
(jegyzetek - (ilmkLub ügyben 
Állítólag már csak egy pecsét 

hiányzik ahhoz, hogy létrejöjjön a 
filmklubok országos szövetsége. 

S ha ezt — a ki tudja milyen il-
letékes — ráüti végre a már hosszú 
ideje elkészült alapszabály-tervezet-
re, elhárult minden elvi akadály az 
elől, hogy virágzásnak induljon ná-
lunk is a filmklub-mozgalom. 

Ha ez meglesz, akkor már bizony-
nyal semmi akadálya annak, hogy — 
amint ezt Kovács András ironikusan 
megjegyezte a filmklub-vezetők pécsi 
tanácskozásán — „áttérjünk a csiga-
tempóról a teknősbéka sebességre". 

Én aizaniban meggyőződéses opti-
mista vagyok. S bár még nem tudom, 
rányomták-e a pecsétet arra a pa-
pírra e néhány hét alatt, ami az em-
lített tanácskozás óta eltelt, közre-
bocsátom tűnődéseimet a filmklubok 
munkájáról. Természetesen csak vi-
tázás c é l j á r a . . . 

Ahogy e megbeszélésen ülve hall-
gattam a bevezető előadás adatait, 
amely több szociográfiai vizsgálat 
statisztikájának néhány — egyébként 
©lég kevés következtetésre lehetősé-
get adó — tényeivel ismertetett meg, 
eszembe jutott egy mondat, amit va-
lahol olvastam. Így szólt: „Senki sem 
tagadhatja a nézőnek azt a jogát, 
hogy elutasítsa a művész alkotását, 
vagy egyszerűbben szólva, hogy ne 
menjen el a moziba." 

A szerzőnek — nem emlékszem 
már a nevére — alighanem igaza 
van. Ami a praktikumot illeti — fel-
tétlenül. Nincs módunk arra — az is-
kolás gyerekektől eltekintve, akik 
azonban ezt a kényszert, ha tanítási 
időben történiki, mindig szívesen ve-
szik —, hogy a nézőt bekényszerít-
sük a moziba. De ami még fontosabb: 

ha netán be is kényszerítenénk, ez-
zel még korántsem érnénk el azt, 
hogy tetsszék is neki az a film, amit 
mi mindenáron meg akartunk mu-
tatni. 

S itt van tulajdonképpen annak a 
néha sziszifuszinak tűnő munkának 
a célja, amit — többek között — a 
filmklubok lelkes szervezői folytat-
nak. Ha a nézőnek azt a jogát nem 
is vonhatjuk kétségbe, hogy elutasít-
son műveket, azt viszont feltétlenül 
kétségbe akar juk vonni, hogy ennek 
az elutasításának gyakorlata megvál-
toztathatatlan, hogy nincs mód rá-
bírni egyre többeket a meggyőződé-
sünk szerinti helyesebb választásra. 

Ezt a tevékenységet hívjuk — 
jóbb szó híján — filmrenevelésnek. 

Ez a munka — tudjuk jól — több 
irányból folyik. Részt vesz benne a 
kritika — bár meg kell vallanunk, 
nem elég nagy befolyásoló erővel. 
Ennek alapjait rakjuk le az iskolák-
ban végre — ha egyelőre vitatható 
módon is. És ebben kell részt venni-
ük a filmkluboknak. 

De hogyan? 
Mielőtt erre a magam válaszát 

megadnám — egy olyan tényt szeret-
nék leszögezni, amelyet többnyire, 
a kultúra demokratizmusának nagy-
szerű, de nagyabbária félreértett cél-
kitűzését féltve, nem szoktunk emlí-
teni. 

Nevezetesen azt, hogy a művészet 
minden valóban jelentős ú j irány-
zata, s a mindenkori nagyközönség 
között egy bizonyos „olló" szükség-
képp létezik s létezni is fog. Hogy a 
közízlés mindig egy — vagy még in-
kább több — lépéssel mögötte van s 
lesz kora Bartókjának, hogy a nagy 
újítókat eleinte csak kevesebben ér-



tik s főként élvezik, és csak az idő 
múltával foglalhatja el helyét a Pan-
theonban. A mi célkitűzésünk — 
meggyőződésem szerint — nem is le-
het az, hogy ezt az „ollót" megpró-
báljuk összecsukni, mert ez aligha-
nem a művészet fejlődésének a min-
den, korra való eleven s jövőt kereső 
reagálásnak halála volna. De arra 
viszont törekednünk kell, hogy mi-
nél inkább szélesítsük azoknak a kö-
rét, akikből az értők kikerülhetnek, 
hogy azt az alapvető esztétikai neve-
lést mindenkinek biztosítsuk, amely 
megadhatja a megfelelő startpozíciót 
mindazok számára, akiket személyes 
érdeklődésük, képességük, későbbi 
környezetük befolyása ebbe a körbe 
vonz. 

És — arra is törekednünk kell, 
hogy e kört se engedjük megrekedni, 
hogy érdeklődését tudatosan ébren 
tudjuk tartani. 

Az első feltétel kielégítésére az is-
kolai nevelésnek kell szolgálnia, most 
és mindenkor. A másodikra — a 
filmművészetre esetében és napjaink-
ban — a filmklubok szolgálhatnak. 

Hadd térjek vissza ezek után a 
„hogyan" kérdésére, illetve az erre 
adandó válaszra. 

Elsősorban: nem formálisan. 
Neon az a lényeg hogy sikerül-e 

a klubok vetítései után vitákat szer-
vezni, hány résztvevővel és hány hoz-
zászólással. Még talán az sem, hogy 
tartunk-e a vetítések előtt előadáso-
k a t Tévedés ne essék — egyiknek 
sem vagyok ellene. (Jómagam ide-
stova tíz esztendeje rendszeresen tar-
tok ilyet egyik vidéki egyetemünk 
filmklubjában.) 

A lényeg: a filmnézés. 
S bár ez látszólag teljesen magá-

tólértetődő, hadd magyarázzam meg 
mégis valamelyest. Ha egy könyv 
nagyon érdekel — meg tudom sze-

rezni elolvasásra. Még akkor is, ha 
már nem kapható. Kivehetem a 
könyvtárból, kölcsönkérhetem isme-
rősöktől — egyszóval módot tudok 
rá keríteni, hogy elolvassam. Állan-
dóan, de legalábbis többnyire hozzá-
férhető. Ugyanígy — egy zenemű is, 
vagy képzőművészeti alkotás repro-
dukciója. Nem így a film. Ha leke-
rült a moziforgalmazás műsoráról — 
elveszett minden következő nemze-
dék számára, hacsak (s ez igazán 
ritka) nem kerül sor a reprizére. 

Nos, elképzelhető-e olyan irodalmi 
műveltség, amelyből minden kima-
rad, aimi nem szerepel a könyvkiadás 
évi tervében? Vagy még pontosab-
ban: ami csak az élő írók ú j művei-
ből táplálkozik, anélkül, hogy valaha 
is módjában lett volna megismer-
kedne Tolsztojjal és Dickenssel, 
Dossztojevszkivel vagy Goethevei? 
Vagy hogy még szorosabban közelít-
sünk a filmbeli gyakorlathoz: mi 
lenne, ha ezek művei helyett csu-
pán a róluk szóló fényképek állná-
nak rendelkezésünkre a megismer-
tetésükhöz? 

Mert a filmnél nagyjából ilyen a 
helyzet. 

Az említett tanácskozás egyik hoz-
zászólója, egy filmklub vezetője vi-
szont amellett tört lándzsát, hogy a 
klubok programjának zömében a 
filmművészet legújabb irányzatainak 
— moziban nem látható — műveiből 
keli állnia. 

Ellenkeznem kell vele — anélkül, 
hogy kívánságának jogosságát tulaj-
donképpen tagadnám. Csak ezekből 
összeállítani a programot éppolyan 
hiba lenne, mintha csak az előbbi 
követelmény kielégítését tartanánk a 
filmklubok feladatának. Az „is—is" 
itt nem egyszerűen kényszerű komp-
romisszum, nem csupán a klubok kö-
zönségének kiszolgálása, hanem a 
feltehetően legcélszerűbb pedagógiai 



elv megvalósítása. Ha ugyanis mindig 
a történeti megközelítéssel próbál-
juk utolérni a jelenkort — feltétlenül 
le fogunk maradni mindig. Ha csak 
egy „up to daté'-ségre törekszünk 
akkor, rövidesen a sznobok ve-
szik majd át a vezetőszerepet és a 
megalapozott tájékozottság helyett a 
mindenkori divat diktálja majd az 
ízlés kritériumait. 

A megoldás a hosszú távú célki-
tűzés és a közvetlen érdeklődés ki-
elégítésének egyeztetésében van. 
Szellemes sorozatok, jó összeállítások 
tehetik ezt állandóan érdekessé — 
persze ha van ehhez való filmanyag. 

E program megvalósításához ter-
mészetesen megfelelő filmellátásra 
van szükség. Ha fel is tesszük azt, 
hogy a muzeális anyag — többé-ke-
vésbé rendelkezésre áll — a recens 
művek problémája bizonyosan meg-
oldatlan. De nem megoldhatatlan. 
Hosszú ideig magam is azok közé 
tartoztam, akik a maguk módján 
megpróbáltak hadakozni az ún. mű-
vészmozik (cinéma d'art et d'essai) 
rendszerének kialakításáért. Azok a 
kísérletek, amik e téren eddig tör-
téntek — arról győztek meg; nincse-
nek meg a reális feltételei (egyelőre 
legalábbis) egy valóban hatékony és 
széles körű ilyen hálózat kiépítésé-

nek. Még a budapesti forgalmazási 
rendszer és mozihálózat sem biztosít 
ennek megfelelő körülményeket, nem 
is szólva a vidéki városokról, ahol a 
csekély számú mozi valamelyikének 
teljes átállítása erre a célra szinte 
nonszensznek tekinthető. Ha viszont 
csak egyes napókon tartunk ilyen 
előadásokat — akkor magától értető-
dően célszerűbb ezt egy biztosított 
és erre készülő közönség szervezett 
bevonásával csinálni. Nos, ezzel 
egyenesen el is érkeztünk a film-
klubhoz, amely megfelelő módon be-
töltheti — legalábbis egy elég hosszú 
átmenet idejére — azt a feladatkört, 
amit a „művészmozinak" szántunk. 
Hiszen gyakorlatilag a Filmmúzeum 
is nagyjából ilyen szintézist látszik 
végrehajtani a maga módján. 

S ha ezt az elvet elfogadjuk — ak-
kor még meg kell találni az állami 
filmforgalmazás és a filmklubok kö-
zötti helyes szinbiózis formáját. Ami 
engem illet — még azt sem tartom 
elképzelhetetlennek, hogy egyik-má-
sik olyan filmet, amelyikről bemuta-
tása idején kiderül, hogy a forgalma-
zásnak nem üzlet, de művészi értéke 
vitathatatlan!, a filmklubhálózatban 
forgalmaznának tovább. 

BÁN RÓBERT 

A FILMKRITIKUSOK H A G Y O M Á N Y O S DÍJAIT 

az idén a FIPRESCI kollokviumra Magyarországra érkezett külföldi film-
kritikusok jelenlétében osztották ki. 

A kritikusok dijával Jancsó Miklós alkotásat a Csillagosok, katonák 
című filmet tüntették ki. 

Külön díjban részesült a Tízezer nap rendezője Kósa Ferenc, és operatőre 
Sára Sándor. 

A két operatőri díjat Zsombolyai János, a Nyár a hegyen és a Szevasz, 
Vera operatőri munkájáért , illetve Somló Tamás a Csillagosok, katonák és az 
Egy szerelem három éjszakája című filmek felvételeiért kapták. 

A legjobb színésznői alakítás díját Dayka Margit kapta a Változó fel-
hőzet-ben és a Hogy szaladnak a fák-ban nyújtott epizód-alakításaiért; a 
legjobb férfiszínész diját Mensáros László a Szevasz, Vera cimü filmbeli 
alakításáért ítélték oda. 


