
KÖZÉPISKOLÁSOK FILMKLUBJA A TELEVÍZIÓBAN 
Gyakorta idézzük Lenin és Ba-

lázs Béla szavait a filmművészet 
fontosságáról. Gyakorta idézzük, de 
annál ritkábban követjük. Pedig 
nem egyszer figyelmeztet rájuk a 
szakadék, amely a leghaladottabb 
esztétikai követelmények és az el-
maradott tömegízlés között tátong. 
Ez a szomorú jelenség leginkább a 
jó közepes színvonalú, különösebb 
eredetiséggel nem büszkélkedő, de 
szolid ízléssel készült filmek sorsán 
mérhető le. Sajátos kettősséggel ta-
lálkozunk megítélésükben, illetve 
némelyikük közömbös fogadtatásá-
ban. 

A kritikus ásít, mert únja a már 
ismert eszközök galériájának felvo-
nulását, az átlagnéző is ásít, mert — 
nem érti ugyanezeket a kifejezés-
formákat. A helyzetet persze tartha-
tatlannak érezzük, s türelmetlenség-
gé fokozódik bennünk az óhaj: vaj-
ha minél gyorsabban áthidalhat-
nánk a szakadékot . . . 

Az eszközök kezünkben vannak. 
Az sem kétséges, hogy a számszerű-
iéig legnagyobb és kisreménytSljesebb 
közönségréteg: az ifjúság esztétikai 
felvértezésére kell őket elsősorban 
felhasználnuk. Ezért hangzik el is-
mételten a kívánság: vonuljon be a 
filmoktatás az iskolába. Ezért kell 
minden kezdeményezést üdvözöl-
nünk, mely a gyakorlatban tesz va-
lamit filmoktatási elmaradottságunk 
leküzdésére. 

Ilyen kezdeményezés született a 
televízióban, amikor a Radnóti Mik-
lós Gyakorló Gimnáziumban léte-
sült filmklub munkájának bemuta-
tására vállalkoztak egy szakköri 
ülés keretében. Bölcs István tanár-
elnök bevezető szavai után Nemes-
kürty István, a nagy pedagógiai ta-
pasztalattal rendelkező filmesztéta 
vette át a vita vezetését. Kitűnő ér-
zékkel esett a választás Abuladze 
kellőképp nem méltatott alkotására, 
az „Idegen gyermek"-re. A rendezés 
jól elemezhető, nyugodt cselekmény-
vezetése, hivalkodás nélkül korszerű 
fogalmazásmódja lehetővé tette, 
hogy nyakatekert pedagógiai fogások 
alkalmazása nélkül bontakozzék ki 

a már elsajátított filmműveltség, sőt 
továbblépés i is történhessék a képi 
szemlélet, a filmgondojkodás fejlesz-
tésében. A eselelkmény vonlai tisztá-
zása után került sor az eszközök 
vizsgálaítára, majd a kiemelt csomó-
pontokon a filmesztétikai fogalmak 
elemzése. (Frappánsan sikerült pél-
dául a belső vágás, mint ú j fogalom 
bevezetése és megértetése.) Az ds-
meretközi hézagokat gördülékenyen, 
tapintattal töltötte ki a vita vezetője. 
Egy-egy válasz nyomán a matrózblú-
zok és felemelt ujjak iskolás látványa 
mögött kirajzolódott az élesedő látás, 
a finomodó képesség a részletek meg-
figyelésére. S lassanként a legdön-
tőbb, legfontosabb folyamat tanúivá 
lettünk: a puszta látvány hogyan fi-
nomddiik művészi élménnyé az eszté-
tikailag iskolázdtt fejekben. Nem 
szakkifejezésekkel dobálózó „beava-
tottakat* , miniatűr esztétákat, ha-
nem fogékony nézőket nevel a szak-
kör, miként az irodalmi oktatásban 
sem kölltőpalánták, hanem értelem-
mel olvasó generáció felnevelése a 
végcél. 

Egy első pillantásra nem ide tar-
tozónak látszó elvi kérdésben is je-
lentősnek érzem a televízió „hozzá-
szólását" a filmoktatás kérdéséhez. 
Színházi és filmkörökben újabban 
sok a panasz a képernyő versenyé-
re. Nem műsorpolitikai hibák vagy 
színvoniailgyengeség felhánytorgiatá-
sával kívánok, visszavágni, mert úgy 
gondolom: ál-ellentmondás feszül a 
vitapólusokon álló művészeti ágaik 
között, melyben a látszat elfedi a 
lényeget. A „konkurrens" TV cse-
lekvőleg cáfol, mikor „nemes" (va-
lójában természetes, mert társadal-
mi viszonyainkból fakadó) gesztus-
sal nyújt segédkezet az „ellenfél-
nek": apparátusát a filmkultúra 
terjesztésének rendelkezésére bo-
csátja. Ennek persze csak akkor lesz 
foganatja, ha a jövőben rendszeres 
nyilvánosságot biztosít a filmklubok 
munkájának. Csupán így képzelhe-
tő el hathatós segítség a sokoldalú, 
filmesztétikai munka kialakításában. 
A folytatást kíváncsian várjuk. 
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