
Monlca VUtl, a Teréza, a 
tolvajnö főszerepében 

Bolkan és Renato Salva-
tori. 

A Tosca megfilmesí-
tett változata után Mo-
nica Vitti ú j ra oilyan 
szerepet vállalt, amely a 
legszélesebb lehetőséget 
nyú j t j a alakítói képessé-
gei kifejtésére. A Teré-
za, a tolvajnö címszere-
pében egy társadalom-
ból kirekesztett asszony 
harminc esztendejének 
néhány mozzanatát áb-
rázolja. 

Végül említsük meg a 
kitűnő szereposztás mi-
att Ludovico Pavoni leg-
újabb filmjét, a Hogyan 
legyünk nők? címűt, 
amelyben a főszerepe-
ket Marisa Berenson, 
Stefania Casini, Fabrizio 
Moroni és Rayimond Lo-
velock jáitsszák. 

KLAUS RÜHLE 

Negyvenöt könyv a filmről 
Tizennegyedik éve, hogy a Ma-

gyar Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum gondozásában meg-
jelennek a világ filmelméleti szak-
irodalmának legfontosabb kiadvá-
nyai. Eddig negyvenöt kötet jelent 
meg, valóságos könyvtár. Lassan 
elérjük, hogy a világ klasszikusnak 
számító filmszakirodalma magyar 
nyelven is hozzáférhetővé válik. 
1960-ban jelent meg az első kötet, 
évente tehát szívós kitartással át-
lagban három ilyen szakmunka lá-
tott napvilágot Kis példányszám-
ban ugyan, és csak „kézirat gya-
nánt", de a néhány száz komoly ér-
deklődő számára mégiscsak megsze-
rezhető módon, illetve ha a könyv-
tárak olvasóit is tekintetbe vesz-
szük: több ezer érdeklődőt is kielé-

gítve. Az éppen csak születő ma-
gyar filmtudománynak mindenkép-
pen nagy érdeme ez, kár lenne róla 
szemérmesen hallgatni. Ne várjuk 
hát meg a hazai irodalmunkban oly 
kínos gonddal nyilvántartott jubi-
leumok valamelyikét, az ötvenedik, 
a századik kötetet, vagy a sorozat 
létezésének tizenötödik, huszadik, 
ötvenedik évfordulóját, hanem be-
széljünk most róla, a tizennegye-
dik évi fennállás és a negyvenötö-
dik kötet után. Beszélnünk kell 
azért is, mert hátha valamelyik ki-
adó felfigyel a vállalkozásra, és ak-
kor a sorozat kiléphet a „kézirat 
gyanánt" jogi megjelölés anonymi-
tásából, de azért is, mert a publi-
kált tudományos értékeket minden-
képp nyilván kell tartani. 



Hozzáférhetővé váltak magyar 
nyelven olyan francia klasszikusok, 
mint André Bazin és Jean Epstein; 
Amerikába szakadt németek, mint 
Rudolf Arnheim és Cracauer, vala-
mint az amerikai John Howard 
Lawson; az angol Paul Rotha és 
John Grierson; az olasz Guido 
Aristarco és Renato May, nem is 
szólva a szovjet szakirodalom kivá-
lóságairól, mint Nyikolaj Lebegyev, 
Dziga Vertov és Eizenstein, akitől 
vagy akiről négy kiadványt is pub-
likáltak. A filmelmélet és a film-
esztétika minden lényeges alapkér-
dését megszólaltatták, de megjelent 
magyar, svéd, olasz és szovjet film-
történet is. Hozzáférhetővé vált a 
magyar filmszakirodalom két úttö-
rőjének munkássága: Hevesy Iváné 
és Gró Lajosé. A mai magyar film-
esztétika néhány jelentős képvise-
lője is ebben a sorozatban publi-
kálta először összefüggő elméleti 
tanulmányait: Almási Miklós, Gyer-
tyán Ervin, Hermann István: Film-
esztétikai tanulmányok. Lohr Fe-
renc, az első magyar hangosfilmek-
től napjainkig számtalan magyar 
film hangmérnöke, a világ egyik 
legelső filmhang-esztétikai tanul-
mányát adta ki. A korszerű film 
problémáiról számos jól használható 
válogatás jelent meg: Rendezői mű-
hely, Töltőtollam a kamera, és így 
tovább. Megjelent egy magyar tu-
dományos összegezés is a magyar 
némafilm történetéről, Magyar Bá-
lint tollából. 

De nem sorolhatjuk fel mind a 
negyvenöt kiadványt: talán ennyi 
is elég annak igazolására, hogy el-
ismerésünk nem egyszerű lelkende-
zés, hanem valóban jelentős ered-
mények móltányolása. 

De éppen ez az elismerés kötelez 
a még meglevő hibák és problémák 
leírására is. Talán éppen azért, 
mert a sorozat igen szűk kör szá-
mára készül, minduntalan aggályo-
san hangsúlyozva a sokszorosított 
kézirat-jelleget, a sorozat gondozói 
gyakran megelégednek a lefordít-
tatás puszta tényével. A fordítói 

munka ellenőrzése nem mindig elég 
pontos, a szerkesztés néha elkapko-
dott, felületes. Hiányzik az ilyen 
tudományos igényű kiadványoknál 
elengedhetetlen jegyzetanyag, az el-
igazító és magyarázó vagy esetleg 
vitatkozó kísérőszövegek, kísérő-
tanulmány, történeti összefoglalás, 
és egyáltalán, a kiadott mű mai 
jelentőségének méltatása. Érdemes 
lenne a magyar filmtörténet érté-
keinek új ra felfedezése és ú j ra ki-
adása is. Az 1918-ban meghalt Tö-
rök Jenő kritikái és filmelméleti 
írásai, jeles magyar írók filmkriti-
káinak összegyűjtött kötete a tízes 
évekből, és számtalan más ilyen ki-
advány legalább valamit törlesztene 
a múló évek számával egyre súlyo-
sodó adósságainkból. Persze mind-
ehhez az is kellene, hogy ez a soro-
zat kiléphessen a szélesebb nyilvá-
nosság elé. Így nem csoda, ha tudo-
mányos kritikát nem kap, hanem 
ki van szolgáltatva olyan figyelem-
felhívó cikkek általánosításainak, 
mint amilyen ez a kis írás is. A 
nyilvánosság elé lépés a Filmtudo-
mányi Intézet kevesek által ismert 
és méltányolt munkásságát is job-
ban megismertetné, hiszen egy 
ilyen sorozathoz egyrészt koncepció, 
másrészt fordítók, lektorok, szer-
kesztők, tudósok szükségesek. 

De kézirat ide, kézirat oda, tö-
rődhetne az intézet, mint kiadó a 
kötetek külcsínével is. Üj abban, az 
utóbbi nyolc-tíz kötet már elvisel-
hető külalakban jelentkezik, de az 
első néhány tucat riasztóan csúnya 
volt. Nem is szólva arról, hogy 
filmről szóló könyvekből mennyire 
hiányzik a kép, ami a szövegnek 
ha nem is egyenrangú társa, de 
legalábbis kiegészítője kell, hogy 
legyen. Képet pedig eddig egyetlen 
kiadvány sem közölt. 

De még így is, ezekkel a fogya-
tékosságokkal együtt is ez a sorozat 
és szerkesztői többet tettek a ma-
gyar filmkultúra érdekében, mint 
az összes magyar könyvkiadók 
együttvéve. 
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