
MAGYAR F I L M G Y Á R T Á S 
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 

» A Hímnek óriási szerepe van a 
proletariátus gigantikus kultúrfor-
vadalmában, a népművelésben, a 
proletariátus nevelő szórakoztatá-
sában ás a kulturától eddig erősza-
kosan tdvoltartott tömegek esthéti-
kal érzékének kialakításában-... 

— hangzott el 1819. március 22-én a 
Royal Appoló-moziban rendezett 
nagygyűlésen, ahonnan a filmipari 
dolgozók határozati javaslatot ter-
jesztettek fel a Közoktatásügyi Nép-
biztossághoz a filmgyártás államo-
sításáról. S, bár az államosítási ha-
tározat a népbiztosság jóváhagyá-
sával csak április 12-én került nyil-
vánosságra törvényerejű rendelet 
formájában, a filmipari dolgozók 
már közvetlenül március 22 után tár-
sadalmi tulajdonnak tekintették az 
összes filmgyárat és mozgókép-
színházat. 

Az államosítás 87 fővárosi mozit 
és 7 üzemben levő íilmtermet érin-
tett. A proletárforradalom előtt a 
mozik kivétel nélkül magánkézben, 
a filmgyárak pedig bankvállalatok 
tulajdonában voltak. Az államosítás 
éppen a legjövedelmezőbb -fi lm-
évad-, a téli szezon lezárásának idő-
szakában történt, amikor a nyári 
szünetek és az elhasználódott be-
rendezés felújítása, valamint a szük-
séges tatarozást munkálatok a mozik 
Jövedelmét erősen csökkentették. A 
lezárt évad bevételéből viszont az 
államosított filmipar nem részesül-
hetett, mert azt a volt mozitulajdo-
nosok nem vállalatuk folyószámlá-
ján, hanem személyi tulajdonként 
helyezték el már korábban külön-
böző pénzintézeteknél. A bankok tu-
lajdonában levő filmgyárak évi ter-
melési költségeit viszont a forrada-
lom előtt még nem utalták ki. 
Egyedül a - Corvin—filmgyár részé-
re szavazott meg az -Unió—színház-
tröszt 6 millió koronát beruházások-
ra, de március 21-ig ez az átutalás 
sem történt meg. 

A magyar Filmipar Központi 
Üzemvezető Tanácsa ily módon csu-
pán a mozgóképszínházak napi be-

vételeire támaszkodva kezdte meg 
munkáját 1919. március 22-én. 

A filmipart a fentvázolt súlyos 
anyagi helyzetéből a Szociális Ter-
melés Népbiztosának 10 millió ko-
ronás hitele emelte ki, amelyből 1 
millió koronát azonnal a filmipar 
rendelkezésére bocsátottak. Erre az 
összegre építve dolgozhatott ki az 
Egyesített Filmipar és Mozgókép-
üzemek Tanácsának termelési biz-
tosa nagyszabású távlati tervet, 
amely művészi és technikai vonat-
kozásaiban minden addigit felülmúlt 
a magyar filmgyártás történetében. 

A Tanácsköztársaság filmgyártása 
azon elvi alapon indult, hogy -ú j 
filmjeinknek a népről, a népnek kell 
szólnia. Meg kell találnunk az utat 
a széles tömegek nevelésére, ma-
gas színvonalú szórakoztatására... 
Ezt csak úgy érhetjük el, ha a ma és 
a történelem valóságát mutatjuk 
be művészi eszközökkel.* 

A nyári hónapokra — beleértve 
szeptembert is — 60 nagy, -négy-
ötfelvonásos- és 80 kis — oktató- és 
rajzfilm forgatását tervezték. A 
nagy filmek több mint fele — rész-
ben, vagy egészen — elkészült. Egy 
játékfilm átlag 1400 méter volt, elő-
állítási ára 85—70 000 korona között 
mozgott. Összesen 6 764 000 koronát 
igényelt a filmtermelés forgatási 
költsége az 1919—20-as filmévre. 

-Ezzel az összeggel — jelentette 
ki a filmipar termelési biztosa — 
a mai központi vezetés mellett a 
magyar fUmgyártás az eddigi esz-
tendők produkcióinál feltétlenül 
főbb és értékesebb filmeket fog 
termelni.-

Az elkészült és tervezett filmek, 
már címükben is kifejezésre Jut-
tatták azt a forradalmi változást, 
amely a magyar filmgyártást a pro-
fithajhászó magánvállalkozók szel-
lemi mocsarából az igazi művészet 
útjára vezette. Igazolásul idézünk 
néhány címet: -Midas király-, 



-Twist Olivér*, -Rabszolgalázadás*, 
-Tegnap*, - A v e Caesar*, -Orl ban-
diták*, «-Ej és virradat*... stb. 

A filmek forgalmazásából — mint-
ahogy előállításából is — kikap-
csolták a magánkézben levő film-
kölcsönző vállalatokat, amelyek 25— 
35 százalékkal drágították a íjlmek 
vetítési költségeit. Július elsejétől az 
addig működött 31 magánfilmköl-
csönző vállalat helyett 7 állami film-
elosztó irodát állítottak fel. Ezek 
működtetése csak 1,5 százalékban 
terhelte az általuk forgalomba 
hozott filmek vetítési költségeit. 

A filmgyártás felelős vezetői arra 
is törekedtek, hogy produkcióik 
Igényes tartalmát, eszmei mondani-
valóját ne csak kimagasló művészi 
teljesítménnyel, hanem korszerű 
technikai eszközökkel közvetítsék 
a megnövekedett közönség felé. E 
törekvés nyomán készült el a ma-
gyar filmgyártás műszaki munka-
katasztere, amely 2180 000 korona 
beruházással kívánt gondoskodni a 
mozik tatarozásáról, gépházak és 
gépek javításáról, központi filmla-
boratórium, cachírozó-, asztalos-, 
festő- és mechanikai műhely létesí-
téséről, a -Síar*-íllmgyár újjáépí-
téséről, világítóberendezések és fel-
vevőgépek beszerzéséről. 

A jövedelem megnövekedésében 
jelentős szerepet kapott az önkölt-
ség csökkentésére irányuló törekvés. 
A racionális megtakarításokból 
nyert összegen júniusban 5 fővárosi 
filmszínházat alakíthattak át gyer-
mekmozivá, melyek július 1-én ok-
tató- és mesefilmekkel megkezdték 
működésüket. A falusi és tanyai 
vándormozik felszerelését is nagy-
részt az önköltség csökkentése nyo-
mán felszabadult összegékből és az 
államosított fővárosi mozik bevételé-
nek 3 százalékából tervezték kiállí-
tani. Az évi jövedelem legnagyobb 
részét egy Szentendre, Leányfalu kör-
nyékén építendő -filmváros* létesí-
tésére kívánták tartalékolni. 

Az államosított filmipar jövedel-
meit jelentős tétellel gyarapította 
Tanácsköztársaság filmjeinek kül-

földi sikere: Az országot körülzáró 
antant-blokád ellenére — alig három 
hónap alatt jelentősen megnöveke-
dett a külföldi filmvállalatok ér-
deklődése. Az egyesített filmipar 
első külföldi megrendelője a szovjet-
orosz állami filmgyártó vállalat 
volt, majd a balkáni országok ma-
gánvállalataitól érkezett előnyös 
szerződésajánlat. A -Boszna* jugo-
szláv cég például 15 magyar film 
vetítését irányozta elő az őszi 
évadban. 

Az 1919 március végétől augusz-
tusig eltelt négy hónap leghősibb 
korszaka a magyar filmgyártás tör-
ténetének. A magyar film először 
tölthette be magasztos hivatását: ha-
tékony eszköze lehetett a népműve-
lésnek és az igazi kultúrával ismer-
tette meg a városok és falvak új 
közönségét. 
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