
hiszi, hogy férfi. Neo világa minden tekin-
tetben egynemû és anyagtalan. Ez az alak
kezd elõttünk „felépülni”, kiteljesedni a
Kiválasztott-szálban: Neo beint az ügynö-
köknek, némileg tehát ellenáll, majd Tri-
nity-t követve eljut Morpheushoz. Követi
mesterét, és hisz benne, téblábolása, a ha-
jó legénységéhez való kötõdés, majd az
Orákulumnál tett látogatás kudarcának ha-
tására fontos tapasztalatra tesz szert: léte-
zik igaz és hamis világ. Mesterének meg-

mentése után ezt a tapasztalatot viszi 
tovább. 

Neo alakja tehát úgy teljesedik ki –
hogy közben megszûnik.

A tanulmány az ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorlóiskola mozgókép-programjának 
részeként a Közoktatási Modernizációs 
Közalapítvány (KOMA) támogatásával készült.

Horváth Beáta 
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Filmszertár
A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatását segítõ 

publikációk és kiadványok 

„Irodalmat, rajzot, zenét középiskolában, sőt elemiben is tanítanak
nagyon helyesen. Ugyanakkor nem hanyagolhatjuk el a filmet, a jövő
hatalmas, új művészetét, mely sokkalta inkább mindennapos szellemi

tápláléka az emberiségnek a többi művészetnél.” 

Ha a szóhasználat és a retorikai for-
dulatok nem tennének gyanakvóvá
bennünket, akár a filmoktatás

egyik lelkes propagandistájának múlt heti
nyilatkozatára is gondolhatnánk a fenti
idézetet olvasva. A „lelkes propagandista”
megfelel a valóságnak, csakhogy a mondat
több, mint fél évszázada, 1945 telén író-
dott le Szõts István ,Röpirat’-ában (1),
„szirénazúgás, aknarobbanás” között, a
magyar filmmûvészet megújításának, újjá-
élesztésének reményében. Messzire nyúló
és mély hagyománya van tehát a filmokta-
tás bevezetésének, ehhez képest igen meg-
lepõ, hogy csak mostanára, az ezredfordu-
ló idejére remélhetjük, hogy e – mai kife-
jezéssel élve – „mûveltségi terület” megfe-
lelõ módon kap helyet az általános és kö-
zépiskolákban.

Nem múlt el nyomtalanul ez a jó néhány
évtized, hiszen ma már csak a körülmé-
nyesnek ható Mozgóképkultúra és média-
ismeret elnevezés tudja pontosan leírni azt
a területet, amellyel érdemes és szükséges
megismertetni a tanulókat. Megváltozott a
mozgókép-közvetítés technikája, a filmnek

mint mûvészetnek a státusa, a „képfo-
gyasztás” körülményei, szociológiája,
pszichológiája, sõt alapvetõen megválto-
zott a világról alkotott képünk – a mozgó-
képek nyomán. A filmoktatás – akár tet-
szik, akár nem, ezt be kell látnunk – nem a
hetedik mûvészet fontosságának, a mozi
100 éves történelmét író életmûveknek kö-
szönhetõen vált mára elsõsorban elodázha-
tatlanná, hanem a mozgóképi kommuniká-
cióból fakadó társadalmi hatás következté-
ben. Leegyszerûsítve és sarkítva a helyze-
tet: a film ügye a televízió képernyõjén – s
ma már a számítógép monitorán – keresz-
tül hatol be a közoktatásba. A mozgókép-
nek mint mûvészetnek a bástyáit a hazai
szakemberek többsége óvni igyekszik, az
azonban nem véletlen, hogy az iskolai ok-
tatásban üggyel-bajjal helyét keresõ „film-
esztétika” kifejezést le kellett cserélni…

Errõl a vitáról is szólnak a mozgóképok-
tatás ügyét szemmel tartó publikációk, s en-
nek a vitának az eredményeként születtek
és születnek meg az oktatás segédanyagai, a
különféle tankönyvek, szöveggyûjtemé-
nyek, tanmenetek, s más, a tárgyhoz „mûfa-



jukkal” is illeszkedõ taneszközök, s végül
ehhez a vitához (is) nyújt szellemi muníciót
a szakkönyvkiadás, a klasszikus mûvektõl
az újabb tanulmányokig. Az alábbiakban a
filmoktatás helyzetét értelmezõ és segítõ
anyagok rendszerét tekintem át, néhány
konkrét példára is hivatkozva.

Újságcikkek, riportok

A magyarországi filmes folyóiratok a
hatvanas évektõl rendszeresen nyomon
követték a filmoktatás ügyét; rendezõk, ta-
nárok, filmszociológusok, filmpszicholó-
gusok tollából jelentek meg a filmoktatás
fontossága mellett érvelõ írások, majd az
elsõ tankönyveket bíráló recenziók. A
Filmkultúra szélesebb közönség számára
kilépõ elsõ, 1965-ös évfolyamában cikk
jelent meg a mûvészeti oktatásról, s közöl-
ték a késõbb Filmesztétikának nevezett, az
irodalomóra keretében oktatandó tárgy
tantervét is. (2) Néhány év múltán már a
tízéves múlt áttekintésérõl olvashattuk a
pedagógusok kerekasztal-beszélgetését
(3), a beszélgetés vezetõje pedig a tárgy-
körben rendszeresen publikáló (4), hama-
rosan tankönyvvel is jelentkezõ, mára a
filmoktatás ügyének doyenjévé váló
Honffy Pál. (5) Fontos döntés volt a szer-
kesztõség részérõl, hogy a gyakorló taná-
rok hozzászólásainak is helyet adtak a lap-
ban, megteremtve ezzel a párbeszéd
lehetõségét. (6)

A nyolcvanas években az iskoláról in-
kább a filmklub-mozgalomra került a
hangsúly, ennek újraélesztésével és szisz-
tematikus megszervezésével igyekeztek
közvetett módon a filmoktatás ügyét is éb-
ren tartani a szakemberek, gyakran a fo-
lyóiratok hasábjain vitatkozva egymással.
Maga az oktatás a kilencvenes évek elejé-
tõl kerül újból napirendre, ám ekkor már a
megváltozott, „mediális” környezetre való
tekintettel, azaz a hagyományos esztétikai
figyelem kinyílt a mozgóképi kommuni-
káció, illetve a médiumok tágasabb köre
felé. Ezzel a nyitással együtt jelentkezett
az a gondolat – amelynek a késõbbi érv-
rendszerben igen fontos szerepe lesz –,
hogy a filmoktatás immár nem csupán egy

újabb mûvészeti tárgy „elit” ügye. Hiszen
a világról alkotott ismeretünk jókora há-
nyada – különösen az iskoláskorban – a
mozgóképek útján jut el hozzánk, nem be-
szélve a szabadidõ eltöltésének riasztó sta-
tisztikáiról, mondjuk a televízió elõtt eltöl-
tött órák és az olvasásra fordított percek
arányának tükrében. A mozgókép-oktatás
tehát mint az életben való eligazodást segí-
tõ integrációs mûveltségi terület követelt
helyet magának a közoktatásban. Megala-
kult a Mozgókép az oktatásban munkacso-
port, kísérleti programok indultak el. (7)
Azóta rendszeresen olvashatók beszámo-
lók a tárgy bevezetésérõl s az újabban egy-
re gyakrabban megvalósuló képzési for-
mákról (8), ahogy egyre több a bírálandó
tankönyv, szöveggyûjtemény, oktatási se-
gédanyag is. (9)

Tankönyvek, szöveggyûjtemények, 
tanári segédkönyvek

A tárgy tudatos felépítésének és beveze-
tésének fontos eleme – a tanárképzés mel-
lett – a tankönyvírás és a tankönyvekhez
kapcsolódó segédanyagok elkészítése. A ki-
lencvenes évek közepétõl már többféle tan-
könyvbõl is válogathatunk: Honffy Pál és
Boda Edit munkái a kisiskolás kort és az ál-
talános iskola felsõ tagozatát célozzák meg,
míg Hartai László és Muhi Klára tanköny-
ve a 7–12. évfolyam diákjaihoz szól. Az
utóbbi szerzõpáros egyébként az 1998-ban
megjelent tankönyvet azóta átdolgozott ki-
adásban, két kötetre bontva is megjelentet-
te, s ehhez a tankönyvcsaládhoz tanári
segédkönyv (10), szöveggyûjtemény (11)
és fogalomtár (12) is tartozik.

A szorosan vett órai munkához tartozó
könyvek mellett szerencsés módon a hazai
kiadók is mind több, a tanítást és a tanulást
egyaránt segítõ kiadványt jelentetnek meg.
Az alábbiakban errõl szeretnék – a teljesség
igénye nélkül – rövid áttekintést nyújtani.

Látszólag akár egyetlen szakkönyv se-
gítségével könnyen feldolgozható a film-
mûvészet története, ám ez manapság ko-
ránt sincs így, méghozzá elsõsorban nem a
magyar könyvkiadás fogyatékosságai mi-
att. Az átfogó, egyetemes igényû filmtörté-
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netek, így  a Gregor – Patalas szerzõpáros
vagy Georges Sadoul munkája mára mind
tartalmában, mind módszerében elavult.
Az enciklopédikus igényû filmtörténet-
írást egymás mellett futó, párhuzamos
filmtörténetek váltják fel, aminek követ-
keztében az utóbbi évek magyar filmtörté-
neti munkái is inkább egy-egy részterüle-
tet, illetve alkotói életmûvet dolgoznak fel.
Ebbe a sorba illeszkedik például Bikácsy
Gergelynek a francia film ötven évérõl
szóló könyve (13) vagy Kömlõdi Ferenc-
nek az amerikai némafilm történetét be-
mutató kötete. (14) Filmtörténeti szem-
pontból jelentõs alkotói életmû elemzésére
vállalkozott Kovács András Bálint és Szi-
lágyi Ákos nemzet-
közi mércével is je-
lentõs Tarkovszkij-
monográfiája (15) és
Bikácsy Gergely
személyes hangú
,Bunuel-napló’-ja.
(16) Itt érdemes
megemlíteni az
Osiris Kiadó Zalán
Vince által gondo-
zott, klasszikus ren-
dezõket bemutató
sorozatát: ezekben a
kötetekben leggyak-
rabban az alkotó írá-
sain keresztül ka-
punk képet az élet-
mûrõl (Tarkovszkij, Kieœlowski, Truffaut,
Fassbinder, Wenders, Hitchcock, Wajda),
(17) de találkozhatunk hagyományos mo-
nográfiákkal is (Casavettes, Kubrick). (18)
Rövidebb alkotói portrékat olvashatunk
ugyanennek a kiadónak idén megjelent
,Rendezõi portrék’ címû kötetében (19),
valamint Bíró Yvette utóbbi években nap-
világot látott esszéköteteiben. (20) Bíró
Yvette korábbi könyveinek új kiadásai
egyébként akár tankönyvként vagy tanári
segédkönyvként is segíthetik munkánkat
(21); az ,Egy akt felöltöztetése’ címû
könyvében közreadott „képzeletgyakorla-
tai” pedig meglepõen közel állnak a krea-
tív médiapedagógia szelleméhez és mód-
szeréhez. (22)

Egy-egy korszak mozaikkockájából a
magyar film története is lassan kirakható-
vá válik. Hiánypótló kötet Kõháti Zsolt fi-
lológiailag rendkívül alapos magyar
némafilm-története (23); módszertanilag
is figyelemreméltó Balogh Gyöngyi és Ki-
rály Jenõ az 1929 és 1936 közötti idõsza-
kot feldolgozó mûfaj- és stílustörténete
(24); Szilágyi Gábor a második világhábo-
rú utáni korszak tudományos igényû fel-
dolgozását kezdte el (25); míg a késõbbi
idõszakokról különféle szempontú mo-
nográfiák születnek. (26) S a magyar film-
történet témakörében is jelennek meg al-
kotókat bemutató dokumentumkötetek és
monográfiák, az elõbbire a Szõts Istvánról

és Gaál Istvánról ösz-
szeállított könyvek
(27), míg az utóbbira
Marx József Jancsó
Miklósról és Szabó
Istvánról szóló élet-
rajzi esszéi lehetnek
példák. (28) Ha film-
történetrõl van szó,
szokatlan megemlí-
teni egy interjúköte-
tet, Zsugán István
beszélgetései azon-
ban, a kérdezõ kivé-
teles felkészültségé-
nek is köszönhetõen,
igen pontos képet
adnak harminc év

magyar filmmûvé-szetérõl. (29) S végül
egy különösen a magyartanárok számára
hasznos tanulmánykötetre szeretném fel-
hívni a figyelmet, amely az adaptáció so-
kat vitatott elméletérõl és gyakorlatáról
szól. (30)

Klasszikus filmek mûelemzéséhez ad-
hat támpontot Gyürey Vera és Honffy Pál
két kötete (31), valamint a Móra Kiadó
sorozatában 1996-ban megjelent ,88 híres
film’. Az általános és a középiskolai okta-
tást segítheti Knut Hickethier ,Film- és
televízióelemzés’ címû könyve, fõképp a
két médium egységes szempontrendszerû
megközelítése miatt. (32) Ugyan gyakorló
filmeseknek szól, a filmbarátok is haszon-
nal forgathatják Szabó Gábor operatõr
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A filmoktatás – akár tetszik, akár
nem, ezt be kell látnunk – nem a
hetedik művészet fontosságának,
a mozi 100 éves történelmét író
életműveknek köszönhetően vált
mára elsősorban elodázhatatlan-
ná, hanem a mozgóképi kommu-
nikációból fakadó társadalmi ha-
tás következtében. Leegyszerűsít-
ve és sarkítva a helyzetet: a film
ügye a televízió képernyőjén – s

ma már a számítógép monitorán
– keresztül hatol be a 

közoktatásba. 



rendkívül szemléletes és egyszerû nyelvû
,Filmes könyv’-ét. (33) Inkább „szakkörö-
söknek” ajánlható egy igazi kuriózum:
hogyan képzelte el a film oktatását Bódy
Gábor (mint az összegyûjtött dokumentu-
mokból kiderül, igen hasonlóan az éppen
megvalósuló gyakorlathoz). (34) Elsõsor-
ban tanári segédkönyvként, illetve egyete-
mi tankönyvként ajánlható David Bord-
well narratológiája (35), Kovács András
Bálintnak ugyanebben a témában írt
jegyzete (36), Király Jenõ mûfajelméleti
munkája (37), valamint Francesco Caset-
ti áttekintése a modern filmelmé-letekrõl.
(38) Az utóbbi kötet különösen fontos, hi-
szen a magyar nyelvû filmszakkönyv-ki-
adás legnagyobb hiányosságai az elmélet
terén tapasztalhatók. (39) És a könyvek
listája hónapról hónapra bõvül; elõkészü-
letben van például a már megjelent általá-
nos és középiskolai szöveggyûjteményt
folytató/kiegészítõ egyetemi szöveggyûj-
temény kiadása.

Videók, CD-ROM-ok, DVD-k

A tanítás során egyre fokozottabb mér-
tékben támaszkodhatunk különféle multi-
médiás segédanyagokra; különös volna, ha
éppen egy médiumokkal foglalkozó terü-
let mondana le arról, hogy saját közegében
is „tanítsa magát”. Valóban egyre gyako-
ribbak az olyan videón, CD-ROM-on,
DVD-n megjelenõ anyagok, amelyek
több-kevesebb közvetlenséggel segíthetik
a diákok és a tanárok munkáját. Egyfajta
példatárként lehet fordulni a Mozgókép-
kultúra és médiaismeret tankönyv-cso-
maghoz kapcsolódó, videón megjelentett
bemutató órákhoz, ahol a tárgy oktatóinak
úttörõitõl lehet ötleteket ellesni – vagy a
Herskó János filmrendezõ utánozhatatlan
módszerét bemutató film hatására a mara-
dék önbizalmunkat is elveszíteni… Isme-
retanyaga és módszertana szempontjából,
s nem utolsósorban a szellemes megjelení-
tés miatt több órára rabjai lehetünk a nem
éppen könnyen értelmezhetõ Jancsó-élet-
mûnek a róla szóló CD-ROM segítségé-
vel, sõt a Magyar Nemzeti Filmarchívum
jóvoltából három lemezen a kezdetektõl

napjainkig hozzáférhetõ a teljes magyar
játékfilmtörténet (,MozgóKépTár 1., 2.,
5.’), jelenleg pedig ugyanebben a mûhely-
ben a dokumentumfilmek feldolgozása
zajlik. S talán a közeljövõben elindulhat a
magyar filmtörténet klasszikus alkotásai-
nak DVD-sorozata is, amely a technikából
adódóan nemcsak jó minõségû filmnézést
ígér, hanem hasznos, bõséges, könynyen
kezelhetõ információkkal segítheti majd a
mûvek befogadását.

Most már csak értõ tanárokra és érdek-
lõdõ diákokra van szükség, akik mindezt a
sok jót élvezettel forgatják.
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