
MARXISTA FILMTUDOMÁNYT! 
A filmkutatók brüsszeli 'értekezletein és prágai kongresszusán nagy jelen-

e i tőségű határozatok születtek, amelyek a filmtudomány magyar intézetére 
megtisztelő és felelős feladatokat bíztak. A határozatok következménye-
képpen megkezdte működését a Nemzetközi Filmtudományi Intézet négy 
központtal. A tanfolyam központja: Moszkva, az adatgyűjtésé: Bécs, a tudo-
mányos munkatársak cseréjéé: London, a nemzetközi szerkesztőségé: Buda-
pest. A szerkesztőség feladata a világ legkiválóbb szakembereinek közremű-
ködésével filmtudományi kézikönyvek, illetve tankönyvek szerkesztése és 
kiadása angolul, franciául, oroszul és természetesen magyarul. A fümmúzeo-
lógia módszertanát tárgyaló könyvnek 1959-ben kell megjelennie, á követ-
kezd kettőnek a filmművészeti ismeretterjesztésről ' és a filmtudományi 
kutatás módszertanáról 1960-ban Megalakították a filmtörténészek világ-
szövetségének nemzetközi szakbizottságait. Intézetünk egy-egy munkatársát 
beválasztották a filmgazdasági, illetőleg a filmográfiát bizottságba, kettőt az 
esztétikai bizottságba, ámelynek vezetését a magyar intézetre bízták. 

Ezekben a nemzetközi szervezetekben együtt dolgoznak nyugati és keleti, 
kapitalista és szocialista országok képviselői. A tárgyalóasztal mellett egymás 
mellett ülnek és gyakran egyezően szavaznak, pl. Nyugat- és Kelet-Német-
ország, vagy a népi Kína és az Egyesült Államok küldöttei. Negyvenkét ország 
különböző világnézetű és eltérő esztétikai álláspontokat képviselő kutatói 
közös erőfeszítéssel fáradoznak a filmtudomány fejlesztésén. A filmművészet 
igaz értékeit védelmezik a harácsoló filmüzlet rohamai eüen. A régi filmek 
brüsszeli seregszemléjén száztizenhét filmtörténész közül százhétnek szava-
zatával került Eizenstein Patyomkin páncélosa az első helyre. A szocialista 
országok filmművészete és filmtudománya — köztük Magyarországé is — 
egyre nagyobb megbecsülést és tekintélyt vív ki a nemzetközi fórumokon. 

Minek köszönheti a szocialista országok filmművészete és filmtudománya 
nemzetközi jelentőségének fokozódó növekedését? A szocialista társadalmak 
magasabb szervezettségének s lehetőségeinek, alkotó módszerük fölényének, 
elméletük igazságának. A művészetben a szocialista realizmusnak, a tudo-
mányban a marxizmusnak. Meggyőző bizonyítékok: a szovjet filmművészet-
nek a Patyomkin páncélostól a Szállnak a darvakig ivelő sikersorozata, a 
csehszlovák, a lengyel, a magyar filmgyártás állandó megújulása, szinte évente 
hol az egyiknek, hol a másiknak egy-gy meglepően kiemelkedő alkotása, a 
moszkvai filmgyűjteményi intézet 280 munkatársának lenyűgöző teljesítménye, 
Prága filmtechnikai, vagy Varsó filmtörténeti eredményei és a fiatal magyar 
filmtudomány elismeréssel fogadott elméleti és módszertani kezdeményezései. 

Az elméleti és módszertani kutatásoknak legfontosabb feladatai; a film-
tudomány sajátos eljárásainak, a filmművészet és a filmtudomány kapcso-
latának, a film és társadalom kölcsönhatásának, a'filmművészeti megismerés 
és változtató hatás marxista vizsgálata. Véleményünk szerint a filmtudo-
mány nem fejlődhet a szocialista társadalom szükségleteitől elszakadtan, 
öncélú és spekulatív tevékenységként. Nem rekedhet meg a hangulati benyo-
mások iés szubjektív vélemények rögzítésének tetszetős, de tudománytalan, 
mégis eléggé elterjedt gyakorlatában. A filmművészetnek és a filmtudomány-
nak objektív törvényszerűségei vannak, és ezek megismerhetők, ha sajátszerű 
módszerekkel, megbízható adatokra támaszkodva, társadalmi összefüggé-
seikben és történelmi fejlődésükben Vizsgáljuk őket. 

A filmtudományi kutatás egymásra következő fokozatai: az anyag- és 
adatgyűjtés, a megőrzés, a rendszerezés, a kísérletezés, az elméleti általánosí-
tás és a visszavitel a gyakorlatba. A magyar filmtörténet feldolgozást 
igénylő anyaga igen hiányos, különösen a néma korszaké. Némafilmjeink 
nagy része elpusztult, elveszett, vagy csempész 'úton kikerült az országbál. 
összesen négy magyar némafilm maradt iaz archívumunkban. Az utóbbi 
hetekben sikerült több elveszettnek hitt némafilmünket felfedeznünk a 
testvérintézményekben. A moszkvai GOSZFONDOFILM tizenkét magyar 
filmet küldött ajándékba, köztük Varsányi Irén filmszereplését meg-



örökítő Karenina Annát. Csehszlovákia, Románia és Bulgária is postára 
adta az ott megtalált magyar filmeket. Nagyszámú magyar film található 
az Egyesült Államokban. Megszerzésükért a tárgyalások megkezdődtek. 

Súlyos gondokat okoz filmjeink megőrzése, szakszerű tárolása. Filmrak-
táraink korszerűtlenek, kicsik, túlzsúfoltak. Éveken át szakszerűtlenül, 
felelőtlenül, könnyelműen tárolták régi filmjeinket. Több ezer méter film-
szalag szétmállott. Most sikerült végre megfelelő telekhez jutnunk. Néhány 
héten belült megkezdjük korszerű filmraktáraink felépítését, amelyeket fel-
szerelünk űi legmodernebb filmóvó készülékekkél és ilyen módon meg-
akadályozzuk pótolhatatlan értékek további pusztulását. 

A magyar filmtörténet adatainak összegyűjtése és rendszerezése jó ütem-
ben folyik. A közeljövőben megjelenik a hangos korszak magyar műveinek 
teljes filmográfiája, a magyar mozistatisztika és a szakszerű vetítés irányai-
nak ismertetése. A világ működéstani adatait rendszeresen közöljük Film-
technikai és Gazdasági Tájékoztatónkban. Az összegyűjtött történeti, filmog-
ráfiai és működéstani adatokat kartótékrendszerekben dolgoztuk fel a nem-
zetközi előírások szerint. A kutató az őt érdeklő adatokat a film címe, az 
alkotók neve, a gyártás helye és ideje alapján találhatja meg. Az Intézet 
fennállása óta több tízezer kartóték készült kézimunkával. A külföldi nagy 
filmgyűjteményekben a ikartótékkészitést automatikus gépek végzik. 

Megkezdtük a magyar film történetéről beszédesen valló' emléktárgyak 
gyűjtését is. Régi gépek, állóképek, plakátok, forgatókönyvek, kéziratok, stb. 

I szép számban gyűlnek. Ezekből többször küldtünk már rendszerezett soroza-
tokat külföldi kiállításokra, így legutóbb Berlinbe és Argentínába. A jelenlegi 
még szerény emléktárgy gyűjteményt későbbi időpontban létesítendő film-
történeti és filmtechnikai múzeummá szándékozunk fejleszteni. 

A kísérletező tevékenység másfélesztendős alapos előkészítő Imunka után 
a jövő évben indul meg. Előbb elméletben igyekeztünk tisztázni a gyakorlati 
kísérletekben feldolgozandó problémákat. A kísérleteket két irányban indít-
juk majd el. Egyrészt esztétikai és pedagógiai témákat dolgozunk \fel rövid-
filmekben, Imint például a belső drámaiság, a belső mozgás, a kép és hang 
kontraszthatásának kérdéseit, vagy a filmalkotás és filmszemlélés filmmel 
való oktatásának eljárásait. Másrészt műfajkisérleteket tervezünk, így többeík 
között nagy magyar költők verseit a film nyelvére próbáljuk transzponálni. 

Az elméleti általánosítás területén a filmtudományi kutatás, a film-
elemzés és a fümbirálat módszertanának kialakítására tettük meg a kezdő 
lépéseket. Tudományos bizottságaink vitaülésein tárgyaljuk a magyar film-

. történet korszakainak összefüggéseit a társadalmii tényezőkkel. Ezeknek a 
tisztázó vitáknak eredményeképpen már elkészült egy-egy elemző Itanulmány 
minden felszabadulás után alkotott magyar filmről. Megkezdtük a magyar 

• filmtörténet tankönyvének előkészítő munkálatait. I 
Az előttünk álló legfontosabb feladat a filmalkotás és a filmhatás folya-

matának módszeres vizsgálata, azaz a lenini visszatükrözési elmélet és a 
magasabb idegműködésről szóló pavlovi tanítás alkalmazása a film terű- . 
leu Ire. Az elméleti kutatás kibontakozását erősen nehezíti az a sajnálatos 
körülmény, hogy egyrészt fogyatékos még at együttműködés más tudomány-
ágak képviselőivel, másrészt kevés a filmkutató és különösen Ikevés az olyan 
filmkutató, aki mély és alapos }marxista képzettséggel rendelkezik. Ez a 
fogyatékosság alkalmat ad arra, hogy antimarxista nézetek káros hatása 
visszatérőenI. felbukkanjon, elméleti, ismeretterjesztő és népszerűsítő írások-
ban és tévutakra csaljon, egyébként jószándékú filmkutatókat lés kritikuso-
kat. Reméljük, hogy ezen a veszedelmes fogyatékosságon jelentősen javit 
majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemnek ebben a tanévben meginduló 
marxista filmtudományi speciálkollégiuma, fiatal kutatók, egyetemisták és 
főiskolások bevonása a filmitudományi kutató munkába, és a marxista film-
elmélet következetesebb és fokozottabb érvényesítése. 

A fiatal magyar filmtudomány további hazai és külföldi kibontakozása 
a marxista elméleti alap megszilárdításától és kiszélesítésétől függ. 
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