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Több barátom, régi munkatár-
sam és volt tanítványom dol-

gozik filmgyárainkban. Fiatalok . és 
idősebbek, rendezők, filmírók, ope-
ratőrök. Filmjeik közül jó néhány-
nyal, hazai és nemzetközi sikereket 
vívtak ki. Néha-néha felkeresnek, 
megosztják velem problémáikat, ta-
nácskozunk, vitatkozunk, azután 
hetekre-hónaipokra eltűnnek, bele-
vetik magukat az alkotó munkába. 
Az elmúlt hetekben ismét többük-
kel találkoztam. Most nem a saját 
problémáikkal kerestek fel. Olvas-
ták a Filmvilágban írt cikkemet, 
amelyben arra kértem a magyar 
filmművészeket, hogy kapcsolódja-
nak be a filmtudományi munkála-
tokba és segítsenek tisztázni film-
művészetünk elméleti problémáit. 
Elmondták, hogy ők is igénylik 
filmművészetünk tudományos meg-
alapozását és ellenőrzését, készek is 
a segítésre, de azt sem tudják, hogy 
milyen tudományos feladatokkal 
foglalkozunk, azonkívül ők nem tu-
dományos kutatók, hanem művé-
szek, gyakorlati szakemberek. Ho-
gyan segítsenek? 

Elhatároztam, hogy nekik adott 
válaszomat megismétlem a nyilvá-
nosság előtt. így bizonyára eljut 
azokhoz a filmművészekhez is, akik-
kel most nem találkoztam, és akik 
szintén készségesen segítenének, ha 
tudnák, hogy milyen módon. 

Minden tudományos munkának 
első szakasza, megalapozása az 
adatgyűjtés. Elegendő számú, meg-
bízható adat nélkül, nem végezhet-
jük el sem az elméleti általánosí-
tást, sem a történeti, rendszerezést, 
sem a müködéstani (szervezési, gaz-
dasági, technikai stb.) feldolgozást. 
Egy év óta serényen gyűjtjük az 
adatokat irattárakban, könyvtárak-
ban, faggatjuk a régi filmeket, for-
gatókönyveket, plakátokat, emlék-
tárgyakat. De ezek az adatok hiá-
nyosak — noha már elkészült a 
filmalkotók névsorával a teljes ma-
gyar filmográfia — és többségük-
ben szárazak, élettelenek. Kik egé-
szíthetik ki és eleveníthetik meg a 
leghitelesebben a magyar filmek tör-
ténetéről valló adatokat? Kik tár-
hatják fel a tudományos feldolgozás 

számára a magyar filmalkotás, belső 
küzdelmeinek rejtett titkait? A ma-
gyar filmek alkotói. Minden különö-
sebb erőfeszítés nélkül. Csak le kel-
lene néha-néha ülniük íróasztaluk-
hoz és naplószerűen lejegyezniük 
egy-egy magyar film megalkotásá-
nak történetét az első ötlettől a be-
mutatóig. Azok pedig, akik irtóznak 
az írástól, magnetofonba is mond-
hatják emlékeiket, ahogyan színé-
szeink is teszik a készülő magyar 
színésztörténet számára, „Pályám 
emlékezete" című hangfelvétel — 
sorozatunkban. Ezekből az emléke-
zésekből adattári kutatóink kivá-
lasztják a jellemző és rendszere-
zendő adatokat, beillesztik történeti 
összefüggéseikbe, lefordítják idegen 
nyelvekre, hogy kielégítsék a kül-
földi kutatók érdeklődését. 

Hogyan segíthetnek filmművé-
szeink az elméleti problémák 

tisztázásában, a történeti adatok 
rendszerezésében, az ideológiai-
esztétikai zavarok eloszlatásában, 
filmkritikánk színvonalának emelé-
sében? Kétféle módon. Először is, 
rendszeresen vegyenek részt f j jm-
tudományi intézetünk tudományos 
bizottságainak vitáiban. Filmelmé-
leti bizottságunk vitaülésein a ma-
gyar filmművészet realizmusának, 
társadalomfejlesztő szerepének és 
nemzeti sajátosságainak, a drama-
turgiának, a megvalósításnak és a 
bírálatnak elvi kérdéseivel foglal-
kozik. Filmtörténeti bizottságunk 
pedig a felszabadulás utáni magyar 
filmkultúra történeti fejlődését 
igyekszik elemezni és rendszerezni. 
Most tízéves az államosított magyar 
filmgyártás. Elemző és rendszerező 
munkálataink tanulságait ősszel ki-
állításban és négynyelvű, képes 
kiadványban szándékozunk megis-
mertetni a hazai és külföldi közön-
séggel. A helyes értékelésnek egyik 
legfőbb feltétele és biztosítéka, hogy 
ebben a munkában érvényesítsék 
véleményüket azok az alkotóművé-
szek, akik a magyar szocialista film-
művészet küzdelmes és eredményes 
élső tíz évének elméleti és gyakor-
lati problémáit a legmélyebbről is-
merik. 

Az elméleti és gyakorlati problé-



mák tisztázásának másik íontos 
i módja az írás. Filmművészeink miért 

nem jegyzik le és miért nem közlik 
gyakrabban gondolataikat, vélemé-
nyüket, problémáikat filmekről, a 
hazai és külföldi filmművészetről? 
Elemezzenek, bíráljanak egy-egy 
filmet a Filmvilág és más folyóira-
tok, napilapok hasábjain. Szakít-
sunk végre azzal a helytélen gya-
korlattal, hogy „nem bírálok, ne-
hogy engem bíráljanak". Filmművé-
szeink eddigi munkásságukkal már 
megállták a próbát. Tévedhetnek, 
hibázhatnak, de minduntalan bebi-
zonyítják, hogy van bennük tehet-
ség, akarat és művészi erő, amely-
lyel helyreigazítják botlásaikat, és 
amellyel meglepően új eredménye-
ket képesek kezdeményezni. 

Rendkívül fontos szerep vár film-
művészeinkre a működéstan te-

rületén is. Működéstani bizottsá-
gunk munkájában, szervezési, gaz-
dasági, technikai, jogi st'b. szakembe-
rek, mérnökök, kandidátusok, tudo-
mányok doktorai, akadémikusok 
nagyszámban vesznek részt; Csak a 
filmművészek hiányoznak. Tudom 
jól, hogy a kitűnő ötleteik, elgondo-
lásaik vannak a hiányosságok kikü-
szöbölésére, filmgyáraink, filmfogal-
mazási és filmexport-intézményeink 
működésének javítására. Tevékeny 
közreműködésükkel hatékonyan se-
gíthetik a magyar filmkultúra szer-
vezési és fejlesztési távlati tervének 
elkészítését. 

Segíthetnek a közönséget hozzá-
értésre nevelő ismeretterjesztő mun-
kában is, személyes közreműködé-
sükkel. A filmművészet körök mun-
kás, paraszt és értelmiségi tagjai lel-
kes érdeklődéssel fürkészik a filmal-
kotás titkait és igyekeznek elsajátí-
tani' la filmezés művészetét, ökztől 
kezdve a legfejlettebb filmművészeti 
körök keskany-felvevőgépet kapnak, 
hogy a tagok gyakorlatban is megis-
merhessék a filmalkotás irányelveit 
és eljárásait. Legjobb filmművésze-
ink néha-néha elmehetnének közéjük, 
elbeszélgethetnének velük, egy-egy 
film vetítése alkalmával rövid elő-
adásban ismertethetnék a forgató-
könyv-alkotás, a rendezés, a színé-
szekkel való munka, a kép-, és 
hangfelvétel, a vágós és a filmbírá-
lat módszereit. Az előadásokat le-
sokszorosítjuk és elküldjük a tanul-
nivágyó filmnézők tízezreinek, akik 

szóban és írásban közlik velünk 
kérdéseiket és észrevételeiket. 

Végül, de nem utolsó sorban, se-
gíthetnek filmművészeink az elmé-
let és a gyakorlat valóságos, alkotó 
összekapcsolásában. Egyrészről olyan 
módon, hogy a filmalkotás egyes 
szakaszaiban meghívják tudományos 
kutatóinkat az elvégzett és a még 
elvégzendő munka problémáinak 
megvitatására. Meggyőződésem, hogy 
az ilyen elemző tanácskozásokkal 
sok, később jóvátehetetlen hibát le-
hetne megelőzni. Vannak olyan el-
méleti és gyakorlati problémák is, 
amelyeket sem vitákban, vagy pa-
píron, sem a filmgyártás üzemszerű 
menetében megoldani nem lehet. Az 
effajta kísérleti úton megvizsgá-
landó problémák tisztázására ter-
vezzük a tudományos filmművészeti 
kísérletező munka megindítását.. In-
tézetünkben elméleti tanulmányok 
készülnek ilyen témákról, mint pl: a 
filmdrátmaiság sajátosságai, a belső 
mozgás kérdései, a kép és hang 
kantraszthatásai stb. Ezekre az el-
méleti kérdésekre nemcsak írásban, 
hanem kísérleti felvételekkel, mű-
vészi kisfilmekkel is szándékozunk 
megkeresni a választ. Elindítottuk 
a filmtörténeti eseményeket és a 
filmművészek alkotó módszereit 
rögzítő filmfelvételek előkészítő 
munkáját is. Tervezzük olyan kis-
filmek készítését is, amelyeknek az 
a célja, hogy a filmművészeti isme-
reteket, a beállítások, a vágás, a 
megvilágítás stb. eljárásait filmmel 
lehessen oktatni a jövendő filmmű-
vészeknek és az érdeklődő nagykö-
zönségnek is. Mindezeknek a ter-
veknek folyamatos megvalósítósó-
hoz csak akkor foghatunk hozzá, ha 
a filmművészek és a tudományos 
kutatók, a filmgyárak, a film-
szakszervezet, a főiskola, a filmsajtó 
és a filmtudományi intézet között 
létrejön a rendszeres, szervezett 
együttműködés. 

Hogyan segíthetik a filmművé-
szek a tudományos kutatók 

munkáját? így. Segítsék a fiatal' 
magyar film tudományt, hogy mi is 
segíthessük eredményesen, mélyebb 
tájékozottsággal és nagyobb hozzá-
értéssel a szocialista magyar f i lm-
művészet fejlődését, egyre színvona-
lasabb, egyre hatásosabb, haszno-
sabb filmalkotások megszületését.. 
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