
A SZÉPSÉG SZŰZFÖLDJEI 
— A XXI, Kongresszus alkalmából a Szovjet Film Ünnepe elé — 

»A szovjet társadalom szellemi életében mind nagyobb jelentőségű a 
mozi és a televízió. Hazánkban jelenleg mintegy 80 000 mozigép működik, 
ebből 61 000 faluhelyen s ez kiváltképpen örvendetes dolog. 1952-ben film-
stúdióink mindössze 18 filmet készítettek, a XX. kongresszust követő nem 
egészen három év alatt viszont a szovjet filmipar több mint 350 normál-
méretű fűmet gyártott.« 

A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXI. kongresszusán J. A. Fur-
ceva mondotta ezeket a szavakat, amelyek arról tanúskodnak, hogy az a ha-
talmas méretű fejlődés, amely a XX. kongresszus után a szűzföldek feltö-
rése, az iparigazgatás decentralizálása, a kolhozok megerősítése következté-
ben új lendületet kapott, nem korlátozódik az iparra, a mezőgazdaságra, ha-
nem a kultúra fellendülésének is elementáris erejű forrásává vált. Ha az 
1952-es év tizennyolc filmjét összevetjük az utolsó három esztendő 350 film-
jével, azt kell megállapítanunk, hogy a szovjet filmgyártás is — éppúgy mint 
az ipar és mezőgazdaság egyéb ágazatai — fejlődésének ütemét tekintve leg-
első a világon. Aligha van még egy filmgyártás, amelynek termelésgrafi-
konja ilyen meredeken törne felfelé. A szovjet filmipar fejlődésének értékét 
és jelentőségét különösen alihúzza, hogy amíg nyugaton a televízió elterje-
dése következtében a film és a filmgyártás hanyatlásának, a mozipark ál-
landó szűkülésének vagyunk szemtanúi, a Szovjetunióban a filmgyártásnak 
ez a nagyarányú növekedése a televízió gyors meghonosodásával párhuzamo-
san következett be. A különböző kulturális ágaknak az a konkurrenciája, 
amely a kapitalista társadalomban olyan egészségtelenül és rombolóan érvé-
nyesül, amely úgy jelentkezik, hogy a film feltűnése csapást mér a színház-
kultúrára — egyes helyeken, például Amerikában, Ausztráliában ki sem 
engedte fejlődni — a televízió bevezetése pedig kiszorítja a filmet — a 
Szovjetunióban ismeretlen. A szocialista társadalomban a művészetek fejlő-
dését a nép egyre növekvő kulturális igényei határozzák meg és biztosítják, 
nem befolyásolják profit szempontok, üzleti számitások. 

Vannak talán kultúrssmobok, akik érdektelenül vonogatják a vállukat, 
amikor a filmgyártás adatairól hallanak. Pedig nyilvánvaló, hogy a »Száll-
nak a darvak—nak, a »Múló évek—nek, a »Csendes Don—nak, a ».Nővérek-
nek, a »Dal a tengerrőU-nek és mindazon filmeknek esztétikai értéke, mű-
vészi sikere, amelyek az utolsó három év során annyi elismerést arattak és 
a szovjet film új, felfelé ívelő szakaszáról tanúskodnak, szerves kapcsolatban 
van a szovjet filmgyártás fejlődésével; hogy a kiugró és maradandó művészi 
eredmények egy mennyiségileg is szélesedő filmgyártás talajából virágzottak 
kl Ezekben a számokban éppúgy a Szovjetunió Kommunista Pártja és a 
szovjet állam kulturális gondoskodása, tervszerű filmpolitikája tükröződik, 
mint azokban az eszmei útmutatásokban, amelyek a fejlődés irányát művészi 
szempontból is meghatározzák, s amelyek a XXI. kongresszuson Hruscsov, 
Furcevti, Mikojan, Szuszlov, Tvardovszkii felszólalásaiban nyertek megfogal-
mazást. A Szovjetunió Kommunista Pártja a filmet illetően is teljes mér-
tékben érvényesíteni kívánja a lenini tanítást, amely szerint a fűm eszmei-
politikai szempontból, a tömegek nevelése szempontjából a legfontosabb mű-
vészet. Ez nyilatkozik meg abban a támogatásban és figyelemben, amelyet a 
párt tanúsít mind eszmei, mind anyagi szempontból a film iránt. A filmter-
melés volumenjének növelése, a mozipark szélesítése és a szocialista realiz-
mus győzelméért folytatott eszmei harc ugyanannak a folyamatnak két egy-
mással összefüggő oldala. Ez a kétoldalú gondoskodás, amely már eddig is 
olyan nagy művészek, mint Eizenstein. Pudovkin. Dovzsenko, Romm, Donsz-
koj, Ermler, Kalatozov stb. művészetének a kibontakozását tette lehetővé, 
amely eddig is klasszikus értékű alkotások torával járult hozzá a világ film-
kultúrájához, döntő feltétele és biztosítéka a szovjet film fejlődétének. 



De szűklátókörűség volna ezekre a mégoly fontos és nélkülözhetetlen 
mozzanatokra korlátozni a szovjet filmkultúra éltető forrásait. Amikor az 
ipar, a mezőgazdaság, a tudomány, az iskolázás fejlesztésének ragyogó táv-
latairól esik szó — közvetve a film jövőjéről is van szó. Amikor a kommu-
nizmus megvalósításának évezredes álma kerül emberközelséfjbe, villan fel 
immár horizontunkon belül — egyszersmind a film, a kommunista film új 
lehetőségei, ígérete, követelményei fogalmazódnak meg. 

»A szocialista társadalom szellemi kultúrájának fejlesztésében és gaz-
dagításában fontos szerepe van az irodalomnak és művészetnek, amely tevé-
kenyen formálja a kommunista társadalom emberét — mondotta N. Sz. 
Hruscsov. — Nincs nemesebb és magasztosabb feladat, mint művészetünké: 
megörökíteni a kommunizmust építő nép hőstetteit. Az írók, színművészek, 
a filmművészek, a zenészek, a szobrászok és festők emeljék még magasabbra 
alkotásaik eszmei-művészi színvonalát. Legyenek továbbra is a párt és az 
állam tevékeny segítőtársai a dolgozók kommunista nevelésében, a kommu-
nista erkölcs elveinek terjesztésében, a sok nemzetiségű ország szocialista 
kultúrájának fejlesztésében, a helyes esztétikai ízlés kialakításában.« 

Ezeknek a nagyszerű feladatoknak szolgálatában áll a szovjet filmmű-
vészet. És amikor ezeket a feladatokat megvalósítja egyszersmind szüntelen 
megújúló erőforrásokra taílál, a szépség újabb és újabb szűzföldjeit tárja és 
töri fel. Hiszen a művészet és különösen a filmművészet, miközben a kom-
munista embert formálja, maga is formálódik, új és magasabbrendű tartal-
mat kölcsönöz a kommunistává váló ember magasabbrendű eszmeiségétől, 
nemesebb, tisztább erkölcsi arculatától, emberségétől, áldozatkészségétől. 

A film minden gyökérszálával a való élet termőtalajába kapaszkodik, 
onnan szívja éltető erejét. A szovjet film is eltéphetetlen kapcsolatban áll 
azzal az élettel, amelyet Iaz anyagi-, szellemi- és erkölcsi értékek viharos 
növekedése jellemez, amely forradalmi lendülettel változtatja meg, emeli 
mind magasabb és magasabb fokra — a kommunizmus fokára — egy hatal-
mas ország gazdagságát, kultúráját, egész életét. A szovjet film anyagi és 
eszmei alapjához hozzátartozik az iskolákban, főiskolákon kiművelődő em-
berfők százezreinek, millióinak sokasága — ez a kulturális rakéta — amely, 
Majakovszkij szavaival egy szüntelenül emelkedő színvonalú közönség ^tár-
sadalmi megrendelését« továbbítja o film mestereinek, az élet igényes és 
hiteles ábrázolására. Hozzátartozik a csökkenő munkaidő, amely a kultúra 
oly lényeges feltételét, a szabadidőt növeli meg. Hozzátartoznak az új erő-
művek, gyárak, szputnyikok, felfedezések, a gazdagodó, gépesedé kolhozok 
—, amelyek a maguk termeivényekben, alkotásokban jelentkező emberi—er-
kölcsi—társadalmi aranyfedezetükkel kimeríthetetlen kincsesbányái a szocia-
lista tematikának, a szocialista-realizmus alkotó módszerének. 

Mindez több mint ígéret és lehetőség. Biztosíték ii a művészetek s köz-
tük a film minden eddiginél magasabbra ívelő pályájára. De téved az, aki 
automatikusan, kitérők, mellékutak, sőt esetleg zsákutcák nélkül képzeli el 
egy művészet fejlődését. Mint az élet minden területén, a művészetekben is 
fáradságos kutatások, szorgos kisérletezések, részleteredmények, félsikerek 
lépcsőfokai vezetnek a sikerhez, a remekműhöz, a maradandó alkotáshoz. 
Aki azonban — akár szándékos rosszhiszeműségből akár fogyatékos ismere-
tei. pillanatnyi élménye alapján — egy-egy lépcsőfokkal, epizódikus kitérő-
vel azonosítja a szovjet filmművészet egészének történelmi és filmtörténeti 
misszióját, szerepét, éppoly barbárul és vakon jár el, mint aki egy közepes 
angol dráma hatására Shakespeare-t, egy sikerületlen német vers nyomán 
Goethe-t. egy gyenge olasz festmény alapján Leonardót, vagy Michelangelói 
tagadja le. 

A forradalomban született szovjet filmművészet — amelynek első szava 
Eisensteinnel, Pudovkinnal, Dovzsenkóval stb. a forradalmas tömegek har-
cának filmindulója volt — most, hogy a kommunizmus építésének második 
szakaszával a szovjet tömegek harca új forradalmi lendületet vett. szükség-
szerűen halad a szocialista-realista művészet új csiícsai felé. 


