
BALÁZS BÉLA STÚDIÓ, 1970 
A múlt év utolsó napjaiban veze-

tőségválasztásra került sor a Balázs 
Béla Stúdióban. Az új vezetőség tag-
jai — valamennyien az utóbbi két 
évben végezték el a főiskolát —: 
Gazdag Gyula, Grunwalsky Ferenc, 
Magyar Dezső, Mihályfi László és 
Szomjas György. 

„A Balázs Béla Stúdióban az 
utóbbi időben súlyos válság alakult 
ki. . . . A jelenlegi válság megoldá-
sára, az ellentmondások felszámolá-
sára komplex reformot kell kidol-
gozni. . . . a fő feladat: a lehetőségek 
felkutatása és egy újfajta szervezés 
kidolgozása. Olyan szervezésé, mely 
az aktivitás új, változatosabb lehe-
tőségeit teremti meg azok számára, 
akik felelősen közreműködők akar-
nak, tudnak lenni." 

Ezekkel a sorokkal kezdődik az új 
vezetőségi tagoknak a Balázs Béla 
Stúdió tagsága elé terjesztett re-
formjavaslata. 

— Miben áll ez a — mindjárt a 
tervezet első mondatában említett — 
válság? Stúdión belüli problémákról 
van szó, vagy szélesebben értelme-
zett válságra gondolnak? 

Szomjas György (eddigi munkái: 
a Diákszerelem, a Háromkirály mi 

vagyunk és a Tündérszép lány című 
kisfilmek): 

— Az utóbbi években megválto-
zott a kisfilm-műfaj helyzete, s így 
a Balázs Béla Stúdió helye is film-
gyártásunkon belül. Véleményem 
szerint ma a rövidfilm-műfaj vál-
ságban van. Ennek oka talán az, 
hogy nehéz megtalálni azt a témát, 
amely azon a bonyolultsági fokon is 
érdekessé válhat, melyet a kisjáték-
film műfaja megenged. Ezért az a 
véleményem, hogy a dokumentum-
film jobb előiskola egy leendő já-
tékfilmesnek, mint a .kisjátékfilm. 
Az új igényeket a mi generációnk 
érzi a legjobban, nekünk kellett te-
hát kifejezésre juttatni mindezt. Eb-
ben a tervezetben öten megfogal-
maztuk igényünket egy korszerű al-
kotóműhelyre. 

Válságról beszél Gazdag Gyula (a 
Hosszú futásodra mindig számítha-
tunk című sikeres Schirilla-film 
rendezője is): 

— A most végbement változáso-
kat az tette szükségessé, hogy a stú-
dióban helyet kér az új nemzedék. 
A Balázs Béla Stúdió elsősorban 
azok számára fontos, akiknek nincs 
más lehetőségük filmkészítésre. A 
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Gazdag Gyula: Hosszú futásodra mindig számíthatunk 

stúdió idősebb, nagyfilmes tagjai itt 
két film között kipróbálhatják új 
módszerüket, elképzelésüket, vagy 
ellenőrizhetik a régit. Nekünk azon-
ban ez az egyetlen lehetőségünk. 
Mindez a válság következménye, 
melynek még nincs vége. Ennek a 
válságnak egyik oka szerintem az, 
hogy a stúdiónak nincs ellenőrizhető 
kapcsolata a közönséggel. Beülni a 
moziba, és lemérni a film hatását: 
ez rendkívül izgalmas minden alkotó 
számára. Mi igényeljük a vitát a 
közönséggel. A jelenlegi helyzetben 
azonban reálisabb, ha jobb kapcso-
lat helyett bármilyen kapcsolat lé-
tesítését tervezzük. Ennek érdekében 
van konkrét javaslatunk is. Szeret-
nénk, ha a Balázs Béla Stúdió évi 
termését — mely körülbelül két 
órányi műsoridő — a MOKÉP for-
galmazná, olyan hosszú ideig, amíg 
közönségigény van rá. A filmjeink 
fogadtatását tükröző forgalmazási 
adatok nagyon hasznosak és tanul-
ságosak lennének mindannyiunk 
számára. 

Grunwalsky Ferenc operatőri és 
rendezői szakot végzett a főiskolán: 
(Eddigi munkái: a Siratók című do-
kumentumfilm, és a Vörös május; 
most pedig Pintér Györggyel együtt 
portréfilmsorozatot készít rendezők-

ről. Eddig a Jancsó- és Fóbri-portré 
készült le, és befejezés előtt áll a 
Gaál Istvánt bemutató kisfilm.) 

— A Balázs Béla Stúdióban ta-
pasztalható válság egy világjelenség 
része. A kisfilm világszerte tapasz-
talható útkeresését jól tükrözik a 
nemzetközi rövidfilm-fesztiválok. 
Érezzük ezt mi is — ezért fordul-
tunk új formák, új filmkészítési le-
hetőségek keresése felé. Szerintünk 
a Balázs Béla Stúdiót művészeti fó-
rummá kell tenni, aktív műhely-
munkát kell kialakítani. 

— Viták, ankétok rendezésére 
gondolnak? 

— Inkább klubhangulatú beszél-
getésekre. Fiatal írókat, szociológu-
sokat. tudósokat hívunk meg össze-
jöveteleinkre. Ezeknek a beszélgeté-
seknek a révén szeretnénk bekap-
csolódni a korszerű ismeretek ára-
mába. Velük partner-szinten beszél-
gethetünk, hiszen őket is érdekli a 
mi munkánk. A film komplex mű-
vészet — s az ilyenfajta viták is se-
gítségünkre lesznek abban, hogy 
megfelelő színvonalú író- és szak-
értő gárdát alakíthassunk ki, olyan 
emberekből, akik segíteni tudnak 
nekünk. Bevezetjük azt is, hogy a 
Balázs Béla Stúdió tagjainak más 
stúdiókban készült filmjeiről részié-
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tes, elemző szakmai vitát rende-
zünk. 

— A szellemi élet más területein 
dolgozó fiatal értelmiségiek nagy se-
gítséget tudnak nyújtani nekünk 
munkánk szakmai, elméleti alapjá-
nak szélesítésében — jegyzi meg 
Szomjas György. 

— A Balázs Béla Stúdióban meg-
alakulása idején élénk szellemi élet 
folyt. 1968 őszén, mikor a stúdió 
tagja lettem, ennek már csak nyo-
mai voltak felfedezhetők, álmos for-
gatókönyvi viták formájában — em-
lékszik vissza Gazdag Gyula. — A 
kezdeti szellemi életet kell feltá-
masztani, hogy körülnézhessünk 
Magyarországon, hogy otthon lehes-
sünk az itt és a ma problémái kö-
zött. — A filmkészítést kötetlenebbé, 
mozgékonyabbá tenni, ez a célunk 
— mondja Szomjas György. — Ru-
galmasabban kell követni az esemé-
ryeket. „rajta kell lennünk" a való-
ságon, hogy apró változásait is fi-
gyelemmel kísérhessük. A forgató-
könyv írása ma szerintem a konk-
rét tényanyag összegyűjtését jelenti, 
tehát elsősorban magnóval és fény-
képezőgéppel történik. Készült már 
a stúdióban olyan kisfilm, melyben 
a forgatókönyv helyét összegyűjtött 
riportanyag foglalta el. (Gábor Pál 
A látogatás című filmjére gondolok.) 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
forgatókönyvek, illetve benyújtott 

vázlatok elfogadása is gyors, rugal-
mas legyen, hogy az alkotók ne kés-
sék le az eseményt, melyről filmet 
készítenek. 

— A keskenyfilmes, hangos kézi-
kamera a legmegfelelőbb a mi mun-
kánkhoz — véli Szomjas György —, 
hiszen gyorsnak kell lennie az átál-
lásnak, a mozgás követésének. 

— Körülbelül fél éve megvan a 
normál méretre nagyítás technikai 
feltétele is — teszi hozzá Gazdag 
Gyula. — így a keskenyfilmre fel-
vett anyag moziban is vetíthetővé 
válik. 

— Külön és szervezett formában 
kell foglalkoznunk nemzetközi kap-
csolatainkkal, filmjeink külföldi sor-
sával és propagandájával — foly-
tatja Szomjas György. — Rengeteg 
kihasználatlan lehetőség kínálkozik 
ezen a téren. Közvetlen kapcsolatot 
próbálunk kialakítani — az intéz-
ményes kapcsolatok mellett — stú-
diónk és más nemzetközi filmtársu-
lások között. A Szövetségen keresz-
tül kapcsolatot tartunk fenn a szo-
cialista országok Filmművész Szö-
vetségeivel, de szeretnénk felvenni 
a kapcsolatot nyugati dokumentum-
és rövidfilmes csoportokkal is, és 
megszervezni, hogy az idén 10 éves 
Balázs Béla Stúdió filmjei még több 
fesztiválon vegyenek részt. 

B. VARGA ZSUZSA 


