
A FELSZABADULT FILM 
A magyar nép felszabadulása a szellemi' élet, a kultúra minden területén 

- f i korszakos fordulatot jelent. De talán nincs még egy olyan művészeti ág, 
amelyben annyira alapvető lenne ez, mint a film területén. Hiszen, ha a 
szocialista eszmék jegyében álló irodalom, festészet vagy zene történetét kí-
séreljük meg áttekinteni, a nagyszerű elődök és előfutárok egész sorát kell 
számbavenni, akik áhították, megjövendölték, előkészítették népünk felsza-
badulását és a maguk művészetének legragyogóbb eszközeivel küzdöttek 
érte. A film azonban, amely egyszerre ipar is és művészet is — nem rendel-
kezik ilyen előzményekkel. A magyar filmipart a kapitalizmus teremtette 
meg, de a magyar filmművészet megalkotása, kifejlesztése a népi demok-
ráciának, a szocializmusnak vált a feladatává. Amíg a magányos alkotó — 
ha nyomor, szenvedés, s gyakran pusztulás árán is — ki-kitörhetett a feu-
dálkapitalizmus, a fasizmus művészetsorvasztó bilincseiből, a nagy appará-
tust mozgató és eleve az üzletiesség jegyében fogant filmgyártásban ez alig-
alig vált lehetségessé. A felszabadulás előtti magyar filmművészet lénye-
gében a kultúra perifériájára szorult, gyakran nevetség tárgya volt, vagy 
olcsó és hazug egzotikummá vált, ha olykor-olykor eljutott külföldre. Mai 
filmjeink viszont a világ minden részén sikert aratnak és mintegy másfél-
milliárd embernek tanúsították népünk alkotó készségét. 

Mi a forrása ennek a gyökeres változásnak? Művészetről lévén szó, nem 
elégedhetünk meg olyan valójában alapvető és döntő jelentőségű fordulat 
politikai elemzésével, mint a felszabadulás. Kétségtelen, hogy a filmművé-
szet felszabadulásának, kibontakozásának alapja az a hatalmas társadalmi 
változás, amely Magyarországot a népi demokratikus országok sorába emelte, 
s ennek során a filmművészetet is kiragadta a kapitalizmus rácsai mögül. 
Kiragadta anyagilag és szellemileg egyaránt. S ha e két egymással szorosan 
összefüggő s egymást feltételező tényezőt — erőltetett módon — rangsorolni 
próbáljuk, az eszmei felszabadulás talán jelentősebb az anyagi felszabadulás-
nál is. Filmművészetünk fejlődésének alapja az, hogy beáramlottak a film 
világába is korunk hatalmas, világot formáló eszméi, a marxizmus—leniniz-
mus xnlágszemlélete, a szocialista célkitűzések, az élet igaz ábrázolásának 
igénye. Ez tette lehetővé, hogy a magyar filmgyártás leküzdje provincializ-
musát, s ugyanakkor megtalálja népi gyökereit és a filmet alkotó társművé-
szetek közvetítésével szervesen kapcsolódhassák ahhoz az évszázados kul-
turális örökséghez, amely nélkül nem fejlődhet ki igazi művészet. Kettős 
honfoglalást kellett és kell elvégezni a magyar filmművészetnek. A szocia-
lista jövő érdekében egyszerre kell feltérképeznie a nagy átalakulásoktól 
vemhes, küzdelmes jelent, népünk, társadalmunk átalakulását és a múltat, 
amely haladó hagyományaival, szenvedéseivel és küzdelmeivel erőt ad 
ehhez. E kettős feladatból talán eredményesebben oldotta meg a másodikat, 
de hozzákezdett az első, a ma ábrázolásának nagy feladatához is. 

A társadalmi változások elsődleges és alapvető jelentőségű felszabadító 
hatásán kívül nagyban hozzájárultak filmművészetünk fejlődéséhez fizok a 
művészi ösztönzések is, amelyet a külföldi haladó filmekkel — s elsősorban 
a szovjet filmekkel — roló szerves kapcsolat jelent. Filmjeink alkotói meg-
ismerkedtek Eisenstein, Pudovkin, Romm, Donszkoj művészetével, olyan 
nagyszerű alkotásokkal, mint a Patyomkin cirkáló, a Csapajev, a Dzsingisz-
kán utóda, a Maxim-filmek, a Kronstadti tengerészek, a Cirkusz és foly-
tathatnánk ezt a felsorolást egészen Kalatozov legújabb filmjéig, a Szállnak 
a darvak-ig. Az élet, a valóság igaz ábrázolásának szocialista igénye ily mó-



don kiegészült egy új alkotási mód, művészetszemlélei -módszereivel, konkrét 
példáival. De — bármennyire is paradoxként hangzik — azt a tényt, hogy 
a modern nyugati filmgyártás eredményei, haladó irányzatai termékenyítően 
hathattak filmművészetünkre, szintén a felszabadulás tette lehetővé. Hiszen 
a művészi hatásnak is filmművészetünk szocialista megújhodása, a prog-
resszív törekvésekkel való azonulása az alapja. 

Amikor azonban nyomatékosan hangsúlyozzuk azt a minőségi különbsé-
get, amely az 1945 előtti és utáni filmgyártást megkülönbözteti, ez nem 
jelenti egyszersmind azt is, hogy elégedettek lehetünk filmművészetünk ered-
ményeivel. A szocialista filmművészet megalkotása hosszas, harcokkal terhelt, 
sikerekkel és kudarcokkal — elkerülhetetlen kudarcokkal — egyaránt kikö-
vezett út. Nem hunyhatunk szemet például olyan tények előtt, hogy világ-
sikert aratott filmjeink — a Talpalatnyi föld, a Körhinta, a Liliomfi, a Baka-
ruhában stb. — csaknem kizárólag a múlttal foglalkoznak. 

Az eszmei-politikai tisztánlátásnak — amely a múlt ábrázolásában olyan 
' nagy sikereket eredményezett — ki kell egészülnie a jelen alapos ismeretével, 

a dolgozó tömegek sorsának, harcainak mindennapos életének feltárásával. 

A magyar film az elmúlt esztendők során olyan rangot kapott kulturális 
életünkben, a nép szellemi életének formálásában, amilyenre azelőtt nem is 
gondoltak a film mesterei. A film a népi demokratikus Magyarország egyik 
legfontosabb kulturális tényezőjévé vált. Hiszen amíg húsz évvel ezelőtt 
mindössze 26 keskenymozi gondoskodott az egész országban a falusi lakosság 
filmellátásáról, ma 3340 a keskenymozik száma. Amig a Horthy-rendszerben 
csak a nagyobb megyék központja rendelkezett önálló filmszínházzal és 1938-
ban az ország összes helységeinek csupán 10,8 százalékában tartottak film-
vetítéseket, ma Magyarország lakott területeinek 81,7 százalékában van rend-
szeres filmvetítés, ami az összlakosság 95,4 százalékát érinti. 1935-ben mind-
össze 18,5 millió ember jutott el moziba. Az elmúlt esztendők során ez a szám 
évi 133,4 millióra szökött fel. 

Ez igen nagy felelősségei ró filmművészetünkre. Hiszen köztudomású, 
hogy ez a számszerű növekvés nem párosult ilyen nagymértékben a filmláto-
gató közönség ízlésének átformálásával is, hogy a tömegsiker önmagában 
még nem feltétlenül mércéje filmjeink értékének. A magyar filmművészet 
feladata, hogy ezt a megnövekedett tábort eszmeileg és művészileg egyaránt 
nevelje, feleletet adjon kérdéseire, hogy a film eszközeivel járuljon hozzá az 
új, igazabb, szocialista ember kialakulásához. 

P Á L Y Á Z A T 

rint, a második: 5000,— forint, a har-
madik: 2000,— forint. A jeligés pá-
lyásatokat 1958. július 15-ig kell be-
küldeni a Művelődésügyi Miniszté-
rium film-főigazgatóságához (Buda-
pest V., Báthory utca 10., III. 8.). A 
Művelődésügyi Minisztérium film-
főigazgatósága fenntartja magának 
a beküldött munkák filmesítési jo-
gát, a film megvalósítása esetén — 
függetlenül a pályadíjtól — a játék-
filmnél szokásos írói tiszteletdíj il-
leti meg. 

A Művelődésügyi Minisztérium 
film-főigazgatósága a Magyar Ta-
nácsköztársaság 40. évfordulója alkal-
mából pályázatot hirdet játékfilm-
novellára, amely a Magyar Tanács-
köztársaság történetéből meríti té-
máját. «A pályázati munkáknak el-
sődlegesen a magyar munkásosztály, 
a párt harcát kell drámai cselekmé-
nyekben, filmre megvalósíthatóan 
feldolgozni. A novellák 25 -gépelt ol-
dal terjedelműek lehetnek. A bekül-
dött pályázatok felett.bíráló -bizott-
ság dönt. Az első díj: 10 000,— fo-


