
A film a KULTURA VILÁGÁ-ban 
A korszerű művelt-

ség alapismereteit en-
ciklopédikusán össze-
foglaló könyvsorozat má-
sodik kiadásának művé-
szeti kötete a zene, a 
tánc, a színház mellett 
rangos terjedelemben 
több mint háromszáz 
oldalon foglalkozik a 
filmmel. Úgy látszik, 
lassan, fokozatosan ki-
tárulnak azok az aka-
démiai kapuk, amelyek 
megnyitását Balázs Bé-
la több mint harminc 
évvel ezelőtt követelte. 
A kötet azonban arról 
is számot ad, hogy 
filmtörténet-írásunk és 
általában filmtudomá-
nyunk ez alatt az idő 
alatt mennyire készült 
fel a kultúra világában 
való helytálláshoz. Az 
eredmény — úgy vé-
lem — elmarad az igé-
nyek mögött. 

A filmről szóló feje-
zet öt szerzője közül 
kettő: Magyar Bálint és 
Nemeskürty István va-
lóban önálló kutatás 
eredményeit publikálja. 
Ezek az első, könyv-
alakban közreadott, tu-
dományos igényű ma-
gyar filmtörténeti ösz-
szefoglalók. A másik 
két terjedelmesebb rész 
szerzője azonban nem 
érvényesíti ugyanezt a 
törekvést. Bán Róbert-
nek a filmkészítés fo-
lyamatáról szóló ismer-
tetője a maga nemében 
helytálló munka. Kér-
dés azonban, hogy az 
ilyen kulturális alapve-
tést szolgáló műben 
szükség van-e erre? Azt 
hiszem, hogy nincs. Az 
újságcikkek és az eddi-
gi népszerűsítő művek 

elég részletesen feltár-
ták már a film -kulisz-
szatitkait-. Legutóbb pl. 
A filmről a nézőnek és 
a Felvétel! Indíts! című 
kötetek. De a régi ma-
gyar filmszakkönyvek 
is éppen ezzel a témá-
val foglalkoztak a leg-
többet — művészet cí-
mén. (Dáloky J., Lohr 
F., Smolka J. és mások.) 
Egy ilyen művészettör-
téneti műben a filmké-
szítés vegykonyhájának 
izgalmai helyett na-
gyobb szükség lett vol-
na rövid, szabatos gyár-
tási-technológiai kódex-
re. 

De talán mégsem a 
feladatához mérten jó 
munkát végzett szerző-
vel, hanem a kötet szer-
kesztőivel, az összeállí-
tás szempontjaival lehet 
és kell vitázni. A »ku-
lisszatitkok« feltárása 
ugyanis — akarva-aka-
ratlan — továbbra is az 
••aktuális furcsaságok-
közé szorítja vissza a 
filmet, ahol nem a mód-
szeres alapelvek, eszté-
tikai kategóriák, hanem 
az eklektikusán össze-
hordott, csaknem intim-
pistás jól informáltság a 
fontos. Ez a felfogás 
elég nagy mértékben ér-
vényesül Pánczél La-
jos: A film világtörté-
nete című összeállításá-
ban. 

Az egyetemes film-
művészet történetét száz 
oldalon összefoglalni 
szerkesztő és szerző ré-
széről egyaránt merész 
vállalkozás. De ilyen rö-
vid terjedelemben tu-
dományos hitele csak az 
olyan megoldásnak le-
het, amely elsősorban a 

sajátos kifejezési eszkö-
zökre, önállóságra tö-
rekvő filmművészet fő 
fejlődésvonalát és ered-
ményeit foglalja rend-
szerbe. Pánczél Lajos 
anyagából pedig ez az 
átfogó, rendszerező és 
következetesen alkal-
mazott esztétikai alap-
elv hiányzik a legjob-
ban. Igaz, az első vál-
tozathoz mérten tárgyá-
ban bővült és javult az 
új összeállítás (Chap-
lin-rész, Stroheim, a 
szovjet filmtörténet, az 
ú j irányzatok stb.). 

A filmművészeti al-
kotó tevékenység elvé-
nek következetlen al-
kalmazásából szárma-
zik az is, hogy egyes, 
történetileg kiemelkedő, 
filmeknek csak a fősze-
replőjét említi a szerző, 
nem méltányolva a for-
gatókönyv és a rende-
zés munkáját. A film-
műveltség terjesztésé-
nek egyik feladata ép-
pen az, hogy kimozdít-
sa a közönséget a csak 
a színészekre irányuló, • 
felületi tájékozódásból, 
és az alkotók munká-
ját értő, értékelő felfo-
gást honosítson meg. 

A magyar film rövid 
történetét Nemeskürty 
István irta. Tanulmá-
nyában — mint említi 
is — elsősorban a já-
tékfilmek fejlődését vizs-
gálta, és a magyar film-
művészet kezdetét 1912-
re helyezi. A filmművé-
szeti alkotó tevékeny-
ség zöme valóban a já-
tékfilm műfajára esik, 
mégis úgy vélem, hogy 
a filmművészet tudo-
mányos történetéből nem 
hiányozhatik a doku-
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Csak a moziban láthat-
ják, a TV nem közvetíti 

mentumműfaj kifejezési irányítva a figyelmet. Az 
eszközteremtö, valóság- 1956. utáni részben azon-
feltáró szerepének elem- ban némi bizonytalan-
zése. Ez annál inkább ság érezhető, elégtelen 
szükséges, mert ezzel a rendezőkre irányított 
kapcsolatban a közön- eszmei iránytű, 
ség, sőt a szakemberek A befejező rész Ma-
körében is sok téves né- gyar Bálint hosszabb 
zet uralkodik. Sokan ta- ideje gyűjtögetett képes 
gadják a dokumentum- magyar filmtörténetét 
film és a természetfilm tartalmazza és így jól 
művészi lehetőségeit, il- kapcsolódik Nemeskürty 
letőleg nem választják István tanulmányához, 
külön őket a híradók, Magyar Bálint a meg-
riportfilmek tudósításai- levő filmekből kinagyí-
tól. A tanulmány ugyan tott foltok; eredeti plaká-
néhány szóval kitér erre tok segítségével vezeti 
a műfajra is, de nagyon végig az olvasót a honi 
vázlatosan. film történetén, nem 

Nemeskürty saját ku- hagyva kl abból a hír-
tatásai alapján tgyek- adók, dokumentumfil-
szik rendszert teremteni mek műfaját sem. A ké-
a magyar játékfilmek pek mellett a korabeli 
fejlődésének szakaszai sajtótermékekből idé-
között. Megjegyzem zett, jellemző szöveg-
azonban, hogy a magyar részek találhatók. Kár, 
hangosfilmek a két vi- hogy az idézetek mel-
lágháború közötti idő- lett csak ritkán szere-
szakában több irányzat pelnek a forráshelyek, 
figyelhető meg, mint A magyar filmtörténet-
amennyit Nemeskürty írás kezdeti idején erre 
már említ. A legnehe- nagy szükség volna, mert 
zebb feladat azonban ezzel nagyban könnyeb-
kétségtelenül a magyar bedne a további kutatók 
film felszabadulás utáni munkája, 
történetének összegezése. A kötet azt bizonyítja, 
Az élmények még fris- hogy a film népszerűsé-
sek. A higgadt, tárgyi- gével, tömegeinek tábo-
lagos felmérést megne- rával tekintélyes helyet 
hezíti az érzelmek, szen- biztosított magának a 
vedélyek sokszor fel- kultúra világában. Ezt a 
kavart hullámzása. Az helyet azonban — hason-
államosításig, illetőleg lóan a hagyományos mű-
1956-ig Nemeskürty ha- vészetekhez — csak tu-
tározott rendet igyekszik dományos eszközökkel 
teremteni a magyar fii- lehet pontosan felmérni 
mek törekvései között, és kulturáltabbá tenni, 
elsősorban a rendezőkre MOLNÁR ISTVÁN 
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