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ABSTRACT
Disszertációmban azon etikai kérdések sorát vizsgálom, amelyekkel a gyakorlati filmrestaurálás
során a restaurátorok szembesülnek. A korai kérdésektől és kételyektől a végső proaktív
beavatkozásokig: ezeket etikai cselekedeteknek tekintem; az első lépéstől kezdve, a
restaurálandó filmcím kiválasztásától - a legvégéig, az etikus restauráció végtermékének
vetítéséig.
A filmrestauráció hét fázisán, a hangrestauráció folyamatában azonosítom és vizsgálom a
javasolt etikai cselekedeteket. Ezen túl, további hat területen vizsgálom a szükséges etikai
cselekedeteket, a mellékelt ábra szerint.
Disszertációmban az etikát elvárt viselkedésmódként értelmezem; a film iránt, az eredeti alkotói
mű és szándék iránt, a műalkotás integritása és a fizikai materialitása iránt - bármiben is
testesüljön meg a pótolhatatlan forrásanyag vagy forrásanyagok materialitása. Bizonyos
mértékben úttörő munkát végezve, minden olyan cselekedetet etikai cselekedetnek tekintek,
amely hozzájárulhat az etikus restaurációhoz, illetve meggátolhatja, hogy bármilyen negatív
hatás érje az etikus restauráció folyamatát, illetve magát a pótolhatatlan forrásanyagot.
Ez a megközelítés megfelel az általános művészeti alkotások felújítási etikai alapelveinek,
ahogyan azt a művészeti alkotások felújításának elmélete is vallja. Tiszteli a hitelesség,
visszafordíthatóság és átláthatóság elvét. Vagyis hű marad az eredeti mű integritásához és
szellemiségéhez, a szerző szándékához. A film esetében a „bemutató napján vélt képi és hangi
élménynek” visszaállítása a cél, ez jelentené a hitelesség elvének betartását, nagy
általánosságban. Az odafigyelés, ami meggátolja a pótolhatatlan eredeti forrásanyag bárminemű
esetleges sérülését, pedig a visszaállíthatóság elvének betartása. A nem agresszív, kárt nem
okozó etikus beavatkozások kellő dokumentálásával a filmfelújítók betartják az etikus
filmrestaurálás harmadik elvét: az átláthatóságot.
Disszertációmban javaslatot teszek arra, hogy az etika fogalmát tágabb értelemben értelmezzük,
mint azt a mai akadémiai diszkurzusban megszokott. Az etika és az etikus filmrestaurálás
elsősorban egy attitűd, viselkedésmód, tartás és hozzáállás, ami mély kutatáson, tudáson,
tapasztalaton, hozzáértésen és az film iránti mély tiszteleten alapszik, beleértve a film
materialitásának, a film történetének és a filmművészet ismeretét. E hozzáállás és felkészültség
nélkül, számos meglevő etikus restaurálás soha meg nem született volna.
A technikai folyamatokat csak olyan mértékben szándékozom részletezni, amennyi ahhoz
szükséges, hogy az olvasó az analóg és digitális filmrestauráció komplexitásában eligazodjon.
Disszertációmban felhívást intézek, mintegy beavatkozni igyekszem a meglevő diszkurzusba:
újravizsgálom az elkerülhetetlen etikai döntéseket és kételyeket, vagyis a szükséges etikai
cselekedeteket. Továbbá, e célból, két javaslatot teszek, amelyek a két fő tézisemet is képezik
egyben:

FŐ TÉZIS 1 – JAVASLAT: ETIKAI CSELEKEDETEK KLASSZIFIKÁCIÓS
RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSE
A kortárs filmrestaurációban szükség mutatkozik egy írott, közmegegyezéssel elfogadott
klasszifikációs rendszerre, amelyet a FIAF (a nemzetközi filmarchívumok világszövetsége) és
más nemzetközi szervezet is támogatna. Ahogyan a Dolby licenc egy standardizált ellenőrzéshez
kötött, a filmrestaurációknak is meg kellene felelniük bizonyos standardizált etikai
követelményeknek. A FIAF már kidolgozott hasonló ajánlást a katalogizáció területén,
javaslatom szerint itt az ideje az etika területén is elkészíteni egy hasonló ajánlást, az általam
javasolt, körvonalazott klasszifikációs rendszer alapján:
FŐ TÉZIS 2 – JAVASLAT: C1, C2 ÉS C3 TÍPUSÚ TOVÁBBI FELOSZTÁS
ALKALMAZÁSA
Javaslom egy új klasszifikációs rendszer megalkotását, amelyben az etikai kérdéseket és
dilemmákat proaktívan etikai cselekedeteknek tekintjük és további három alkategóriára, a C1, a
C2 és a C3 etikai cselekedetekre osztjuk.
C1 TÍPUSÚ ETIKAI CSELEKEDETEK
A C1 típusú etikai cselekedetek azok a többnyire szubjektív fő etikai döntések csoportja lenne,
mint a fényelés vagy a hangrestauráció. Azok a folyamatok, amelyek leginkább elismert
szakemberek jóváhagyásával legitimálhatók. Vagyis az egyelőre nehezen standardizálható
folyamatokról van szó. Például: mikor etikus egy film fényelése? A C1 típusú etikai cselekedetek
igénylik a legmagasabb szintű szakmai hozzáértést és gyakorlatot. Ide tartoznak az operatőrök,
filmrendezők, laboratóriumi szakemberek, a restaurátorok, a fénymegadók (kolorisztok)
szükséges etikai cselekedetei.
C2 TÍPUSÚ ETIKAI CSELEKEDETEK
A C2 típusú etikai cselekedetek azok a filmrestauráció során felbukkanó etikai döntések sora,
amelyek relatíve könnyen standardizálhatók. Szükség van kiváló utómunka szakemberekre és
egyéb szuperspecializált szakemberekre, de ezen etikai cselekedetek iránt könnyebb egzakt
technikai elvárásokat támasztani, megfogalmazni. Például létezik egy bizonyos közmegegyezés,
mely konverziók a jók, melyek a leginkább veszteségmentesek, illetve mely filmes képméretet,
mely digitális képméretre a legetikusabb konvertálni.
C3 TÍPUSÚ ETIKAI CSELEKEDETEK
A C3 típusú etikai cselekedetek pedig azok, amelyeket az etika eddig leggyakrabban felfogott
értelmében, nem tartoztak szűken az etikai kérdések közé, de tetemesen befolyásolhatják, illetve
meghiúsíthatják az etikus filmrestaurálást. Dolgozatomban leginkább ezekre hívom fel a
figyelmet, ezek azok a cselekedetek, amelyek egyáltalán lehetővé teszik magát az etikus
filmrestaurálást, például az anyagok felelősségteljes őrzése és szállítása, a megfelelő
kutatómunka vagy a teljes restaurációs munka stratégiájának átgondolása.
Ezek a döntések hivatottak megóvni a pótolhatatlan forrásanyagot bárminemű sérüléstől vagy
annak elvesztésétől, ezek a cselekedetek teszik lehetővé a további szükséges etikai

cselekedeteket. A legmagasabb gyártási, szervezési és stratégiai szinten hozott döntések is ide
tartoznak. A pótolhatatlan forrásanyag biztonságos szállításáról és tárolásról való gondoskodás is
C3 típusú cselekedetnek javaslom tekinteni.
Dolgozatomban az említett két fő tézis szerint csoportosított etikai cselekedeteket vizsgálok a
filmfelújítás hét fázisa és a hangrestauráció fázisán keresztül, illetve további hat szempontból.
Minden egyes vizsgált restaurációs fázisban igyekeztem beazonosítani a legszükségesebb etikai
cselekedeteket.
A két fő tézisen kívül több további kisebb jelentőségű tézist is vizsgáltam.

Az filmrestauráció etikai cselekedetei vizsgálatának folyamata a disszertációban
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