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G Y Ö R Y G Á B O R 

t e l e v í z i ó a n e v e l é s b e n 

A film és a televízió egyre növekvő jelentősége előtt többé nem lehet 
szemet hunyni , hiszen józan ésszel nem vi ta tha tó , hogy a fiatalok átlagos havi 
10—14 órát kitevő mozibajárása és ennek többszörösére rúgó televízió nézése 
nagy hatással van az if júságra. Es egyáltalában nem lehet közömbös szá-
munkra , hogy e hatások hogyan alakí t ják f ia ta l ja inkat , mit eredményeznek, 
mire vezetnek. 

Számolnunk kell azzal, hogy a film és a televízió csak félig-meddig van a 
kezünkben — bár ezzel a félig-meddiggel máris jobb helyzetben vagyunk, mint a 
tőkés országok neve lő i—, mert nemigen t u d j u k szabályozni, hogy a f iatalok 
mindig csak a nekik való filmeket vagy műsorokat nézzék meg. Feltéve, hogy 
ilyen filmek és ilyen műsorok megfelelő színvonalon és elegendő mennyiségben 
állnak csakugyan a rendelkezésünkre. 

Ahhoz tehát , hogy a film és a televízió csakugyan betölthesse nagy és fontos 
nevelő fe ladatá t i f júságunk életében, két i rányba kell egyszerre elindulnunk, két 
területen kell egyszerre munkához lá tnunk. 

Az egyik: az if júságnak szóló filmek és televíziós adások területe. I t t a 
vetítés rendjének, rendszerének kidolgozása, a rendszer megvalósításához szük-
séges filmek és tv- já tékok előállítása vagy megszerzése, a vetítés megfelelő körül-
ményeinek megszervezése, a film vagy a t v műsor ha tásának elmélyítése és rög-
zítése a feladat . 

A másik: a nem ifjúsági jellegű filmek és t v műsorok területe. I t t az a fel-
a"dat, hogy értékessé, hasznossá tegyük az időt, amit a f iatal néző a moziban 
vagy a képernyő előtt eltölt. Már eleve megjegyezzük, hogy a negatív hatások 
kiküszöbölése csak korlátozottan lehetséges; áz igazi és gazdag eredménnyel 
kecsegtető feladat a pozitív hatások erősítése és a választás biztonságának, az 
í téletformálás határozot tságának fokozása. 

De mind az első, mind a második feladatkör tennivalóinak végrehaj tása 
azt jelenti, hogy át kell formálni, sőt, ú j ra kell formálni a film, a televízió és az 
i f júság 'kapcsolatát . A kérdés az, hogy kik és milyen módon végezhetik el az átfor-
málás m u n k á j á t ? 

Mielőtt erre a kérdésre válaszolni próbálnánk, megjegyezzük, hogy a felada-
tok végrehaj tásának sorrendje fordí tot t . Előbb a második kérdés-csoport tenni-
valóival kell szembenéznünk, mivel f ia tal jaink — mint a bevezetőben emlí te t tük 
— nem várnak a nekik szóló filmekre és műsorokra, illetve a rendszeres vetítések 
elvi és gyakorlat i alapjainak kidolgozására, hanem szabadidejük jelentős részét 
az audio-vizúális produkcióknak szentelik. Tehát mind sürgetőbben merül fel 
annak szükségessége, hogy a fiatalok számára már most, a jelenlegi helyzetben, 
hasznossá tegyük a moziban vagy a képernyő előtt eltöltött időt. 
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Ennek alapvető feltétele: helyesen szemlélje, értően lássa és hallja azt — 
vagy annak legalább egy részét, ami a vásznon vagy a képernyőn pereg. Meg kell 
ismerkednie az audiö-vizuális produkciók művészi és. technikai sajátságaival, 
hogy ne csak szórakozni, izgulni, meghatódni vágyó passzív néző, hanem olyan 
ak t ív résztvevő legyen, aki a hatásokat a megkülönböztetésre való képességgel 
fogad ja , meg t u d j a ta r tan i a jót és el tud ja vetni a rosszat, szelektálni és differen-
ciálni tud , ami végső fokon a saját és sok egyénén keresztül az egész társadalom 
pozitív fejlődését szolgálja. 

Erre gondolunk, mikor a film és televízió, valamint az if júság viszonyának 
át formálásáról beszélünk. Így válhatnak ezek az eszközök a nevelést segítő 
ha tásokká , így lehet hasznos a moziban és a képernyő előtt eltöltött idő, így 
kerülhet fokozot tabban ellenőrzésünk alá az a hatástömeg, amelyet ezekkel az 
eszközökkel sugárzunk. 

A film- és televízióértésre azonban csak olyanok tudnak nevelni, akik már 
rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, akik kellő előképzés u tán tudói annak a 
komplex tudománynak , amely az audiovizuál is eszközök egyre bővülő és 
gyorsan fejlődő i smere tanyagát tar talmazza. 

E kérdések nemcsak hazánkban merülnek fel, foglalkoznak velük Európá-
b a n és a tengerentúl i országokban is. Sokféle tudományos intézetben különböző 
szemléletű szakemberek k u t a t j á k e problémák elméleti alapjait és a megvalósítás 
módszereit . A nagyarányú technikai fejlődés-és a filmalkotók változó és gazda-
godó ábrázolási módja i különösen sürgetővé teszik, hogy e feladatok megoldást 
nyer jenek. A film, épen a televízióval fo ly ta to t t versenyében igyekszik produk-
cióit mind vonzóbbá tenni , a televízió pedig, amely az egyre nagyobb képernyő, a 
növekvő műsoridő, a színes és majdan térhatású közvetítések felé halad, mai, 
á l ta lunk is megszokott fo rmájában még csak az első lépéseket teszi, de így is 
napról napra te r jed és hódít . 

A szocialista országok, így hazánk is, előnyösebb helyzetben vannak a fel-
ve t e t t problémák megoldásának lehetőségei szempontjából, mint a kapital is ta 
országok, amelyekben az iskolai, egyetemi okta tás t gyakran ellentétes szempon-
tok szerint i rányí t ják . Állami,, felekezeti és magánérdekek ju tnak érvényre, vagy 
egységes műsorpoli t ika hiányában és a kapital is ta gazdasági verseny gátlástalan-
ságai közöt t a nézők, így a fiatalok is, sokszor é gátlástalanság áldozatai. Ha-
zánkban szilárd társadalom építése folyik, a művészet minden ágát á tha tó elvek 
a lap ján /v i l ágos pedagógiai célkitűzésekkel, mentesen a gazdasági verseny káros 
jelenségeitől. Ha ta lmas előny- ez, ha arra gondolunk, hogy pl. egyetemeinken 
t a n á r o k a t akarunk nevelni, akik f ia ta lságunkat közel vezetik ma jd a filmhez és 
televízióhoz, vagy ha te rvbe vesszük, hogy a pedagógiai célokat és a filmek, mű-
sorok anyagá t összehangoljuk. 

Meg kell r agadnunk előnyösebb helyzetünkből eredő lehetőségeinket, és az 
ügy érdeméhez méltó komolysággal kell napirendre tűzni e feladatok.megöidását. 

Várnunk kell-e, amíg egyetemeinken kialakulnak a rendszeres filmesztétikai 
ok t a t á s lehetőségei, és nagyobb tömegben ju tnak el színvonalasan képzett i f jú 
tanerők az iskolákba, vagy tehetünk-e már valamit ez előtt is annak érdekében, 
hogy f ia ta l ja inknak legalább egy része közelebb kerüljön a filmművészet lénye 
gébez? 

Az élet válaszolt erre a kérdésre, csak még nem elég erőteljesen. Meg-
a laku l tak már ugyanis a fővárosban és több vidéki városban azok á lelkes peda-
gógusok által vezetet t filmklubok, amelyekben az elmondott célok érdekében 
tevékenykednek . E klubok száma azonban kicsi, munká juka t a nagyon fontos 
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lelkesedésen kívül a kezdet nehézségei jellemzik; és sok szép eredmény mellett az 
összehangoltság hiánya. Ki tűnő bázisok azonban e klubok arra, hogy példájuk, 
módszereik alapján jelentősen szélesüljön a klubhálózat, és minél több f iatal , 
kerüljön vonzókörükbe. 

Mik is lehetnek e klubok tevékenységének fő módszerei? Természetesen 
elsősorban a filmvita, amely egy e célra gondosan kiválasztott film (később film-
sorozat) bemuta tása u tán a vitavezető segítségével zajlik le. A filmvita lényege 
az, hogy az abban résztvevő fiatalok előtt ki tárul egy-egy film megértésének, 
felfogásának ú t ja , a nézőkből látók, a hallókból felfogók lesznek, az audiovizuali-
tás az értelmes befogadásig fejlődik. 

A filmvita egyik elsődleges célja a fiatalok megkülönböztetési képességé-
nek fejlesztésé. Az alapos filmelemzés olyan ú j megvilágításba helyezheti a film 
egészét, de különösen sok részletét, amilyen addig fel sem ötlöt t a f iatal nézőben. 
Ez pedig jó módszer arra, hogy más filmeket és műsorokat egyre inkább ú j aspek-
tusból szemléljen, kr i t ikája ú j és helyes alapokra épüljön, el t u d j a választani a 
jót a selejttől, mert elkezdi jónak látni azt, amit addig esetleg uno t t an nézett , és 
felfedezi a selejtet abban, ami addig lekötötte a figyelmét. 

De az ilyen viták nem csupán azt jelentik, hogy a fiatalok a jó és kevésbé 
jó filmek között helyesebb értékítéleteket fognak alkotni, hanem azt is, hogy 
általános életszemléletük színvonala fejlődik. A filmre nevelés szükségszerűen 
eredményezi, hogy a fiatalok betekintést nyerhetnek az emberi gondolkodás és 
cselekvés motívumaiba, azokba a mélyebb régiókba, amelyek az emberi maga-
ta r tás ok- és okozati láncolatával a felnőtt társadalom életét a lakí t ják. Ezen 
keresztül jobban megismerik sa já tmaguka t is, kr i t ikusabbak lesznek közvetlen 
környezetükkel és önmagukkal szemben is. Ha a krit ikai érzék ava to t t felnőtt 
irányítása mellett gyarapszik, pozitív irányban fog hatni , nem csap át oktalan 
krit izálgatásba, hanem igazodik (és az életkor előrehaladásával egyre inkább) az 
általános normákhoz. 

Ügy hisszük, nem kell bővebben rámutatni , hogy a filmre nevelés ilyen 
módja , milyen hatalmas segítség a nevelő kezében. A filmelemzés, személyiség-
alakító" hatásán túlmenően, ki tűnő lehetőség arra is, hogy fóruma legyen nagy 
társadalmi-politikai-eszmei kérdések megvi ta tásának. Sok film vet fel ilyen 
problémákat , elemző magyaráza to t azonban a fiatalok nemigen hallanak. A 
filmek mondanivalói igen gyakran elsikkadnak, és az i f jú nézőkben csak azok az 
érdekes, izgalmas, vagy más ok mia t t megkapó részletek, töredékek maradnak 
meg, amelyéknek az eszmei tar ta lomhoz jobbára kevés közük van, mer t csupán a 
keretet jelentették. A fiatalok életkori sajátosságainak ismeretében teljes bizo- ' 
nyossággal ál l í that juk, hogy egy-egy film ilyen módszerű és tendenciájú elem-
zése az eszmei mondanivaló megértetése és elfogadtatása szempontjából sokkal 
jobb, mint akár egy újság vezércikkének, vagy egy kötelező olvasmánynak 
elolvastatása és iskolás kiértékelése. 

A jól kiválasztott filmekről rendezett és helyesen i rányí to t t fi lmvita alkal-
mas lehetőség arra is, hogy a f iatalokat érintő, ún. kényes kérdések napirendre 
kerüljenek. Már a hazánkban végzett néhány filmhatásvizsgálat is r ámu ta to t t 
arra, hogy a fiatalok kifejezetten igénylik egy-egy ilyen film részletes kollektív 
megvi ta tását , nemcsak erős közlési vágyuk, de természetes és csak támogatha tó 
érdeklődésük kielégítése mia t t is. Az utóbbi évtizedben jelentősen felerősödtek a 
fiatalok nevelésével kapcsolatos módszerek feletti vi ták, ezzel összefüggésben a 
fiatalok és felnőttek viszonyának, a fiatalok éle t formájának, szexuális kérdéseik-
nek, szórakozási, öltözködési formáiknak problémái. Jónéhány filmMs akadt , 
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amely e témákkal különböző szempontból, több-kevesebb hozzáértéssel fog-
lalkozott. E filmek alapos elemzése bizonyára sokat segített volna nemcsak a 
filmek megértésében, de az általuk felvetett és élő problémák megoldásában. 
Ismert jelenség, hogy sok fiatal azért jár moziba, hogy megoldatlan problémáira 

. választ kapjon egyik-másik alkotástól. Hozzá kell segítenünk őket, hogy a vá-
laszt, ha a film adot t ilyet, megértsék és jól értsék. Gondosan vezetett filmklub-
ban meg is van .erre a lehetőség.. 

A filmklub azonban nem csak vitafórum. Már csak azért sem, mert akkor . 
könnyen megeshet, hogy a fiatal és szenvedélyes nézők, még a legjobb vitavezető 
irányítása mellett is, kizárólag a film által felvetett erkölcsi, társadalmi stb. prob-
lémát (esetleg részproblémát) vi tat ják, mivel igen érzékenyek a'/., ilyen problé-
mákra . Ez nem csak azért ba j , mert teljesen elsikkadhat a film műalkotás-volta, 
ennek következtében esztétikai hatása, hanem azért is, mert a művészi megfor-
málás, a megjelenítő-erő, a műfajszerűség, az összes esztétikai elemek elhanya-
golása következtében megeshet, hogy éppen egy gyönge minőségű, alacsony 
művészi színvonalú film az igazi műalkotás elé kerül," sőt az elé'tolakszik, mert 
egy bizonyos kérdést szimplexebben, vulgarizáltabban tárgyal és tálal. De meg-
tör ténhet ez más művészek alkotásaival is. Éppen ezért egyetlen művészet — így a 
film — értése s igazi értékeinek hasznosítása, sem képzelhető el bizonyos isme-
retek nélkül. Ilyenek az alapvető esztétikai, dramaturgiai, technikai és filmtörté-
neti ismeretek. A fiatalok értékítélete csak ezeknek az ismereteknek a birtoká-
ban. lehet helyes. 

Közülük i* első helyen áll a filmnyelv megismerése. Nem arról van szó, hogy 
diákok, fiatalok könnyeden dobálódzzanak a plánokkal, gépmozgásokkal, montázs-
módszerekkel — noha a fejlődés egy magasabb fokán ez is elképzelhető —, hanem 
arról, hogy először vegyék tudomásul a film sajátos formanyelvének létezését, 
másodszor pedig ismerkedjenek meg ennek a nyelvnek a szavaival, mondataival, 
egész nyelvtanával. Az igazi filmnézés és filmértés ot t kezdődik, amikor- a néző 
t isztában van azzal, hogy a szeme előtt lepergő mű nem csupán cselekménye 
egészével akar és tud mondani.valamit, hanem egyes részleteivel is, sőt kifejezés-
módjának változatosságával, gazdagságával, szavainak erejével és stílűsának 
drámaiságával vagy költőiségével. Nem kétséges, hogy ha egy tökéletlenül 
ismert nyelven olvasunk regényt vagy elbeszélést (verset egyáltalában nem lehet), 
akkor legfeljebb a cselekmény vázát vagyunk képesek felfogni, esetleg még azt is 
félreértjük. A filmnyelvvel sincs ez másképp. Ha teljesen meg akarjuk, érteni az 
alkotót (feltéve, hogy érdemes), akkor ugyanazon a nyelven kell értenünk, amelyen 
'ő beszél hozzánk. Máskép csak hiányosan fogjuk fel a cselekményvázat, vagy eset-
leg félreértjük. Ezért áll első helyen a filmnyelv megismerése. 

I t t azonban egy allergiás pontot is érintettünk. A film és a televízió műfaji 
egyezéseinek, illetve különbözéseinek érzékeny pontját. Sokan azt állítják, hogy az 
egyezések száma nagyobb és döntőbb, ugyanannyian azt, hogy a különböző-
ségeké. Nem feladatunk dönteni ebben a vitában, és e helyen végérvényesen meg-
állapítani az igazságot, még csak az sem, hogy az érvek és ellenérvek tömegét 
felsoroljuk: Elég, ha arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a film és tv klubnak meg 
kell vitatnia a két művészet nyelvének sajátságait, és nem szabad a kettőt egy kalap 
alá venni. 

Úgyszólván teljesen azonos a helyzet a dramaturgiai ismeretek terén is. A 
film dramaturgiája — akárcsak a színházé — korunkban fejlődik-változik, míg a 
t v dramaturgia még kialakulási s tádiumban van, noha egyes vonásai már meg-
szilárdultak. > 

310* 



Nem arról van szó, hogy a filmklubok által nevelt fiatal teljes biztonsággal 
igazodjék el ebben a nagyon összetett t udományban , csupán arról, hogy alap-
törvényeit ismerje, és egy-egy kiválasztott filmben, t v já tékban , észrevegye, fel-' 
fedezze e törvények érvényesülését vagy félredobását és az ú j megjelenését. Ter-
mészetesen ez a „csupán" sem kevés, de elérhető! Nagyban segítheti bizonyos 
alap megszerzését a f i lmtörténet megismerése. Ebben a filmklub nagy segítséget 
nyú j tha t , ha a film elemző történetét ismerteti meg a fiatalokkal. Az egyes stílu-
sok, nagy rendezők, filmtípusok, irányzatok értékelő formában történő megis-
mertetése elvezet a f i lmdramaturgia jobb megértéséhez is, egyben a f i lmkultúra 
alapjainak megszerzését is jelenti. A filmklub tevékenysége akkor teljes, ha az 
elmondottakon kívül a film gyakorlati, pontosabban technikai kérdéseivel is fog-
lalkozik. Igaz, a könyv értéséhez nem szükséges ismernünk előállítási fo lyamata i t ; 
a film előállítási fo lyamatai t se feltétlenül szükséges ismernünk, így például a 
laboratóriumi munká t , a külföldi filmek szinkronizálásának vagy feliratozásának 
technikájá t . Amit ismernünk kell, az valójában nem előállítási, hanem alkotási 
folyamat . Igaz, hogy ez az alkotás; nagyüzemi alkotás, de ahogy az irodalmi mű 
az íróasztali munkában és nem a nyomdaiban, a képzőművészeti a festés vagy a 
mintázás művelete és nem az esetleges többszörözés során válik elképzelésből 
alkotássá, úgy a film a műteremben — és nem a kópiákat készítő laboratórium-
ban — válik azzá. A filmtechnika — világítás, gépbeállítás, vágás stb. — tehá t 
valójában alkotói technika, ugyanolyan mint például a költő r ímtechnikája, a 
drámaíró dialógtechnikája. S volt idő, amikor az irodalomhoz is áz alkotói tech-
nika elsajátí tása ú t j á n igyekeztek közelhozni a d iákokat : költeményeket Í ra t tak 
velük, különböző költői műfa jokban és kütenböző versmértékekben, bizonyára 
nem azért, hogy HoMEROSt vagy VERGiLiust fa ragjanak belőlük; hanem azért, 
hogy jobban megértsék HoMEROSt vagy VERGILIUSÍ. Az értő t an í tvány a maga 
iskolás költeményének formálgatása közben fedezte fel a szinonimák közti válo-
gatás jelentőségét, a jelzők erejét stb. Ugyanígy, az értő t an í tvány a film alkotói 
— és nem többszörözői — technikájába behatolva értheti meg a legmélyebben 
a film kifejezési eszközeinek lehetőségeit. 

A filmklub tevékenysége akkor teljes, ha az elmondott kérdéseken kívül a 
film gyakorla t i , -pontosabban: technikai kérdéseivel is behatóan foglalkozik. 
Igaz, a könyv értéséhez nem szükséges -ismernünk az előállítás folyamatai t , a 
filmtechnika azonban szerves része az ábrázolásnak, egyik épül a másikra és 
ahogy a jó világosítás érzelmek gazdag kifejezője lehet, hasonló ha tás t az író 
csak szavak leírásával érhet el. A technika t ehá t a film művészi kifejeződésében 
épúgy jelen van, mint az emberi szellem, a gondolat, amely a film tör téneté t 
létrehozta. 

• Emellett gondolnunk kell arra is, hogy teljesen eltérő érdeklődésű fiatalo-
kat hívunk a f i lmklubba. Egy részük — először — csak a dramaturgiai vagy esz-
tétikai, másik csak a technikai kérdések iránt érdeklődik. A jólirányított film-
klubban később a legegyoldalúbb érdeklődés is átfordul, a technikai érdeklődés 
rádöbben, hogy önmagában mit sem ér, nem bontakozhat ki a filmesztétika 
a dramaturgia ismerete nélkül, s ugyanígy csonka az olyan tudás is, amejy nem 
mélyed el a technikai ismeretekben és lehetőségekben. A filmklub i lyenformán 
igen komplex ismereteket nyú j tha t , tagjaiból sokirányban képzett egyéneket 
nevelhet, akik i t t szerzett tudásukat az élet szinte valamennyi területén haszno-
s í tha t ják . 

De ta lán kezdettől helyesebb lett volna külön film- és külön tv-klubról 
beszélni. Ezek az audio-vizuális eszközök, amelyek sokban hasonlí tanak és sok-
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ban különböznek egymástól, azzal a követelménnyel lépnek fel, hogy mutassuk 
meg hasonlóságukat, és ezáltal jussunk el különbözó'ségük felismeréséhez.-Azért 
szükséges ez, hogy meg tud juk értetni igazi jelentó'ségüket és ennek alapján jól 
mér jük fel, hogy mit is kell kezdenünk velük. 

Már egy tv-klub szervezésének problémái is jelzik, hogy a sok hasonlóság 
mellett éles az a különbség, amely a filmet a televíziótól elválasztja. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy elsó'sorban azokra a fiatalokra számíthat a tv-
klub, akiknek ot thonában nincs televíziós készülék. Ez viszont azt jelenti, hogy 
az így tömörült fiatalok lassan lemorzsolódnak attól függően, hogy szüleik mikor 
szerzik be a készüléket. 

Az adások csoportos megtekintése is nehézkesebb, mint a filmvetítésé. A 
képernyő, még a jelenleg legnagyobb is, csak igen korlátozott számú néző szá-
mára jelent intenzív élményt, a hátid, vagy oldalt ülők bizonyos rádiuson kívül 
már rohamosan csökkenő mértékben tudnak az adásra koncentrálni. 

A tv jellegzetesen lakáshoz kötöt t közlési eszköz, idegen helyen — a klub-
ban — 20—30 résztvevővel csökkentebb élményt nyúj t , mint otthon, ahol ké-
nyelmes fotelben, két-három személy társaságában lehet megtekinteni. De ezek az 
objektív nehézségek a tv-klnbok számára nem azt jelentik, hogy működésük 

-.felesleges, hanem azt, hogy meg kell keresniük azt a sajátos vonzóerőt, amely 
mégis tagokat toboroz részükre. 

Ennek legfőbb biztosítéka lenne, ha maga a televízió szerkesztősége állna a 
klub-mozgalom élére, és osztályt létesítene, amely a kluboknak szóló -rendszeres 
adásokat és a velük t a j t o t t élő kapcsolatot szervezné. Ha ugyanis a tv-klubok 
tagjai úgy érzenék, hogy több közük) van a t v műsoraihoz, mint a klubon kívüli 
társaiknak, ez nagyban megnövelné a klubok népszerűségét. Ha a klubok közötti 
ötletes versenyek, a kamera előtti időnkénti szereplés és a tv-műsorával kapcso-
latos rendszeres közvéleménykutatás is a klubok programjainak szerves része 
lenne, nemcsak a fiatalok „látnának fantáz iá t" a klubok intenzív látogatásában, 
de a televízió szerkesztősége is hozzájuthatna gyakran igen értékes adatokhoz, a 
műsor hatásának jobb ismeretéhez. Ezek azonban inkább csak ötletszerűen fel-
merült javaslatok, a program szélesíthető, kibővíthető helyi érdekességekkel, 
helyi problémák felvetésével. 

A jó módszerekkel szervezett és együttár tot t tv-klub programjában sok 
hasonlóság és sok különbözőség van a filmklubokhoz viszonyítva. 

A csoportos műsormegtekintés- és elemzés lényegében azonos módszerű 
tevékenység, azonban igazodnia kell a sajátos tv-problémákhoz, így a kialakuló 
ty-esztétikához és tv-dramaturgiához. 

A tv-műsor elemzésének abból kell kiindulnia, hogy merőben más jellegű 
élményről van szó, mint a mozinál. Ezt elsó'sorban a külső körülmények, a tech-
nikai különbözőségek eredményezik. Moziba menni olyan esemény, amely az 
egyén különböző jellegű aktivitását igényli: időt teremt magának a mozihoz, 
kiválasztja a megnézendő filmet, elmegy a moziba, jegyet vásárol, megbatáro-
zot t helyre'ül, körülötte idegen emberek vannak, akiket nem zavarhat, majd a 
sötétben minden figyelmét a 'vászonra összpontosítja. Előadás után el kell 
hagynia a mozit, az élmény kategorikusan befejeződött. Merőben másként 
alakul a tv-élmény. Minden sokkal passzívabb, az „esemény" szinte eltűnik: 
bekapcsolja a készüléket, ha érdekli nézi, ha nem, kikapcsolja. Otthon van, nem 
kell sehova utaznia, nem kell jegyet venni, a szórakozás mintegy „ingyenes" 
jellegű, főleg a fiatalnak, aki még az előfizetési díjat sem maga fizeti. Oda ül, 
ahová akar, körülötte legfeljebb családtagjai vannak, akikkel közben beszélget. 
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Ehet, ihat, dohányozhat, kimehet a szobából, és ugyanezt tehetik családtagjai 
is. Mozgás van a helyiségben, különböző, az adástól teljesen független tevékeny-
ségek folyhatnak, megoszlik tehát a figyelem is. Nincs, vagy csak esti adáskor 
van sötétség, de többnyire ezt is feloldják egy kisjjbb állólámpával. A különféle 
jellegű, tar talmú műsorok egymást követik. Sport után szavalat, ma jd mezőgaz-
dasági ismertető, mese, filmdráma, tánczenei műsor váltogatják egymást, a hatá-
sok felszínesek, vagy összemosódnak, a képek, mondatok alapos befogadására 
nincs ideje az állandóan igénybe vett és ide-oda irányuló figyelemnek. Ritkák 
azok az adások és az olyan szituációk, mikor a" tv-műsor a mozi intenzitásával 
hat és nagyfokú koncentrálásra készteti a nézőket. A „nagy alkalmak" ezek, 
amelyekre már előzetesen készülődnek a nézők: műkorcsolyavilágbajnokság, 
szilveszteri műsor, Ki mit tud műsor, egy-egy színházi közvetítés. Csak példa-
ként ragadtuk ki ezeket, hogy megmutassuk, milyen kevés a „nagy alkalmak" 
száma, ha az egész évi műsorhoz viszonyítjuk. És még ezek a műsorok is „elfá-
radnak", helyesebben elfárasztják a nézőket. Sokan mondták pl. a műkorcsolya-
világbajnokság után, hogy „sok volt a négy este" és a Ki mit tud is veszített 
vonzóerejéből 1963-ra. 

Mindezzel nem á televízió műsorszerkesztőinek gondjait akartuk ecsetelni 
(pedig ezek a gondok-nagyon is indokoltak),'vagy a műsort kívántuk bírálni, 
tanulmányunknak nem ez a feladata. Rá akartunk azonban mutatni arra, hogy a 
tv-műsorok elemzésénél számolni kell ezekkel az objektív és szubjektív adott-
ságokkal. Nem lehet tehát a televíziótól a moziban szerezhető élményt követelni, 
sem esztétikai, sem dramaturgiai vonatkozásban; éppen ellenkezőleg: azt az ú j 
igényt kell kialakítani, amely a televízióval szemben éppen az elmondottak alap-
ján indokolt. Az ú j igénynek nincs más bázisa, mint a sugárzott műsor. Csak 
ahhoz tudunk hasonlítani, annak elvetése vagy helyeslése a kiindulás. A műsor-
elemzés elvezet a jó, a fiatal néző szómára felesleges, vagy éppen helytelen műso-
rok szétválasztásához."Felismerteti a nézővel az esetleg addig elsikkadt értékeket, 
és leszállítja más, valóban kevésbé értékes műsorok értékét, — ezek a folyamatok 
megegyeznek a filmértékelésnél elmondottakkal. 

Mivel fiatalokról van szó, ezekkel a módszerekkel elérhetjük, hogy kiválo-
gassák a televízió műsorából a számukra legértékesebbet, hiszen figyelmük, ér-
deklődésük irányítható, ezen keresztül gondolkodásuk, cselekvésük is. 

Az ügyes és lelkes tv-klubvezető a műsorelemzésen kívül sok ötlettel 
teheti a kollektív munkát még érdekesebbé, aktivizálhatja a klub tagjai t tech-
nikai, művészi tevékenységre, intenzívvé formálhatja a legfélreesőbb falu és 
város kapcsolatát is. 

Az igazsághoz tartozik,, hogy e klubok megszervezésének gondolata nem 
magyar találmány. A francia filmkluboknak például már 1958-ban 1 millió tag-
juk és 5 millió látogatójuk volt. Angliában több klubban is a tagok maguk készí-
tenek párperces filmetűdöket. Ez bizonyára egyik legjobb mód arra, hogy érde-
kesen és hasznosan közelítsen a fiatal a filmkultúrához. Kanadában, egyebek 
között, nyári táborozással kötik össze a filmklubok • tevékenységét az iskolai 
szünidőben. Minden olyan országban, ahol film- vagy tv-klubok működnek, meg-
nyilvánul az a törekvés, hogy a klubok létesítsenek minél intenzívebb nemzet-
közi kapcsolatokat, cseréljék ki tapasztalataikat, juttassanak el egymáshoz 
filmtörténeti anyagokat, dokumentumokat. Nem is szükséges külön hangsúlyoz-
ni, milyen nagy jelentősége lenne annak, ha a mi országunk is bekapcsolódna 
ebbe a tevékenységbe, és hazánk kul túráját , a hazánkról szóló helyes ismerete-
ket ezen az úton is el jut tatnánkkülföldibarátainknak, vagy éppen ellenfeleinknek, 
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akikből bará tokat toborozhatnánk. A népek barátságát, jobb megértését, a világ 
i j fúságának barát i szolidaritását fűzhetnénk ezen az úton is mind szorosabbra. 

És i t t most már részben feleletet adhatunk arra a kérdésre, amit az elején 
ve te t tünk fel: hogy kik és milyen módon végezhetik el a film, a televízió és az 
i f júság kapcsolatának átformálását. Azért csak részben, mert az elsőnek említett 
kérdéscsoporttal még nem foglalkoztunk, de azt már most kimondhatjuk, hogy a 
film- és tv-klubok működése csak hozzáértő szakemberek, mégpedig szakszerűen 
képzett pedagógusok irányításával képzelhető el. Az is nyilvánvaló, hogy pusz-
t án a téma szeretete, a szervezés lelkessége nem elegendő ahhoz, hogy a klubok 
jól működjének, vagy félre ne csússzanak eredeti céljuktól. 

A jövő feladatai tehát megkívánják, hogy egyrészt tanfolyamokon képez-
zük a már működő pedagógusokat, másrészt egyetemi oktatásunkban megfelelő 
helyet kapjanak a fi lmtudományok. 

Már eddigi tapasztalataink is azt muta t ják , hogy a pedagógusok többsége 
szívesen ik ta tná nevelési eszközei közé a filmet és a televíziót, ha ehhez több-
irányú segítséget kapna. Eléggé általános nézet, hogy egy-egy film elemzése 
felér valamely könyv elemzésivel, és anélkül, hogy a könyvolvasás rovására 
menne, a filmelemzést, a film segítségével történő nevelést a könyvvel-nevelés 
mellé lehet iktatni. Irodalom és film a nevelésben sem ellentétesek, egyik sincs a 
másik helyett, mindkettőnek jellegéből fakadó, saját nevelőereje van, nemcsak 
elférnek egymás mellett, de kitűnően kiegészítik egymást. Jelentős irodalom- és 
filmesztétikai komplex studiumot jelénthetne pl. egy mégfilmesített klasszikus 
regény és film összetett, összehasonlító elemzése. 

A pedagógusokra várna az a feladat is, hogy á film és televízió technikai 
sajátságaival, a klasszikus és modern iskolai taneszközök segítségével a fiatalo-
ka t megismertessék. Képzeletünkben az irodalom- és fizikatanárok jelennek 
meg, mint a film- és televíziókultúra iskolai terjesztői, mint a klubok vezetői, 
ami éppenséggel nem zárja ki más szaktanárok közreműködését is. 

Helytelen lenne, ha a film- és tv-klubok az iskolai oktatás szellemétől, 
rendszerétől és módszereitől teljesen függetlenül fejtenék ki tevékenységüket. 
Az igény éppen fordí tot t : illeszkedniük kell a pedagógia általános elveihez, mód-
szereihez. A filmklubban elhangzottaknak a társadalmi tudatformálásban, az eszté-
t ikai nevelésben vagy bármely más vonatkozásban egybehangzónknak kell len-
niök a szorosan vet t iskolai nevelés tartalmával. A két helyen, — az iskolában 
és a klubban folyó nevelés közötti szinkront leghivatottabban a pedagógus biz-
tos í tha t ja . • 

Igen fontos az is, hogy a filmklub vezetője közel álljon a fiatalokhoz, hitele 
legyen a tagok (a növendékek) előtt. Nevelésének egyik, sőt egyik legfontosabb 
célja, hogy az if júság iskolán kívüli szórakozását, ez esetben mozibajárását és tv-
nézését a helyes mederbe terelje, tehát közvetve beleszóljon a tanulók „magán-
életébe".. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, a megszokottnál nagyobb tekintélyt 
kell kivívnia, ami csak magas szakmai felkészültséggel és kitűnő emberi tulajdon-
ságok mellett lehetséges. Közel kell kerülnie nemcsak a filmkultúrához — szak-
mailag és érzelmileg egyaránt, — de növendékeihez is. 

Ilyen előképzettségű és érdeklődésű pedagógusok megjelenése iskoláink-
ban már a közeljövő megoldandó feladatai közé tartozik. Feladatuk, vagy in-
kább hivatásuk a filmkultúra beillesztése fiatalságunk pozitívan ható és haszno-
sí tható ismeretei közé. 

A fi lmklubok gyakorlata kikísérletezne egy sor oktatási eszközt. A film 
okta tására kétségtelenül a film a legjobb eszköz. De sok helyütt (Angliában, 
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Németországban) sikerrel alkalmazzák már a filmkivonatokat, vagyis egyes 
nagy filmek rövidített, lényegre sűrített változatait. Továbbá úgynevezett moz-
zanat-filmeket, amelyek vagy önállóak és azt hivatottak érzékeltetni, hogy a 
film hogyan, milyen módon képes kifejezni gondolati, érzelmi tar ta lmakat , 
vagy pedig egy-egy korábban látott nagy film kiragadott részletei, amelyek az ~ 
alkotó módszerének tanulmányozására alkalmasak. Ugyancsak használatosak a 
filmoktatásban diafilmek, de meggyőződésünk szerint ezek nem alkalmasak 
filmesztétikai képzésre, mert az állókép nem adhat fogalmat a mozgó képről, 
ellenben jó szolgálatot tehetnek bizonyos technikai ismeretnyúj.tásban, bemu-
tatva például egy filmműtermet teljésen üresen, aztán díszletezve, majd belám-
pázva, végül a szereplőket is elhelyezve a térben. Értékes segítséget jelentenének . 
az egyes filmek eredeti hangfelvételeit megörökítő magnetofon-szalagok, a kép 
és hang viszonyának tárgyalására vagy a filmhang előállításának illusztrálására. 

Nem utolsó szempont az sem, hogy az egyre erősödő és mind népesebb 
klubmozgalom nagy felvevőpiacot jelenthet az oktatáshoz elengedhetetlenül 
szükséges kézikönyvek számára. Film-szakirodalmunk részben elég szegényes, 
részben igen kis példányszámban jelenik meg. A klubmozgalom mind a kiad- -
ványok szaporítását, mind a példányszámok emelését lehetővé teszi, és viszony-
lag rövid idő alatt lehetővé válik egy bevált és jól használható könyvállomány 
kialakítása. 

A kérdésnek van még egy oldala, amelyet itt csupán érinteni szeretnék. 
S ez az, hogy sem a filmmel, illetve tv-vei való nevelés, sem a filmre, illetve tv-re 
való nevelés nem érheti be a szocialista társadalomban a kiválasztási képesség 
megerősítésével, kimunkálásával. Hiszen így még mindig túlságosan sok lesz 
munkánkban az esetlegesség. A nevelőhatás nagymértékben fog függeni a mozi-
műsoroktól — amelyek viszont a nemzetközi piac helyzetétől függenek — és az 
általános tv-műsoroktól, amelyeknek csak egy töredéke szól közvetlenül a fiatal-
korú nézőkhöz. Sem itt, sem ott nincs így meg a garancia arra, hogy feltétlenül 
közönség elé kerülnek olyan filmek és televíziós játékok, amelyek az adott idő-
szakban az adott pedagógiai feladatot közvetlenül szolgálják/Márpedig ilyen 
művek hiányában — vagy esetleg abban az esetben, ha csak kisszámú ilyen 
mű áll rendelkezésre — a filmnevelés nem dolgozhat, „teljes kapacitással", ren-
geteg lehetőségét kénytelen kiaknázatlanul hagyni. 

Ez azt jelenti, hogy a filmklub és tv-klub mozgalom megindulásával egy-
időben hozzá.kell látnunk a szilárd alapokon nyugvó filmműsorok megszerkesz-
téséhez és kiépítéséhez. S itt meg kell ismételnünk az oly sokszor hangoztatott 
követelést. Sürgősen hozzá kell l á t n i a szervezett, piackutatáshoz, meg kell 
keresni és fel kell használni mindazt, ami a szocialista és a kapitalista országok-
ban található és céljainknak megfelel, továbbá előbb-utóbb meg kell indítani a 
rendszeres magyar ifjúsági filmgyártást is, olyan filmalkotások létrehozatalára, 
amelyeket nem várhatunk sem a szocialista, sem a kapitalista országok filmipará-
tól, példáid a magyar történelem vagy a magyar klasszikus irodalom filmrevite-
lét. A piackutatás és a filmgyártás együttes eredménye az lehet, hogy nem kell 
beérnünk az esetleges hatások ilyen vagy olyan lereagálásával: ellensúlyozásá-
val vagy elmélyítésével, hanem tudatosan és tervszerűen hathatunk filmeken és 
tv-műsorokon keresztül a fiatal nézőkre. Ez a munkánk mqsik, és nem feltét-
lenül könnyebb fele. 

Az alkotói munkához tórtozik még a fentebb említett filmkivonatok, 
mozzanatfilmek, dia-filmek, hangszalagok beszerzése, ill. elkészítése, valamint a 
szükséges könyvállomány létrehozása. Ezen a téren — akárcsak egyes játék-
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filmek terén is — nagy lehetőség kínálkozik a nemzetközi együttműködésre. 
Koprodukcióban készülő játékfilmek; több országgal közös terv alapján készí-
tendő filmoktató-filmek, és egyéb segédeszközök (nem koprodukcióban, hanem 
az elvégzendő feladatok tervszerű felosztásával) r magyarrá fordított külföldi 
szakkönyvek, idegen nyelvre lefordítható magyar szakkönyvek egyrészt a ma-
gyar ifjúsági filmnevelést mind szorosabban és mind több szállal kapcsolhatják a 
haladó nerrtzetközi filmnevelési erőfeszítésekhez, másrészt megkönnyíthetik a 
dolgunkat idehaza. . 

A filmoktatás és filmnevelés közvetlen pedagógiai haszna, úgy gondolom, 
többé nem vi ta tható és nem kétséges. If júságunk műveltebbé, érzékenyebbé 
válik, befogadó képessége növekszik, választási képessége erősödik és a havi 
10—12 órányi filmnézés és ennél sokkal több órára terjedő televíziózás, különö-
sen, ha feladataink második részét is sikerrel oldjuk meg, a jellemalakítás, az 
emberformálás egyik döntő idejévé válik. 

Mutatkozik azonban egynémely közvetett, de korántsem jelentéktelen 
haszon is. Igaz, a fi lmkultúra és a Áv-kultúra színvonalemelkedése látszólag az 

- audio-vizuális közlő-eszközök művészeit és szakembereit érdekli majd elsősor-
ban, mivel a nagyobb tömegek fokozottabb filmértése az alkotóktól és forgal-
mazóktól egyaránt fokozottabb erőfeszítéseket kíván. 

A filmkultúra ter jedésé és színvonalának mértéke szerint jelentkeznek az 
igények is. Nyilvánvaló, hogy jól működő filmklub-hálózat — amelynek felnőtt-
változata is aktuális lenne — az igények emelkedésével jár majd. A filmalkotók 
munká ja nehezebb lesz, egyben könnyebb is. Nehezebb azok számára, akik eddig 
középszerűt, vagy gyengét alkottak, de könnyebb azoknak, akik tehetségükkel 
már eddig is az „általános ízlés" felett jártak, akiknek műveit többnyire azért 
fogadta érdektelenség, értetlenség, vagy könnyelmű kicsinylés, mert az a bizo-

' nyos „általános ízlés", kulturáltság hiányában nem értette meg sem az alkotó 
mondanivalóját , sem kifejezési formáit. 

A közönség fi lmkultúrájának hiánya szükségszerűen arra ösztönzi az alko-
tókat és a forgalmazókat, hogy e hiányos kulturáltsághoz alkalmazkodjanak, 
különben elmarad a siker, az alkotás semmibe vész, és csak egy egészen vékony 
réteg őrzi meg jó emlékezetében. Filmértő közönségünk, de különösen az ú j iránt 
fogékony fiatalság, ha szakszerű előkészítés után szemléli az alkotók modern 
kezdeményezéseit és a forgalmazók bátrabb kísérleteit, megértő és befogadó 
alanya lesz annak, amitől ma értetlenül elfordul. ' . 

Vonatkozik ez részben a televízióra is, bár korántsem oly. közvetlenül, 
mint a moziban, ahol a nézőközönség számán azonnal le lehet mérni á sikert 
vagy a bukást . De az általános színvonalemelkedés előbb-utóbb ösztönzően kell 
hogy hasson a tv-műsorok alkotóira és szerkesztőire is, noha e műsorokat még 
ma is inkább kísérleti jellegűeknek érezzük. (Ámbár lehetséges, hogy tulajdon-
képpen világszerte kísérleti jellegűek.) Az is bizonyos, hogy a tv-műsor néző-
serege sokkal heterogénebb, mint egy filmé. A mozilátogató kiválasztja a filmet, a 
televíziónéző nem választja ki a tv-műsort, amelyet elvben minden előfizető — 
és az előfizető számtalan barát ja — megnéz. A heterogén közönség kielégíthe-
tetlenül sokrétű igényeket jelent. De ha az általános nézői színvonal következe-
tesen emelkedik, pz a tv-műsorok színvonalának következetes emelését teszi 
lehetővé — vagy kötelezővé. 

A moziműsorok és a tv-műsorok általános színvonalemelkedése pedig? 
visszahat azokra, akik ezt a szín vonalemelkedést követelték, előidézték, lehe-
tővé te t ték: a nézőkre. így a film- és a televíziós ismeretek oktatása közvetett. 
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eredményként a művészi színvonal javulását , az pedig a nézők színvonalának 
további emelkedését eredményezi. A film iránt érdeklődő, az audi'o-vizuális 
közlő-eszközöket becsülő s azokhoz szakszerűen értő pedagógusok t ehá t egy 
olyan folyamatot indí thatnak el a film- és televíziós ismeretek okta tásának elkez-
désével, a klubmozgalmak kiépítésével, melynek távolabbi hatásai szinte belát-
hata t lanok, mer t k iha tnak művészi életünk egy jelentős részére is, és onnan 
visszasugároznak az egész népre, amelyet immár „nem középiskolás fokon" 
nevelnek és tan í tanak majd tovább. S ennél méltóbb pedagógiai feladat és munka 

' aligha képzelhető el. 
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raőop Hbépu: 

3HAMEHHE KHHOOHJIbMA H TEJ1EBH30PA B BOCnHTATEJlbHOK PABOTE 

A B T O P >I<ejiaeT no/U'OTOBMTb .BOcnmaHHHKOB I I I K O J I K npaBHjibHOMy noHHMaHHto H no-
JIO>KHTejlbHOH OUeHKe KHHO(j)HJ]bMOB H nepCASH ÜO TCjieBH/;eHHIO, HMeiOLUMX xyAO>i<ecTBeHHyio 
peHHOCTb. O H CMHTaeT H C O Ö X O A H M B I M opranH3anHio KJiyőoB K H H O H TejieBHAeHtm, a Taione npo-
BeAeHHe oőcy>KAeHHH noA P V K O B O A C T B O M xopotuHx cneunajincTOB. Tai<HM oőpa3ÓM M O > K H O 

AOŐHTbca noBbiuieHHOH noTpeŐHOCTH co C T O P O H H yaauinxcH B npoAVKiii-IAX K H H O H TeJieBH-
AeHHH, napajuiejibHO c noBbiweHHeM HX oöineíi HHTejijmrenTHocTH. 

Gábor Győry 

FILM AND TELEVISION IN EDUCATION 
/ 

Author aims a t preparing pupils to evaluate and enjoy feature films and television. H e 
thinks necessary t h a t film and television clubs should be organized, discussions arranged under 
guidance of good experts. Thus, by growing of t he pupils ' culture, the level of their claims m a y 
parallel be increased, for the production yielded by television. 
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