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Hat-nyolc évvel ezelőtt szinte egy-

másra rímeltek a magyar filmkönyv-
kiadást sürgető cikkek. Külföldön 
járt filmrendezők és újságírók lel-
kesedve számoltak be a fejlett film-
művészettel rendelkező országok 
filmkönyveinek és filmszaklapjai-
nak magas számáról, azok olvasott-
ságáról. Kritikusok és alkotók egy-
aránt összefüggéseket kerestek és 
találtak filmművészet és filmmű-
veltség teljesítményei között Balázs 
Béla negyven évvel ezelőtti megál-
lapításai tapasztalatokkal megerő-
sítve jelezték a magyar filmkultúra 
fejlődésének útját-módját. 

A magyar nyelvű filmszakiroda-
lom kiadása ennek ellenére lassan 
indult meg, de az 1960-as évektől 
kezdve évről-évre emelkedett a film-
könyvek száma. Az 1967-es év pedig 
a legvérmesebb várakozásokat is túl-
szárnyalta. Míg a felszabadulást kö-
vető tíz év alatt 7 darab filmkönyv 
jelent meg és 1960-ig együttesen is 
csak 23, addig egyedül 1967-ben 21 
darab különböző filmtárgyú könyv 
került az olvasókhoz. Nem számítva 
Mándy Iván szépirodalmi jellegű 
„Régi idők mozija" című kötetét és 
a különböző műsorfüzeteket. 

Az elmúlt év tehát nemcsak a ki-
váló, számos nemzetközi fesztivál-
díjat nyert filmek — az ún. „ma-
gyar csoda"" — révén vonult be a 
magyar filmtörténetbe, hanem a 
filmkultúra széles körű megalapozá-
sával is. Nincs a filmműveltségnek 
olyan területe, amellyel e művek ne 
foglalkoztak volna. A filmtörténeti 
összegezéstől, a művészetelméleti 
alapkutatáson és az alkotó munka 
műhelytitkaiba bevezető műveken át 
a fontosabb filmeket és alkotásokat 
népszerűsítő művekig terjed a skála. 
Célunk nem is az egyes könyvek 
részletes ismertetése — a fpntosab-
bakról már beszámolt, és nyilván 
még beszámol a Filmvilág és más 
lapok —, inkább visszapillantás egy 
olyan szakaszra, mely után a film-
könyvek remélhetőleg éppoly termé-
szetessé válnak a kiadók tervében és 
az olvasók polcain, mint az irodalmi, 
zenei, képzőművészeti és más mű-
vek. 

A filmtörténetek között a legigé-

nyesebb Jay Leyda: Régi és új 
című, a szovjet filmművészet törté-
netét összefoglaló művei. Nemcsak 
az októberi szocialista forradalom 
félévszázados évfordulójához illő, de 
hézagpótló is ez a mű, hiszen több 
nyugati országban előbb olvashatták 
könyv alakban a szovjet film törté-
netét, mint a szocialista Magyaror-
szágon. Carlo Lizzani Az olasz film 
történeté-t kéziratos formában a 
Filmtudományi Intézet és Filmarchi-
vum adta ki a neorealizmus fontos-
ságának és annak az érdeklődésnek 
az alapján, amellyel nálunk közön-
ség és szakma az olasz filmeket fo-
gadja. Régi adósságot törlesztett a 
Filmtudományi Intézet, amikor ki-
adta Hevesy Ivánnak, a magyar 
filmtörténetírás megalapítójának 
harminc éven át mostohán kezelt, 
értékes kéziratát, a némafilm egye-
temes történetéről. A magyar film-
történet kutatómunka örvendetes 
fejlődéséről tanúskodik Magyar Bá-
lint: „A magyar némafilm története 
1918—1931 című könyve. A történeti 
művek sorát Chaplin Életem című 
regényes életrajza zárja be. A fon-
tosabb egyetemes filmtörténet össze-
foglalók (Sadoul, Gregor-Patalas) 
után tehát megkezdődött a nemzeti 
filmtörténetek és monográfiák ki-
adása. Reméljük, hogy az elkövet-
kező években megismerkedhetünk 
majd a csehszlovák, lengyel, francia, 
svéd, amerikai és más filmtörténe-
tekkel. 

Talán a történeti műveknél is fon-
tosabbak és a szó eredeti értelmében 
alapvetőek azok az elméleti, esztéti-
kai kutatások, amelyek Biró Y vette: 
A film drámaisága, Hermann István: 
Vászon és függöny, Nemes Károly: 
A filmművészet útján és Szalay Ká-
roly: A filmkomikum anatómiája 
című köteteiben láttak napvilágot. 
Ezek az esszék és tanulmányok más-
más felfogásban és megközelítésben 
a filmművészet sajátos vonásait, ere-
dendően a XX. századra jellemző, 
ember és társadalom komplex művé-
szi tükröződésének jellegzetességeit 
kutatják. Szervesen kapcsolódnak a 
hasonló jellegű külföldi kutatások-
hoz és folytatását képezik annak a 
munkának, amelyet annak idején 



Balázs Béla, Hevesy Iván indítottak 
meg. E kutatások alapján — megfe-
lelő pedagógiai szakismerettel páro-
sítva — már elkészíthető az egyetemi 
és főiskolai filmesztétikai oktatás ké-
zikönyve és jegyzete, hiszen a Bölcs 
István-szerkesztette középiskolai kí-
sérleti tankönyvek és kézikönyvek 
a klasszikusok mellett elsősorban a 
fenti szerzők műveire támaszkodnak. 

A legnépesebb olvasótábort azok a 
művek vonzzák, amelyek egyes fil-
meket és alkotókat ismertetnek, il-
letve a filmkészítés mesterségének 
titkaiba vezetik be olvasójukat. Rész-
ben azért, mert maguk a filmek még 
a klasszikusnak minősülő művek 
esetében is nehezen hozzáférhetőek, 
részben pedig azért, mert a filmmű-
vészeti ismeretterjesztő előadások, a 
televízió és a fotózás terjedésével 
egyenes arányban nő az amatőr 
filmkészítés igénye. (Ismeretes, hogy 
a televíziók kiterjedt tudósítói háló-
zattal rendelkeznek filmamatőrök 
köréből.) A Magvető kiadónál meg-
jelentetett Filmek Könyve és Film-
élet-en kívül ide sorolható Zsugán 
István öt magyar filmművészt bemu-
tató kötete és Zorkaje Portrék című 
munkája a fontosabb szovjet filmal-
kotók pályafutásának ismertetésé-
vel. 

A filmművészeti alkotófolyamat 
módszeres megismertetésében igen 
sikeresnek mondható az ötlettől a 
filmig című sorozat. Eddig megjelent 
két kötete Cseres Tibor-r-Kovács 
András Hideg napok és Jancsó Mik-
lós Szegénylegények című művei. 
Emlékszem, tíz évvel ezelőtt mennyi 
birkózás előzte meg és végül is ku-
darcba fulladt Sarkadi Imre és Fábri 
Zoltán Körhinta című művének ha-
sonló szellemű kiadása. A népszerű 
sorozat megjelentetése két okból is 
igen fontos. Egyrészt az élményt adó, 
nyomot hagyó filmek esetében a mű-
vek írott anyagának alapján lehet-
séges az élmény felidézése, elemzé-
se, hatásának tudatosítása. Ezenkívül 
épp a legigényesebb filmek forga-
tókönyvének közreadása a kottához 
hasonlóan igazítja el a filmkészítést 

tanulmányozó ifjúságot és a műked-
velő felnőtteket. A forgatókönyvek-
hez mellékelt fényképek, kritikai fo-
gadtatások nemcsak a mű szöveté-
ben való eligazodást könnyítik meg, 
hanem részben a közönség egyes 
rétegeinek önarcképét is bemutat-
ják — észrevételeik, megjegyzéseik 
tükrében, mint például a Hideg na-
pok fogadtatásánál. A sorozat szer-
kesztőinek eltérő módszere biztosít-
hatja a jövőben is, hogy a legértéke-
sebb filmek forgatókönyvének meg-
ismerése mellett bejárjuk azt a bo-
nyolult alkotói utat is, amelyet álta-
lánosságban a filmművészet komp-
lex jellegével szoktunk megnevezni. 
A rendező és operatőr mellett így 
ismerhetjük majd meg a zeneszerző, 
díszlettervező, összeállító, gyártás-
vezető és mások munkásságának sze-
repét, következményét egy-egy film 
sikerében vagy kudarcában. 

A díszlet- és makett-építés bonyo-
lult fogásaiból ad színes ízelítőt Sé-
nyi Imre—Szurok János: A film-
trükkök birodalmában című népsze-
rűsítő kötete. A magyar filmelmé-
leti irodalom művészettörténeti ér-
tékű írásait gyűjtötte kötetbe Gró 
Lajos: Filmesztétikai tanulmányai és 
a Patyomkin hullámverése című kö-
tet, melyek a húszas évek második 
felének gazdag terméséből származ-
nak. 

Az egyes kiadványok példány-
száma 300-tól 7—8000-ig terjed, 
egyedül a Chaplin önéletrajz 61 000. 
A filmkönyvek előállítása tehát te-
temes állami hozzájárulást követelt, 
de a kulturális élet irányítói a ma-
gyar szocialista filmművészethez 
méltóan segítették a népek művelő-
désében legfontosabb művészet tör-
ténetének és esztétikájának korszerű 
elsajátítását. A nézőkön a sor, hogy 
a filmkönyvek olvasótáborának ál-
landósuló növekedése ne tartson 
olyan sokáig, mint a kiadás rendsze-
rességének megteremtése. Annál is 
inkább, mert az előbbi nélkül az 
utóbbiak jámbor óhajtások marad-
nak. 
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