzsolódásról itt
nem beszélhetünk. Döntésükben nem sok szerepet játszott a rendező neve vagy
a film híre, a többség ugyanis csak a Beatles filmről hallott korábban. Inkább
Belmondó, Alain Delon és a beat-zene volt az előzetes érdeklődés oka. („Az a
film, amelyikben Belmondo szerepel..." — „ . . . Alain Delon filmje ...") Egy
másik szempont a filmek nemzetisége volt, azaz mondjuk ki, magyar vagy kül-
földi filmről van-e szó. A magyar filmek látogatottsága 70 százalékos, a többi-
hez képest alacsony volt. (Kíváncsi lennék viszont, hány magyar filmet vetí-
tenek ilyen látogatottsági aránnyal a mozik...) Mindhárom filmünk a 60-as
években, az „aranykorban" készült. Az elismert rendezők (Kosa, Szabó, Gaál),
a különböző fesztiváldíjak, az „aranykor" híre (amiről a gyerekek nem is tud-
nak) nem tudták felvenni a versenyt a magyar filmekkel szemben meglévő oly
erős előítéletekkel.
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4. (a rangsorolás) A sorozat befejezésekor a látott tíz filmet 1—10 pontig érté-
kelték a diákok. Egy ilyen osztályozás, lista soha nem mérvadó, nem objektív.
A műalkotást nem lehet megmérni. De a sorrend éppen szubjektivitása miatt
sokat elárulhat. Nem a filmekről, hanem a közönségről. Esetünkben megtud-
hatjuk, hogyan vélekednek 14—18 év közötti fiatalok, akik először találkoztak
filmklubbal, filmesztétikával, először fcelí elgondolkodniuk filmekről.

íme a sorrend:

1. Visconti: Rocco és fivérei
2. Richardson: Dühöngő ifjúság
3. Godard: Kifulladásig
4. Kozincev: Hamlet
5. Wajda: Tájkép csata után
6. Lester: Egy nehéz nap éjszakája
7. Gaál: Sodrásban
8. Welles: Aranypolgár
9. Szabó: Álmodozások kora

10. Kosa: Tízezer nap

Életkorukat, meglévő elvárásaikat és előítéleteiket figyelembe véve termésee-
tesnek tartom, hogy Alain Delon és Belmondo filmje (felesleges lenne Visconti
és Godard filmjéről beszélni) elől szerepel. Sajnos az is természetesnek mond-
ható, hogy a három magyar film a sor második felében található. De van néhány
váratlan helyezés, ami alapján saját elvárásainkat is módosítani kell. Utóbbiak
szerint a pergő, cselekményes történetek jobban lekötik a fiatalok figyelmét.
Az egyértelmű tetszést aratott Dühöngő ifjúság viszont szinte egyetlen szobában
játszódik, egyhelyben topogó dialógusokra épül. Ugyanakkor az alig követhetően
gyors, dinamikus, klasszikusan nagy film. az Aranypolgár nem volt olyan nép-
szerű. Hangsúlyozom, nem a filmek objektív(?) értékrendjéről, hanem előzetes
filmi ismeretekkel nem rendelkező fiatalok ízléséről van itt szó. Véleményük
segítséget nyújthat egy program összeállításánál. Nem mindegy, miből tanítjuk
a filmet. Ne csak a művészi értékekre ügyeljünk, hanem azt is vegyük figye-
lembe, kinek akarjuk átadni az ismereteket. Például a brüsszeli 12 értékeit
illetően nincsenek kétségeim. De megkockáztatom a szentségtörést: ezekkel a
filmekkel nem lehet középiskolában filmesztétikát tanítani. Olyan művekre van
szükség, amikhez a kor, a téma vagy akár a szereplők miatt kötődnek a tanulók.
Különben szent megközelíthetetlenségbe zárjuk, megtanulandó tananyaggá deg-
radáljuk a filmművészetet. (Ezt teszi olykor az irodalom tanítás. A tananyagot
a tankönyvszerző „objektivitása" kijelöli egy bizonyára helyes esztétikai érték-
rend alapján. Ezt a rendet viszont nem befolyásolja, kikkel kell Szophoklészt
vagy Shakespeare-t megismertetni.)

A magyar filmek közül is az a Sodrásban tetszett leginkább (jónéhányan
tíz pontra értékelték), amelyikben tulajdonképpen alig történik valami. Lassú,
eseménytelen, majdhogynem unalmas. A Tízezer nap viszont — ami egy paraszt-
ember harminc évének legfontosabb történéseit gyűjti össze és cselekményesnek
mondható — majdnem mindenkinél az utolsó helyre került. Valószínűleg a téma
volt döntő: Gaál István a fiatalokkal foglalkozik, Kosa viszont „történelmi"
filmet csinált. A Tízezer nap megdöbbentően rossz fogadtatásához azonban tar-
tozik még valami. A kérdőíven néhányan egymástól teljesen függetlenül záró-
jelben megjegyezték: „Nem értettem a filmet/' Furcsa módon a szerintem

35



tőlünk sokkal távolabb álló Godard filmnél nem volt ilyen megjegyzés. (Ez nem
jelenti azt, hogy értették is a Kifulladásig-ot, de legalább érteni vélték.)

Valóban ennyire érdektelen és idegen egy parasztember élete 1978-ban egy
szolnoki — mégcsak nem is fővárosi — középiskolásnak? Itt válik lényegessé
az a bizonyos alapinformáció, mely nem biztosítéka, de feltétele bármilyen mű
megértésének. Kosa filmjénél ezt az információt a XX. század magyar történel-
mének ismerete jelentette volna. Ez adhatta volna meg a folytonosságnak azt
az érzését, ami összeköti a mát a tegnappal, a 16 éves fiatalembert a cselédsors-
sal, földosztással, tagosítással küszködő parasztemberrel. Erre nem a filmesz-
tétika, hanem a történelem oktatása nyújthat megoldást.
5. (előadás, vita) A vetítéseket 10—15 perces előadás előzte meg. Nem volt itt
szó elméleti kérdésekről, inkább csak tájékoztatás volt ez, adatok, tények, a leg-
szükségesebb információk közlése. A többség figyelt, de sokan még ezt is feles-
legesnek találták. Bennük élt, hogy a filmről nincs mit mondani vagy tanulni.
Látni kell, aztán magabiztosan eldönteni: tetszett — nem tetszett. Csak a bi-
zonytalanság — annak sejtése, hogy nem feltétlenül a filmben van a hiba —
ébreszthet igényt a tanulásra. Ehhez viszont kevés az előadás. A látott filmet
meg kell beszélni, lejáratott szóval élve „vitát" kell rendezni, ahol fontossá
válhatnak az előadás száraz tényei is. E viták elsődleges célja az, hogy gondol-
kodjunk a látottakról, a fejekben tartsuk még egy ideig a filmet. Ne csak másfél
órás kellemes időtöltés legyen, aminek még a nyoma is elpárolog észrevétlen,
amint kilépünk a moziból. A kérdőív bizonysága szerint a gyerekek igényelnék
az utólagos beszélgetést, de ez sajnos csak a Varga Katalin Gimnáziumban való-
sult meg. Itteni tapasztalataim szerint kezdetben nincsen szükség a filmelmélet
sulykolására, közönybe és ellenállásba ütközünk, ha mindenáron erőltetjük. A
film által felvetett emberi, társadalmi problémákra kell inkább a hangsúlyt
helyezni. Megbeszélésük során úgysem kerülhetjük el a legfontosabb filmi isme-
retek tisztázását. E kötetlen időtartamú, sokszor több órás beszélgetések szo-
morú tanulsága az volt, hogy a diákok képtelenek az önálló véleményalkotásra.
Kielégíti őket annak megállapítása, hogy a film jó volt vagy nem. Indoklásra,
sőt legtöbbjük még a problémafelvetésre sem képes. Ebből az következik, hogy
a vitavezetőtől azt várják, „mondja el, miről szólt a film". Passzív érdeklődésük,
lusta gondolkodásuk nyilván nem a filmesztétika oktatás hiányából fakad. In-
kább az iskolai oktatás bizonyos hiányosságaira figyelmeztet. Azt jelzi, hogy
a tanulók nincsenek rákényszerítve az önálló véleményalkotásra, nem kerülnek
olyan helyzetbe, hogy folyamatosan elmondhassák saját gondolataikat. így
aztán nem feltételezhetjük, hogy azok a diákok, akiknek nem volt alkalmuk
szervezett iskolai megbeszélésre pár szónál többet vesztegettek volna a látott
filmekre.

Igazolják-e a két év tapasztalatai a filmesztétika oktatás szükségességét,
mindazt, amit az első részben némi elfogultsággal bizonygattam? Feltétlenül.
Szolnok középiskolásai egy éven belül tíz értékes filmet láttak. Előtte előadásokat
hallottak. Néhányan megbeszélték a látottakat. A többiekben felébredt az igény
a beszélgetésre. Először vették „komolyan" a filmet. Persze a tizedik vetítés
után sem jött még ki filmértő közönség a moziból. De szemléletük, viszonyuk
a filmhez, a filmművészethez alapvetően megváltozott. A folytatásra, a tovább-
lépésre is megvan minden remény: minden megkérdezett diák hasznosnak tar-
totta a filmklubot. A kérdésre — „Járnál-e jövőre hasonló filmklubra?" —
mindenki igennel válaszolt.
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