
A FILM ISKOLAI OKTATÁSA 
A z utóbbi években egyre több ország pedagógiai és film-szaksajtója fog-

J~A lalkozik a filmművészet és -történet iskolai oktatásának problematiká-
jával. A szaksajtó vitájába időnként a napilapok nagy nyilvánossága is bele-
kap. Van ahol már megoldották valahogyan a kérdést, a legtöbb helyen 
azonban még hevesen vitatkoznak. 

Egy új művészet diadalmas küzdelme, a holnapok már ma is érezhető 
szükséglete, hosszú évszázadok alatt kialakult oktatási réndszerek viszony-
lagos merevsége tűnik ki a sokszor meg nem értett vitákból. 

A Művelődésügyi. Minisztérium 1951-ről kiadott statisztikai jelentése 
szerint 'az ország 4200 mozijának 670 000 férőhelyén, 750 000 élőadáson 135 
millió látogatója volt. Ezek a számok az előző évekhez, pláne az évtizedek-
hez, óriási fejlődést mutatnak. 135 millió látogató! Óriási szám. Szinte kö-
veteli a filmkultúra rohamléptekkel való hazai megalapozását, illetve kiszé-
lesítését. 'Ha ez nem sikerül, akkor — bár paradoxonnak hangzik —• mégis 
igaz, hogy a nézők számának minden további gyarapodása inkább veszélyt 
jelent, mint eredményt. Az a kérdés, hogy a 135 millió látogatóból mennyi 
az eszmei értékek kifejezésének és mennyi a csak érzéseket vadászó giccsek 
rajongója. 

Bár a közönség korosztályonkénti megoszlására még reprezentatív jel-
legű adataink sincsenek, annyi azonban bizonyos, hogy a közönség nagyobb-
bik része fiatal. Fiatalságunk össznépességben arányszámához és lehetősé-
geihez képest nagyobb számban jár mozibal, mint a felnőttek. Ez az élmé-
nyek és benyomások iránti különös fogékonyságból adódik. Furcsa állapot, 
hogy a tanuló több filmet lát, mint szülője és nevelője, talán többet, mint 
a kettő együtt. Így a filmmel való nevelés kicsúszik a gondozók kezéből. 

Nehéz arról beszélni, hogyan állítsuk helyre, illetve tereljük jó irányba 
ifjúságunk kritikai viszonyát, a vásznon végbemenő eseményekhez. Nagy 
részükből — koruknál fogva is — hiányzik a filmszemlélet minimális kul-
túrája és la fejlett ízlés. De hiszen még felnőtt mozibajáró közönségünk film-
kultúrális nevelése is éppenhogy megkezdődött. A felnőttek minden tanul-
nivágyásuk és törekvésük mellett is azt mondják: miért nem tanítottak erre 

tkorábban meg minket? 

A probléma beavatkozást kíván. De milyent? És ki tegye meg? Szülők, 
pedagógusok, ifjúsági szervezetek, filmesek, pszichológusok, szociológusok, 
jogászok? Bizonyára mindegyikük belátja annak szükségességét, hogy vala-
mit tenni kell. A családban és az ifjúsági szervezésekben eddig megvaló-
sított rendszabályok nem bizonyultak mindenben hatásosaknak. A »csak 16 
éven felülieknek« gyakorlata kompromittálta magát. Még a kritikailag szer-
kesztett sajtó szerepe és jelentősége is sajnos eléggé korlátozott. 

A film olyan mélyen hatolt az ember és a társadalom életébe, hogy ha-
tását feltétlenül szabályozni kell. Hogyan? Van rá analógia. Ad irodalom, de 
még az írás-olvasás tanítását is egyebek mellett azért vettük fel az iskolai 
oktatás tervébe, hogy ezzel is elhárítsuk a nyomtatott szóval való vissza-
élés veszélyét. A filmnél az emberekkel való gondolatközlés ezidőszerint 
legszuggesztívebb és legtömegjellegűbb eszközénél ez még szükségesebb és 
elodázhatatlan. 

Bizonyára sokan mondják: ne legyünk pesszimisták! Joggál feltételez-
hetjük, hogy fiatalságunk jelentós része a moziban is fel tudja ismerni az 



értékeset és la silányat, megkülönbözteti a jót és a rosszat. Igen, de amíg ez 
csak ösztönösen' történik, fenyeget a, veszély, hogy a jóra és a rosszra vo-
natkozó értékítéletek kiegyenlítődnek, különbségük elmosódik, mihelyt a 
film hőse, az ifjú bálványa valami hitványát cselekszik. Ilyenkor az ellen-
tétes, az elmarasztaló ítélet kicsúszik a gyermek — sokszor a felnőtt ,—, 
lelkiismeretének ellenőrzése alól is. 

Ismét mások azt mondhatják, a mi viszonyaink között ne értékeljük túl 
a veszélyt. A filmek műsorratűzését gondos válogatás előzi meg. Általában 
eszmeileg tisztázott filmeket mutatunk csak bé, Ez az érv csak erősíti a 
film iskolai oktatásának igényét. A filmismeretek elmélyítése ugyanis meg-
sokszorozza a'jó film pozitív hatását. Kár lenne ettől megfosztani. Amellett 
számítanunk kell arra, hogy még a leggondosabb válogatás mellett is tör-
ténhetnek hibák. Ezek elitélésére is nevelni kell a közönséget és annak na-
gyobbik részét, a fiatalságot, aholnap felnőtt állampolgárait. Még egyet ve-
gyünk figyelembe: hovatovább fel kell venni a harcot a filmgiccs ellen, 
amilyen manapság is bőven akad a hazai gyártásban is. Olyan közönséget 
kell nevelni, amelyik éppen hozzáértésénél fogva elkérüli és elutasítja u 
giccs lépes, ragadós vonzását. 

Vannak, akik azzal aggályoskodnak a film iskolai oktatásával szemben, 
hogy nincs még szilárd elmélete, még fejlődik. Ez igaz lehet, de vele szemé-
ben ott áll a több minttfO esztendős tapasztalat, a film eddigi életműve. 
Chaplinről, Eisensteinről, René Clairről és a film nagy előadó művészei-
ről emlékezzünk meg az iskolai művészettörténetben is. 

A logikus gondolkodás is felveti a kérdést, hogyha a film művészet — 
márpedig azt elismerik —, akkor hogyan lehet művészettörténetet tanítani 
és a filmművészetet meg sem említeni? Az iskolák tanítanak: írni, olvasni, 
énekelni, zemélni, terjedelmesen az irodalom és művészetek, új tartalmát is 
megismerni. Még a színművészet sem mostoha, csak a film, a művészetek 
családjának legifjabb tagja lenne )az? Nem logikus, hogy a filmről meg 
sem emlékeznek, legfeljebb ajánlják egyik-másik megtekintését. 

A filmet sokszor azért fogják fel a fiatalok üresén, felületesen, még 
az eszmével telítettet is helytelenül, mert nem tanították őket meg arra, 
hogyan nézzék azokat. A film, mint való, a gyakorlati élet jelensége, akkor 
is van nevel, épít, vagy rombol —, ha iskoláinkban hallgatunk róla. Az 
iskola az egész embert, a jövő honpolgárát, a megújuló társadalom tagját 
alapozza meg. Tanterve akkor jó, ha a fiatalokat az életben rájuk váró 
jelenségekre, feladataik mindenikére, arányosan előkészíti. Iskoláinkban a 
filmről váló hallgatást pedagógiai, didaktikai elvek nem indokolják. 

Hovatovább veszélyessé válik, ha {a pedagógia nem foglal állást hiva-
talosan, kötelezően, nyilvánosan a film ügyében, mely egyre) nagyobb mér-
tékben leköti a fiatalok gondolat- és érzésvilágát. Sajnáljuk, hogy a köz-
neveléssel foglalkozó szaklapok az utolsó tíz évben — melynek anyagát 
átnéztük — a filmről 'szinte meg sem emlékeztek. A film jelentősége ma 
már olyan nagy, hogy helyes térjesztésének gondja, nemcsak a filmesek 
ügye, hanem az országé. Helyesen és eredményesen úgy lehet terjeszteni, ha 
jól tanítják. Így volt ez az írás-olvasással, a zenével, a többi művészettel is. 
Azoknál sem ment egyszerre. A pedagógusokon van hát a sor. A film 
teljes affirmációjánák kivívásában segíteni fog nekik a film közvetlen, szug-
gesztív hatása, eddigi elterjedtsége, a közkedveltsége és az érdeklődés, 
mellyel fiataljaink éddig Hs és ezután bizonyára még jobban kísérik. 
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