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Alkotóművészt képezni: bizonyo-

san a világ egyik legnehezebb peda-
gógiai feladata. Milyen hallatlanul 
bonyolult dolog a pályájának kezde-
tén álló fiatal ember ízlését kifor-
málni, szellemi horizontjára oda-
varázsolni a ddlgok és jelenségek 
összefüggéseinek, mély társadalmi és 
lélektani okainak sűrű szövevényét, 
s megbízható iránytűt adni ahhoz, 
hogy ebben az anyagban biztonság-
gal tájékozódhassák ,. Minden mű-
vészképzésnek ez a tulajdonképpeni 
célja — s csak ennek elérésére szol-
gáló eszköz a mesterségbeli tudás 
technikai részének maximális mér-
tékű megtanítása. A technika: való-
ban megtanulható, tanításának ered-
ménye pontosan lemérhető. Addig 
nem is lehet szó művészetről, amíg 
az alkotó nem kezeli biztonsággal 
eszközeit — technikai ismereteinek 
arzenáljából megfelelően kiválasztott 
kifejezési formáit. 

Ez minden művészetre érvényes, 
de fokozottan vonatkozik a film mű-
vészetére, ahol moccanni sem lehet 
a technika magasszinvonalú ismerete 
nélkül. Fiatal filmrendező-utánpótlá-
sunk képzésénél a Színház- és Film-
művészeti Főiskola rendkívüli gon-
dot fordít a növedékek technikai 
képzésére. Mit adtak volna idősebb 
filmrendezőink azért, ha fiatal ko-
rukban ók is készen kapják a tech-
nikai módszereknek, fogásoknak azt 
a tömegét, amellyel a mai fiatalok 
már tananyagként ismerkednek! 

A harmadévesek az idén három-
négyperces etűdöket rendeznek, nor-
málfilmen — műtermi Jeleneteket, 
díszletekkel -külön- operatőrrel (az 
operatőrosztály egy-egy hallgatójá-
nak közreműködésével) és természe-
tesen -külön- színészekkel. E komp-
lex-feladatokig hosszú vo4t az út: 
elsőéves korában táblára rajzolt 
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helyzetvázlatok után minden növen-
dék forgatókönyvet írt, amelyet 
magakészltette fényképekkel illuszt-
rált. A forgatókönyveket dramatur-
giai és fototechnikai vitákon -ízekre 
szedték-, azaz alaposan megtárgyal-
ták. Ezután — másodéven — kes-
kenyfilmetüdöket forgattak. E né-
hányperces némafilmeken gyakor-
lati módon ismerkedtek a beállítá-
sok, fény- és árnyhatások ezernyi 
tulajdonságával, tehát a filmkészítés 
technikájával és a film formanyelvé-
vel. Minden produkciónak teljes 
-stábja- volt: rendezője, első- és 
másod-asszisztense, operatőrje stb. 
Minden filmnél cserélődtek a funk-
ciók — mindenkinek valamennyi 
poszton meg kellett állnia a helyét. 
Az így létrehozott filmek rendkívül 
érdekesek: a fiatalok fantáziagazdag, 
ötletes elképzeléseiről tanúskodnak 
és arról, hogy szándékaik technikai 
megvalósításához is értenek. 

Az osztály tanára, Máriátsy Félix 
és Makk Károly adjunktus, nagy 
kezdeményező lendületre szoktatják 
növendékeiket: önálló terveiket, el-
képzeléseiket ápolgatva és nyese-
getve az alkotó művészet műhelyé-
nek légkörét teremtik meg a gyakor-
latokon. Minden növendék tehetségé-
ből, fiatalos kísérletező kedvéből azt 
bányásszák ki, ami abban valóban 
benne van: elhárítva ezzel a szürke 
unlformlzáltság minden veszélyét és 
unalmát. Módszerük eredményét 
1elzl, hogy a növendékek alkotásaira 
a kísérletezés és önállóság nagyfokú 
szabadsága mellett sem az avant-
gardista borzasság, valamilyen 
Sturm und Drang-os, szertelen na-
gyotmarkolés, hanem egészséges, fia-
talos optimizmus és — nem túlzás, 
ha ideírjuk — elegáns mértéktartás 
a Jellemző. És ez, fiatal művészekről 
lévén szó, nagy dolog. Ezek a fiata-
lok már-már tudják a nagy titkot: az 
ábrázolás és kifejezés ökonómiáját. 
Ha pedig valaki az elmondottakból 
valamilyen ellenszenves, koravén 

StménfJJTi Sándor a -Plakátfaiak- elmfl 
etűdben. amelynek caelekraénye a Ta-
BáeskSatársasás idején Jáurórtlk (Ban-
desta BsaM István, operatőri Kardoe 
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rutin-simaság veszélyét érezné; 
egyetlen, a növendékek körében töl-
tött óra eloszlatná aggályait. Telve 
vannak tervekkel: nagyotakarásuk 
nem felhókergetés, hanem átgondolt, 
reális és lehetséges, egyszóval való-
ban létrehozható dolgokra vonatko-
zik. Érdemes itt elmondanunk egy 
példát: Gyöngyösi István harmad-
éves filmrendező etűdjéhez anyagot 
keresett: Marcaliban hallott egy tör-
ténetet bizonyos Simon papról, akit 
a proletárdiktatúra bukása után, a 
Prónayék fehérterrorista bandája 
halálra kínzott, mert Latinka Sándor 
harcostársa volt. Gyöngyösi az el-
szórt félmondatok mögött megsejtet-
te a drámát: felkutatta a mártír-
pap emlékeit őrző népi ballada hite-
les szövegének még fellelhető töre-
dékét, szemtanúkkal, a pap egykori 
ismerőseivel beszélt. Az anyag meg-
nőtt, szépsége kibomlott a fiatal mű-
vész kezében. Azóta a megtalált 
nagy téma láza fűti, a lélektani és 
történelmi dráma konfliktusa tölti el 
gondolatait. (A Hunnia egyébként 
megrendelte a vázlat alapján a no-
vellát: őszintén reméljük, hogy film 
lesz a témából.) Mindezt csak a kol-
lektíva szellemének érzékeltetésére 
említettük. Mert Gyöngyösi nem ki-
vételes ambíciójú tagja az osztály-
nak ... Szabó István például Leon-
hardt Frank regényének egyik drá-
mai jelenetét választotta etűdjének 
témájául: Ruth Freudenheim haza-
tér Auschwitzből szülővárosába. Ma-
gányos lett, mindenkije elpusztult. A 
megkínzott lány szinte élő géppé 
vált, mintha nem is maradtak volna 
érzelmei. Egykori vőlegényénél kap 
átmenetileg szállást. A pincehelyi-
ségbe betoppan egy férfi: ismeretlen 
Ruth szómára. iDe hirtelen vissza-
emlékezik a hangra: anyját, apját 
korbáccsal verte egykor a szelidképű 
idegen. Ruth, mintegy álomban meg-
indul, revolverét szivére szorítja, 
majd előrenyújtja és tüzel. Mikor 
látja, hogy a hóhér már halott, meg-
indul szeméből a könny: évek óta 
először végre siratni tudja szüleit a 
kései igazságtevés e drámai pillana-
tában. 

A Danapárt lépcsőin.,. (totálkép a 
-Plakátfalsk—bői) 

Szabó István vezetésével a néhány-
perces etűdöt forgató kollektíva a 
regényrészletbe valóban életet dehel: 
a produkció még hangosítás és vágás 
előtti állapotában is a műbírálat szo-
kásos (kifejezéseit igényelné. Érdekes 
a -musztereken- nyomon követni a 
rendező lelkiismeretes munkáját: ez 
újra meg újra megismételt beállítá-
sokon azt, hogy a főszereplő, a rend-
kívül tehetséges, sötét-drámai alkatú 
Gerber Eva hogyan hajtja egyre job-
ban és jobban végre a rendező elkép-
zeléseit. 

A hallgatók heti 38—10 órában ta-
nulnak dialektikus és történelmi 
materializmust, irodalomtörténetet, 
művészet- és zenetörténetet, színész 
és operatőr mesterséget. Ehhez csat-
lakozik a hett kilencórás gyakorlat, 
meg a terven felüli izgalmas mun-
kák: a nagy produkciókban való 
részvétel lehetősége. Keleti Márton-
nak, a filmfőtanszak vezetőjének 
kezdeményezésére legutóbb a -Teg-
nap-, majd az -Álmatlan évek- for-
gatásánál dolgozhattak, és most re-
ménykedve várják a következőt... 
A fiatalok lelkesedése és eredményei 
láttán bizonyosra vehetjük, hogy el-
jövendő művészi pályájukon siker-
rel valósítják meg tanulmányaik 
szintézisét: magas eszmeiségű, igaz 
művészi eszközökkel kifejezett al-
kotások életrehívói lesznek. 

GESZTI PÁL 

Sillifyl litván f. h.. * »CMre*znyamAf<* 
clmfl humoroi etűd fdaierepldja (Ren-
dezte Zahnrjev Eduárd bolfár ösztöndí-
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