
Európa legnagyobb filmvárosa: 
a MOSZFILM-stúdió 

A MOSZFILM-stúdió története szo-
rosan egybefonódik a szovjet film-
ipar fejlődésének történetével. 1917 
novembere előtt az orosz filmipar 
Moszkvára korlátozódott, ahol nyolc 
nagy és tíz kisebb filmvállalat mű-
termeiben folytak felvételek. A fia-
tal szovjet állam 1919-ben Lenin ja-
vaslatára tízmillió rubeles rendkí-
vüli hitelt szavazott meg a filmipar 
támogatására. A nemzetközi politikai 
élet vezetői, a sikertelen intervenció 
után, a teljes gazdasági bldkádot 
kényszerítették a szovjet államra, 
így a filmeseknek minden elektro-
mos berendezésüket, felvevőgépeiket 
és a felvételekhez szükséges nyers-
anyagot magúiknak kellett előállíta-
niuk és kikísérletezniük. 1924-ben 
elkészítették a világ első elektro-
mechanikus szerkezetű filmfelvevő 
kameráját, a -Majevká—t, amelynek 
optikáit is szovjet gyárak állították 
elő. A régi filmstúdiókat is korsze-
rűsítették, de ezek még így sem fe-

leltek meg a követelményeknek a 
filmgyártás mennyiségi növekedésé-
hez mérten. 1925-ben 51 filmet készí-
tettek a szovjet filmstúdiókban, 1929-
ben már majdnem 100-at, úgyhogy 
1928 szeptemberében megnyitják az 
ú j központi filmstúdiót, amely ké-
sőbb a MOSZFILM-stúdió nevet 
kapta. Ez a stúdió tökéletes belső be-
rendezésével a kor legkorszerűbb 
műteremvárosává vált. Hét műter-
mében mindenféle felvételt meg le-
hetett oldaini, elektromos berendezé-
se pedig 1000 kilowatt terhelést bírt 
el. A világon itt alkalmaztak először 
alumíniumállványos 2500 mm átmé-
rőjű óriás fényszórókat. Az ú j film-
gyárat néhány év alatt valóságos 
kombináttá fejlesztették. Itt hívták 
elő és itt másolták a filmszalagokat 
és 1933-tól a kisfilm-másolás is itt 
történt. 1929 nyarától kezdve rend-
szeres kísérletek folytak háromféle 
szovjet gyártmányú hangfelvevő be-
rendezéssel, amellyel már 1930-ban 



hangos filmhíradókat készítettek. 
Évek során a gyár valóságos várossá 
nőtt, és már 1935-ben másfélszer 
akkora volt, mint az Európa legna-
gyobb műtermének tartott neuba-
belsbergi UFA-filmstúdió. A szovjet 
filmtechnika megteremtésének 15. 
évfordulójára, 1935-re elkészült a 
H-Virágok karneválja- című első szov-
jet színesfilm. Majd érdekes kísér-
leteket folytattak a vándormaszk el-
nevezésű technikai eljárással, ame-
lyet elsőízben szovjet filmekben al-
kalmaztak. 1933 óta csak hangosfil-
mek készülnek a MOSZFILM-stúdió-
ban, amelyet egy hároméves terv ke-
retében 1938 elejére tovább bővítet-
tek. s ekkor a stúdiónak tíz filmmű-
terme, két háttérvetítő-műterme, egy 
kombinált film- és trükkműhelye, 
valamint egy feliratozó műterme lett. 
A gyár saját, több mint tízezer kilo-
wattos elektromos erőművet kapott. 
Ivanov professzor vezetése alatt 1939-
ben megkezdődtek a sztereofilm-
kísérletek és 1941-ben megnyílt 
Moszkvában a világ első állandó jel-
legű plasztikus filmszínháza. 

A második világháború rendkívüli 
feladatokat rótt a filmstúdióra. A né-
metektől veszélyeztetett területekről 
Moszkvába és Leningrádba evakuál-
nak a filmstúdiók és a gyárban felf' -
kozott haditermelés kezdődik. Éven-
te 200, részben játék, részben ka-
tonai oktatófilmet készítenek. A há-
ború után az alapvető helyreállítási 
munkák elvégzésével lehetővé vált. 
hogy az ismeretterjesztő- és oktató-
film intézet is kiköltözzön a MOSZ-
FlLM-stúdióba. 1947-ben a teljes 
technikai apparátust kicserélik és » 
legkorszerűbb -Moszkva- típusú ft-!-
vevőgépekkel lát ják el a gyárat. Fo-
kozatosan áttértek a színesfilmgyár-
tásra is — az 50-es évek elején a 

szovjet filmek 40 százaléka színes 
anyagra készült. 

A rohamosan fejlődő filmtechnika 
azonban újabb korszerűsítéseket tett 
szükségszerűvé. Ezért 1957-ben hoz-
zákezdtek a MOSZFILM-stúdió 
újabb nagyarányú bővítéséhez, ame-
lyet 1960-ra fejeznek be, és akkorra 
Moszkvában áll majd Európa legkor-
szerűbb filmvárosa. A nagyszabású 
terv keretében három, új , hatalmas, 
egyenként 120 000 köbméteres stúdió-
komplexumot építenek, amelyek 
mindegyike egy nagyobb, vagy há-
rom-három kisebb műteremre bont-
ható. Elkészítik Európa legnagyobb 
filmlaboratóriumát, ú j dekorációs, 
asztalos, szabó és egyéb műhelyeket 
építenek és berendezkednek a 70 mm 
széles filmszalagokra történő felvéte-
lekre. A normálfilmgyártásban is át-
térnek a magnetikus hangrögzítésre, 
ami a hangminőséget jelentősen 
emeli, az előállítási költségeket ol-
csóbbítja. A szélesvásznú filmeket 
kizárólag többcsatornás, plasztikus 
hangfelvétellel készítik, ami nemzet-
közi viszonylatban is egyedülálló. 
Természetesen új raktárakat és 
egyéb részlegeket is létrehoznak, 
ami nélkül a korszerű filmgyártás 
elképzelhetetlen. A gyár erőműtele-
pét százezer kilowattosra bővítik — 
ez már egy kisebb város áramszük-
ségletét js el tudná látni. 

Az újjáépített MOSZFILM-stúdió, 
1960-ban évente 100—120 film előállí-
tására lesz képes, és ezáltal lehetővé 
válik a szovjet hétéves terv film-
ipar számára kiszabott féladatának 
teljesítése és a többi újjáépített, vagy 
újonnan épített filmstúdiókkal 
együtt, így, 1965-ben évente már 280 
—320 szovjet játékfilm hagyhatja el 
a filmgyárakat. És ezek egyharmada 
majd a MOSZFILM-városban ké-
szül . . . FENYVES GYÖRGY 


