
FILMMŰVÉSZET 
ÉS 

FILMTUDOMÁNY 
A film fiatal művészet. Csupán hat évtizedes múltra tekinthet vissza. Ter-

mészetes tehát, hogy a filmtudomány a legfiatalabb a művészetekkel 
foglalkozó tudományok sorában. Rendszeres és intézményes művelése húsz 
évvel ezelőtt kezdődött el, folytatva és egyesítve az addig szórványos5 és el-
szigetelt, úttörő kezdeményezéseket. 1938->ban alakult meg Párizsban^ a FIAF, 
a filmtörténeti gyűjtemények, filmarchivumok nemzetközi szövetsége, amely-
nek az egész világra kiterjedd szervezetében ma már negyvenkét ország 
tudományos intézménye működik Néhány év óta a nemzetközi filmtudományi 
munkásság egyre erősbödő lendülettel fokozódik. Egymás után alkuitok és 
alakulnak új filmgyűjtemények, filmmúzeumok, filmkönyviárak, fibnkütató 
intézmények, filmfőiskolák, filmtudományi társaságok és szervezetek. Egyre 
növekszik a filmszaksajtó számban és jelentőségben. 

A legutóbbi hónapokban a filmtudomány fejlődése, nemzetközi szerve-
zése és művelése feltűnően meggyorsult, kiszélesedett, mélyült és gazdago-
dott. Novemberben alakult meg Párizsbn a BIRCH, a filmtörténeti kutatás 
nemzetközi irodája. Nemrég ülésezett Cannes-ban a filmpedagógiai intézmé-
nyek nemzetközi értekezlete. Berlinben tízezrek látogatják a közelmúltban 
megnyílt filmtörténeti világkiállítást. Moszkvában a Tudományos Akadémia 
rendezésében sorozatos vitaüléseken tisztázzák a filmművészet sajátosságá-
nak bonyolult kérdését. Brüsszelben egymást követik a filmtudományi jel-
legű rendezvények. Most fejeződött be Bécsben a III. filmtudományi hét. 
És idén ősszel Prágában, a FIAF jubileumi kongresszusán! megalakul a film-
elméleti és filmműködéstani kutatás központi és egyben szakosított szerve: 
a Nemzetközi Filmtudományi Intézet. 

Mi az oka a filmtudományi tevékenység ilyen nagymérvű megélénkü-
lésének? Minden tudomány akkor fejlődik és erősödik, amikor a gyakor-
latban felvetődő, sürgető kérdésekre kell válaszolnia. A filmtudomány mai 
fellendülésének közvetlen okát szintén a gyakorlatbany a filmművészet meg-
oldásra váró, gyakorlati problémáiban kereshetjük. Ilyen sürgős megoldást 
igénylő és csakis tudományos módszerességgel megoldható problémát vet 
fel az a gyakorlati veszedelem, hogy a filmművészet szülője: a technika, 
az ipar felfálással fenyegeti saját gyermekét. Az új technikai találmányok, 
a televízió, a széles-, óriás-, félkör-, kör- és gömbvásznas vetítőrendszerek 
megtermékenyíthetik és gazdagíthatják, de egy időre meg is béníthatják 
a filmművészet fejlődését, ha a tudományos előrelátás nem segíti a mos-
tani kiéleződő ellentétek magasabb szinten történő feloldását. Egyébként is, 

( az ellentétek kiéleződése jellemzi ma a filmkultúra minden területét, a mű-
vészetit, a gazdaságit, a technikait egyaránt. 

Nézzük a tőkésállamokat. Az ízlésromboló, érzés- és gondolatfertőző selejt-
filmek áradatszerű számbeli növekedése az egyik oldalon, az egyre szű-

külő területen bekerített, védekezésbe szorult becsületes filmművészek két-
ségbeesett kitörési kísérletei a másikon. Gondoljunk csak arra, hogy »A pi-
ros léggömbé-öt, ezt a miniatűr remekművet, kézműves eszközökkel, egyéni 
erőfeszítéssel lehetett csak elkészíteni. Vagy említhetünk egy másik, a vég-
letekig kiélezett ellentétet: az amerikai filmgyártás és filmforgalmazás fel-
erősödött világhódító rohamát és a fojtogatott, nagymultú francia, olasz, 
valamint az új indiai, japán nemzeti filmgyártás elszánt ellentámadását 
De a művészeti alkotás szűk körén belül is kiélezett ellentétek, megoldat-



tan művészeti problémák gátolják a fejlődést. Az olasz neorealista irányzat 
kezdeti, sokat ígérő feltörése után most megtorpant, beleütközött saját kor-
látaiba, amelyeket helyenként megpróbál átszakítani, de megsemmisítő 
rohammal teljesen megszabadulni tőlük eddig még nem tudott. Minthogy 
a filmalkotók a gyakorlatban nem tudják legyőzni az elébük tornyosuló 
nehézségeket, érthető, hogy sürgető érdeklődéssel fordulnák a filmtudomány-
hoz, útmutatást, égető problémáik megoldásához segítséget követelve tőle. 

A szocialista országokban a problémák másképpen jelentkeznek, ibár a tő-
Ji kés filmvilág ellentéteinek hatása hozzánk is eljut a nemzetközi film-
forgalom vérkeringésével. Érezhető ez például a megvásárolandó nyugati 
filmek kiválasztásakor, amelynek szempontjait egyébként is helyes lenne 
tudományos módszerességgel, alaposabban megvizsgálni. A kiéleződő ellen-
tétek jellemzőek a szocialista országok filmkultúrájára is. De lényeges 
különbség, hogy a két ellentétes oldal közül melyik az erősödő és melyik 
a igyöngülő, melyik támad és melyik védekezik. 

Nálunk a művészet és\ a technika ellentétében nem az a probléma, hogy 
miként mentsük meg a művészi tartalmat a rohamosan előretörő technika 
uralmától, sakkal inkább az, hogy miként fejlesszük és miként állítsuk 
a technikát (Magyarországon az elmaradt filmtechnikát) a művészi tartalom 
minél fokozottabb szolgálatába. Tagadhatatlan, itt is éles a harc a művészi 
törekvés és az alantas, csak szórakozási igény iközött. De nálunk az erő-
södő művészi törekvés támad, a mennyiségében nem lebecsülendő, régi, 
rossz ízlés és igény nincs még megverve, de már csak védekezik. Nálunk 
nem az a probléma, hogy miként óvjuk meg nemzeti filmművészetünket 
az imperialista filmipar támadásától, hanem hogy miként telítsük művészi 
megvalósítással filmgyártásunk eddig még kihasználatlan lehetőségeit. Van-
nak nálunk még másfajta, a szocialista országok filmkultúráját sajátosan 
jellemző, ellentétek és problémák is. Ilyen pl., hogy a történelmi fejlődés-
sel mélyülő és gazdagodó szocialista tartalmát — néhány kiemelkedő alko-
tástól eltekintve — az utóbbi években általában nem követte nyomon ugyan-
olyan tempóban a formai megvalósítás finomodása és szíenesedése. (Az új 
szovjet filmek, pl a Léha asszony, a Szállnak a darvak már megmutatják 
e probléma megoldásának gazdag lehetőségeit.) A magyar filmgyártásban 
ez a probléma még sajátosabban jelentkezik. Nekünk a szocialista tartalom 
erősítésével, mélyítésével, finomításával kell felemelkednünk a művészi 
megvalósítás már egyszer elért formai színvonaláig és egymástól elválaszt-
hatatlanul, mindkettőt együtt kell tovább fejlesztenünk. Sajátosan jellemző 
a mi filmkultúránkra a szocialista alkotói magatartás és a polgári művész-
erkölcs ellentétének még megoldatlan problémája is. 

Fan még egy lényeges különbség a szocialista és( kapitalista országok \film-
kultúrája között, amely a filmművészeti gyakorlat és a filmtudomány 

egymáshoz való viszonyában jelentkezik, ' A filmközvélemény és a film-
alkotók a tőkés országokban egyre türelmetlenebb érdeklődéssel és egyre 
sürgető követelményekkel fordulnak a filmtudományhoz,, mert tőle várnak 
segítséget. A filmtudomány művelői igyekeznek is elméleti munkájukkal 
segíteni és nem rajtuk múlik, ha elméleti eredményeik nem nagyon való-
sülhatnak meg a gyakorlatban. Ugyanígy igen nagymértékű az érdeklődés 
a filmtudomány iránt a szocialista országokban is. Azzal a lényeges különb-
séggel, hogy itt a filmtudomány nemcsak igyekszik, hanem ha keU, tud is 
segíteni, mert a filmelméleti eredmények gyakorlati megvalósítását a szo-
cialista társadalmi rendszer nemcsak lehetővé teszi, de meg is követeli. 
Az elméleti és gyakorlati munka elválaszthatatlansága a szocialista orszá-
gokban megmutatkozik abban is, hogy a legkiválóbb szocialista filmművé-
szek egyben a filmtudomány tgvább fejlesztői is. (Például a Szovjetunióban 
Eizenstein, Pudovtkm, Rajzman, Donszkoj és mások), és megfordítva is, 
a filmelméleti kutatók részt vesznek a fUhümüvészet gyakorlati •munkájá-
ban is. 



Nyíltan meg kell mondanom, hogy sajnos, nálunk, Magyarországon nem 
ilyen szoros a kapcsolat a filmművészet és filmtudamárny Iközött. A fiatal, 

még tapogatódzó, magyar szocialista filmtudomány sokkal szorosabban mű-
ködik együtt a külföldi kutatókkal és művészeikkel, mint a hazaiakkal. Ltehet, 
hogy a mi intézetünk, a filmtudomány gyakorlati célú magyar intézménye is 
hibás ebben, mert az együttműködés megteremtésének eddig nem elég ered-
ményes kísérleteit határozattabban kellene újból és újból kezdeményeznie. 
De az is lehet; hogy filmművészeink nem igénylik olyan mértékben a film-
tudomány segítségét gyakorlati munkájukban és talán Ikevesebbre is értéke-
lik a fiatal magyar filmtudomány kezdeti erőfeszítéseit, mint a fiatáron túL 
A magyar filmtudományi intézetet beválasztották a FIAF 'kilenctagú igaz-
gatótanácsába és ai filmtörténészek nemzetközi irodájának vezetőségébe, 
meghívták a brüsszeli fesztiválok zsűrijébe, és legutóbb a londoni igazgató-
tanácsi ülésen pedig egyhangú határozattal megbízták a Nemzetközi Film-
tudományi Intézet megszervezésével. Megtisztelő és felelős feladatok ezek, 
amelyeket azonban a magyar intézet csak akkor'tud teljesíteni, ha külföl-
dön is becsült filmművészeink szóval és tollal, tanácsaikkal és munkájukkal 
is segítik a fiatal magyar filmelméleti 'kutatókat. Művészek és kutatók szo-
ros, tevékeny együttműködése biztosithatja csupán a közös problémák meg-
oldását, szocialista filmművészetünk és filmtudamányunik egymástól elvá-
laszthatatlan fejlődését, világnézeti megerősödéséi, színvonalának emelkedé-
sét és kivívott nemzetközi eredményeinek megszilárdítását. 
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A BRÜSSZELI FILMFESZTIVÁL NYERTESEI 
A nagydíjat Karel Zeman "-Ördögi találmány-* című (csehszlo-

vák) filmje kapta. 
A zsűri különleges díját John Cromwell "Az istennő-* című 

(amerikai) filmjének ítélték. 
A legjobb rendezés díját a szovjet rendezők, Kulidzsanov és 

Szegei kapták "A ház, amelyben lakom« című filmért. 
A szín legjobb felhasználásáért járó díjat szovjet film, a "Csen-

des Don* operatőrje, Vladimír Rapaport kapta. 
A legjobb forgatókönyvért járó díjat az olasz "Fortunella- for-

gatókönyvírói, F. Fellini, Flaiano és Pinelli kapták. 
A legjobb képekért a "Kínai fal-* (olasz) operatőrjét, Pierludo-

vico Pavonit tüntették ki díjjal. 
A legjobb alakításért járó díjat Orsqn Welles ("Szomjúság a 

rosszra-* című amerikai filmben) és Lil} ' fíalmer (--Montparnasse 
19- című francia fűmben) kapta. 

Egyéb díjakkal kitüntetett filmek: 
Az ENSZ kormány biztosának díját "A ház, amelyben lakom-

című film 'kapta. 
A nézők díját »A kínai fali című film, továbbá Horst Buch-

holz és Kim Stanley — játékaikért és az "ördögi találmány- című 
film. 

A Katolikus Filmhivatal díját "Az öreg halász és a tenger-
című amerikai film kapta. 

A fiatalok zsűrijének díját: •>• Végállomás, szerelem- (NSZK). 
A Filmsajtó Nemzetközi Szövetségének díját a, "Szomjúság a 

rosszra-, és Orsón Welles kapta. 
Végül a belga "Femina--díjat "A kínai fal—nak ítélték. 


