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Előbbi számunkban a film Isko-

lai okuitdsdról írtunk. Ebben a 
cikkben a megoldás kereséseként 
n&ndny gondolatot vetünk fel. 

A tapasztalat arról győz meg, hogy 
a gyermeki képzeletnek a film ha-
táskörébe való bevonását valamilyen 
rendszer szerint fokozatosan' kell vé-
geznünk. 

Mikor, hányéves gyermekkel kell 
kezdeni az iskolában filmről beszél-
ni? Milyen iskolában? Milyen eszté-
tikai ismérvek alapján kell a film-
nek, mint tantárgynak tervét megál-
lapítani? . . . Kérdések, melyeket 
messzemenő, alapos elemzés, anké-
tok, az érdekeltek meghallgatása 
alapján kell eldönteni. Kérdezzünk 
meg szülőket, pedagógusokat, poli-
tikusokat, szociológusokat, jogászo-
kat, filmművészeket és mozi alkal-
mazottakat, mi a véleményük a film 
kötelező, vagy fakultatív, szemlél-
tető-elméleti óráiról. Hallgassuk 
meg a közép- és felsőfokú iskolák 
diákjait, ifjúsági szervezeteit, a kér-
dés megoldásának letéteményeseit. 

A válasz nem várat sokáig ma-
gára. Különösen fiatalságunk köré-
ben az lesz a vélemény, hogy vala-
melyik tantárgy keretében a filmet 
is kötelező témává kell tenni. Talán 
egy új kialakítandó tantárgy foglal-
kozzon arányosan mind a hét művé-
szet elemi esztétikai és történeti is-
mereteivel. 

Egy ilyen tantárgy iránti igény a 
film oktatásának problémája nélkül 
is felmerül. Iskolai oktatásunk is a 
specializálódás irányába fejlődött. 
Gyermekeink egyes tantárgyakat és 
egyes művészetekről tanulnak, Nem 
szereznek átfogó képet művészeti 
életünk, kulturánk egészéről. A film-
nek, mint speciális művészetnek ok-
tatásáért csak úgy emelhetünk szót, 
ha egyúttal felvetjük ennek, műve-
lődésünk, kultúráink, életünk egé-
szébe való arányos beillesztését is. 

A tanulók szeretni fogják a film-
órákat, talán jobban még, mint az 
irodalomórákat. Különösen akkor, 
ha valóban jó nevelői előadásokat és 
jó filmeket látnak — mondják azok 
a tanárok, akik „saját szakállukra" 
felvették tantervükbe, vagy legalább 
beszélgetéseikbe a filmet. Elemzik a 

film tartalmát, , művészi értékét, 
akárcsak az irodalom előírt anyagát. 
Bár az ilyen elemzés talán magában 
hordja azt a veszélyt, hogy a filmet 
is az irodalommal mérjük, a kezde-
ményezés spontaneitása a kitörni 
akaró oktatási igényből fakad. 

A célt nem érnénk el azzal, ha a 
gyermekek könyv nélkül bemagol-
nák a filmelméletet. Megfelelően kell 
tudniuk értékelni a filmet 

Az oktatási anyag, az előadók meg-
vannak? Ez a legnehezebb kérdés. 
Mi mást tehetnénk, először őket ké-
pezzük ki. Ki kell nyomatnunk a 
filmtörténet vázlatát, különös tekin-
tettel a magyar fejlődésre. Ki kell 
válogatnunk a filmek legjavát. Azok-
ról értékelő ismertetéseket kell írni. 
Ezeket az anyagokat a nevelők a ma-
gyar nyelv- és irodalom, vagy a mű-
vészettörténet, vagy a hét művészetet 
magábafoglaló új tantárgy, tanárai 
előadás formájában mondhatnák el. 

A film oktatása elsősorban film-
mel történjék. Tudomásunk szerint 
mintegy 1000 iskolai vetítőgéppel 
rendelkezünk. Amelyik iskolának 
ez idő szerint nincs vetítőgépe és 
nem is tudnak beszerezni, segíthet a 
másik, amelyiknek van. Támogatást 
nyújthat a Megyei Moziüzemi Vál-
lalat helybeli mozija, vagy valame-
lyik üzem mozija. Az egyre jobban 
terebélyesedő filmklub-mozgalom 
különösen előadók tekintetében se-
gíthet. A Színház- és Filmtudományi 
Intézet, A Pedagógusok Szakszerve-
zetével karöltve szabadegyetemsze-
rűen gondoskodhatna központilag, a 
kijelölt tanárok és KISZ-vezetők 
képzéséről. Gondoskodna az iskolák 
filmellátásáról is. 

A filmoktatást először talán a kö-
zépfokú iskolák felső osztályaiban 
kellene fakultatív módon bevezetni, 
esetleg iskolai filmkör formájában 
mint a KISZ-foglalkoztátás közép-
pontját is. Csak olyan helyeken, ahol 
előadó és vetítési lehetőség biztosít-
ható. Szervezett módon gondoskodni 
kell a nevelőszemélyzet, a tanárok 
és tanítók előkészítéséről. 

A jég úgy látszik, máris megtört. 
Ügy értesülünk, hogy a tanítóképző-
ben lehetőség nyílik fakultatív mó-
don a színjátszás, báb, zene mellett 



a film tanulmányozására is. A taná-
rok, a magasabb iskolai tagozatok 
oktatóinak képzésénél még idősze-
rűbb lett volna ennek biztosítása. 

Nem kétséges azonban, hogy már 
ez az intézkedés .is — ha valóban 
meg is valósul, az elv, a filmokta-
tás szükségszerűségének elismerése. 
Minőségi fejlődés, de miért ilyen ki-
csi a mennyiség, miért ilyen szűk a 
kör, bátortalan a kezdeményezés? 
Biztosították-e a tanítóképzőkben is 
az előadókat? Melyek azok a logi-
kai indokok, melyek miatt a többi 
iskolafajták felső tagozataiban még 
ennyi sem volt lehetséges? 

Pedagógusaink következnek: ök 
értenek leginkább ahhoz, hogy be-
lénk szuggerálják e gondolatot: a film 
oktatásának szükségszerűségét és 
időszerűségét. A rendelkezésre álló 
emberekkel és lehetőségekkel ők 
valósíthatják meg az eszmét, teremt-
hetik meg a kereteket és a formá-
kat. A tanulóifjúság igénye mögöt-
tük áll. Az állami- és társadalmi 
szervek nyilván fokozottan támogat-
ják erőfeszítéseiket. 

Ma is van a Művelődésügyi Minisz-
tériumnak egy Iskolai Filmintézete. 
Ez csak az oktatófilmekről gondos-
kodik. A Közművelődési Filminté-
zet, az Országos Filmhivatal szerve-
zésekor 1948-ban felszerelésével 
együtt, az állami , filmapparátusba 
ment át. Már akkor 350 némagéppel 
rendelkezett. Pedagógiai körökben 
nagy vita folyt, hogy az iskolai film 
néma vagy hangos legyen. A néma 
gépek híveinek az volt a főérve, hogy 
annak képsorához az oktató tanítvá-
nyai által megismert, megszokott stí-
lusú magyarázatát adhatta. A peda-
gógiai hatás személyi folytonossága 
tehát biztosítható volt. Azonban mór 
akkor gondoltak a jövőre, vagy csak 
érezték a filmművészet oktatásának 
igényét. Igen alapos tervezőmunká-
val, nyilvános pályázat útján, új 
hangos, egyszerűen kezelhető iskolai 
vetítőgép sorozatgyártását teremtet-
ték meg. 

Csak mellékesen jegyezzük meg, 
hogy ez a géptípus azóta hazánkban 
a legelterjedtebb, mert az államosí-
tás után megindult falusi keskeny-
mozisítás is ezt használta fel módo-

• sítás nélkül. így az ország 4200 mozi-
jából több mint 3000-ben ez a gép 
működik. Az már más kérdés, hogy 
ez a gép, ami jó volt, vagy lett volna 
a tanteremben, nem elégíti ki min-
denben a nyilvános kismozik igé-
nyét, különösen hangleadás tekinte-
tében. Ezért hallani mindenfelől ma 
a nehezebb, jobb kép- és különösen 
hangleadási, sőt mégneses hangú 
gépek iránti igényt. Az ország kes-
kenymozisítása tehát bizonyos érte-
lemben a jó irányba indult iskolai 
moziból fejlődött ki, 

A nyilvános állami mozipark, most 
visszaadhatná az indulásakor felvett 
kölcsönt az iskolai filmoktatásnak, 
illetve a film iskolai oktatásának. A 
korszerű moziigényeket jobban szol-
gáló gépek tervezése és beszerzése 
elől ugyanis tovább már nem térhet 
ki. A csere során felszabaduló jelen-
legi iskolai típusú amúgyis állami 
tulajdonban lévő keskenygépeit pe-
dig visszaadhatná az iskolának, ere-
deti céljának. 

Az Országos Filmhivatal utóda, a 
Művelődésügyi Minisztérium Film-
főigazgatósága, 'mint a filmügyek 
hazai gazdája bizonyára megtalálja 
a módját, hogyan segítsen ennek a 
szép hagyománynak alkotó és gya-
korlati, szervezeti továbbfejlődésé-
ben. Ennek az intézménynek felada-
tai közé is tartozik a film tanító to-
vábbterjesztése, erősítése természete-
sen a pedagógiai és társadalmi appa-
rátussal karöltve. 

A filmoktatásnak az iskolákban 
tantárgyként való bevezetése az if-
júság nevelésének, a felnőtt lakosság 
művelésének, a társadalom erősíté-
sének módszáres útja. Megoldásával 
együtt a film affirmációja is befeje-
ződik, megkapja azt az elismerést, 
ami megilleti a művészetet és a tár-
sadalmat formáló erők sorában. 
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Á 
„HÉTKÖZNAPI 
TRAGÉDIÁK" 
című magyarul 
beszélő olasz 
film rendezője 
és főszereplője 
egyaránt Pietro 
Germi, a nálunk 
is játszott -Ke-
ménység útja* 
és -Sziciliai 
vérbosszú* ren-
dezője. 

Sylva — Giulia 
szerepében 

Marcocci, a moz-
donyvezető — 
Pietro Germi 




