SANTIAGO ALVAREZ:

A híradófilm-a tömegkommunikáció eszköze
A z olaszországi Poretta Termében tavaly decemberben ötödször megrendezett Szabad Film Nemzetközi Szemléjén sikerrel vetítették a fiatal kubai
filmgyártás aktuális híradóit, amelyek arra mutattak példát, hogyan lehet
vonzó eszközökkel megvalósítani a politikai nevelést. (Beszédes c í m e k : A
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Kubában).
E g y olyan országban, ahol csak néhány éve számolták f ö l az
analfabétizmust, nyilvánvalóan
pótolhatatlan szerepet játszik a film mint
tömegkommunikációs eszköz, a nevelés és a mozgósítás eszköze.
Santiago
Alvarez, a Kubai Filmművészeti és Filmipari Központ ( I C A I C ) híradórészlegének vezetője alábbi írásában ebből a szemszögből vizsgálja a híradófilmet,
tágabb értelemben az információs filmmüíajokat, olyan általános következtetésekre törekedve, amelyek a harmadik világ valamennyi országában érvényeseknek látszanak.

Amikor a század elején az afrikai
gyarmatosítók — pontosabban szólva az akkori tábornokok — már a
„pacifikálás" hatásos
eszközeként
vették számításba a filmet (a szultáni palotákban levetített mozgóképek rémületet keltettek), nem tettek
mást, mint hogy előlegezték a később
hatalmassá vált ideológiai kommunikációs eszköznek azt a szerepét,
amelyet ma milliók gondolkodásának
befolyásolásával világszerte betölteni képes.
Közismert, hogy a hollywoodi termékek nem csupán a filmkészítő monopóliumok profitját növelik, hanem
bel- és külföldön sikeresen konzerválják a gondolkodást, szabványosítják az ízlést, vagyis remekül használhatók a kulturális „beavatkozás"
eszközeként.
A
gyarmat
pedig
szükségképpen az anyaország felvevőpiaca, nemcsak anyagi, hanem
szellemi területen is; s nemcsak régebben, hanem ma, az újgyarmatosítás korában is. A film tehát: eszköz,
s éppenséggel ezért szolgálhatja a
felszabadulás útjára lépő, gazdaságilag fejletlen országokat is. A film az
egyéni és a kollektív tudat formálója.
Induljunk ki abból, hogy a „fejletlenség" mindig félreinformáltságot jelent, s a félreinformáltság
egyenlő a tudatlansággal. A „massmedia", a tömegkommunikációs eszközök forradalmi szerepe azért lehetséges. mert segítségükkel a legtá-

volabbi, istenhátamögötti helyekre is
magas színvonalon szállíthatjuk az
információt, a kultúrát, ha úgy tetszik, a forradalmat. Nem kétséges,
hogy ezzel párhuzamosan kell haladnia az írástudatlanság megszüntetésének a hagyományok
gyökeres
megváltoztatásának, a nyomor felszámolásának; ha igaz az, hogy az
információ neveli a tömegeket, nem
kevésbé igaz az is, hogy a tömegek nevelése képessé teszi őket,
hogy jó hatásfokkal fogadják be,
értsék meg a ,,mass-media" célkitűzéseit.
A bűvös kör széttörése tehát kettős versenyfutást jelent. A kubai
filmgyártás megteremtése (a forradalom előtt nem létezett nemzeti
filmművészet) párhuzamosan haladt
a nép írástudatlanságának felszámolásával. Az országban élő, csekély
számú technikus segítségével hozzáfogtunk a filmgyártás technikai személyzetének fölkészítéséhez (a munka és a tanulás egyidejűleg folyt).
Kettős célt tűztünk magunk elé: 1.
a nemzeti kultúra sajátos — filmszerű — kifejezési formájának megteremtése, 2. új, kritikusabb, összetettebb, hozzáférhetőbb, igényesebb,
forradalmibb közönség kialakítása.
Ámde kizárólag nemzeti filmterméssel nem lehet meghódítani semmilyen közönséget. Ezért egész programot kell kidolgozni és végrehajtani, hogy kialakítsuk az újtípusú
néző modelljét, s hogy végre gátat

vessünk az előregyártott beidegzések
terjedésének,
amelyek
már-már
örökletesek, és nyomaikat nem lehet parancsszóval vagy rendelettel
kitörölni.
A film — tömegnevelési eszköz,
ez azonban nem mond ellent annak,
hogy minden egyes néző egyénileg,
személyesen részese a filmélménynek. A film személyiségformáló szerepének veszélyeire jól mutat rá
Epstein, aki azt mondja, hogy a film
„sötétséggel tölti el" az izolált nézőt, föloldja mindennapos ellenállását, vagyis a film egyénenként szervezi meg a tömeget.
A gazdaságilag elmaradott országokban a személyiségfejlesztés szerves része a filmnek a műszaki haladáshoz való hozzájárulása, a fejlett
technikai, ipari és mezőgazdasági
termelési módszerek elterjesztésében vállalt szerepe. Világos, hogy
például a tudományos-ismeretterjesztő film fejlesztése is a fejletlenség bűvös köréből való kitöréssel
egyenértékű.
Ami a legközvetlenebb információt adó híradófilmet illeti, mind a
szocialista, mind a kapitalista országokban megfigyelhető, hogy rohamosan elveszti a közönség kegyeit
hagyományos formája miatt, amely
világosan különbözik a televíziós stílustól. A televízió kétségtelenül a
közvetlen aktualitás töltésével képes ellátni a híradásokat (érdekes
adat: az északamerikai mozikban
alighanem rövidesen megszüntetik a
filmhíradók vetítését, mert nem
versenyezhetnek a televíziós hírekkel).
Mindez szükségessé teszi, hogy új
formáit kutassuk az információs filmeknek, minthogy — minden ellenkező híreszteléssel szemben nem a
műfaj vesztette el hatékonyságát,
hanem csupán az a rendezői felfogás
vált létjogosulatlanná, amelyhez némelyek indokolatlanul ragaszkodnak.
A szabadságukat kiharcoló gyarmati és fejletlen országokban nem
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feledkezhetünk meg arról, hogy az
új társadalom formálásához nem
elegendő
a
tömegkommunikációs
eszközök puszta birtokbavétele és
birtoklása. Számításba kell vennünk
a következő tényezőket: 1. a volt
anyaország befolyását nem szüntethetjük meg, ha változatlanul ugyanazokkal a formulákkal és sémákkal
dolgozunk, csupán „forradalmi tartalmat helyezünk beléjük"; 2. a forradalmi eszmék nem terjeszthetők
dogmatikus
formákban,
amelyek
unalmat keltenek és visszautasításra
találnak a közönségnél: ne felejtsük
el, hogy a kapitalizmus nem kevés
leleményességgel „adja el" a legártalmasabb eszméket; 3. mindennapi
életünk legkülönbözőbb területeiről
vett példákkal bizonyíthatjuk, hogy
az imperialista elszigetelés és blokád ellenére el tudjuk kerülni a félelemből, vagy a nép szelekciós képességével szemben táplált bizalmatlanságból adódó, belső elszigetelődést, amely — miként a történelem
tanítja — valóban megbénítja a nép
alkotó energiáit. A világkultúrától
való elszigetelődés előbb-utóbb ahhoz vezetne, hogy a közönség mértéktelen mohósággal vetné magát
minden újdonságra, s az elszigeteltségből fakadó ítélőképesség-hiány az
ellenséges politikai eszmék ellenállás
nélküli befogadását eredményezné.

