
Emlékek  egy  honfoglalásról  
1945  nyara  és  1948  

augusztusa  között,  há-
rom  év  során  Magyar-
országon  nyolc  egész  
műsort  betöltő  játékfilm  
készült,  de  csak  ötöt  
mutattak  be.  Az  öt  kö-
zül  három  az  újjáéledni  
igyekvő  tőkés  magán-
vállalkozás  terméke  (A  
tanítónő;  Aranyóra;  Ha-
zugság  nélkül);  kettő  
pedig  az  1947-ben  szer-
vezett  pártfilmvállalato-
ké:  Valahol  Európában,  
bemutató:  1948 január,  a  
kommunista  párt  által  
ellenőrzött  MAFIRT  
produkciója,  és  a  Besz-
terce  ostroma,  bemuta-
tó:  1948.  augusztus  18.,  
az  államosítás  napján,  a  
szociáldemokrata  párt  
Orient  filmvállalatának  
produkciója.  Mivel  há-

rom film sohasem  került  
a  közönség  elé  (Mezei  
próféta,  Ének  a  búzame-
zőkről,  Könnyű  múzsa)  
1946  szeptembere  és  
1948  januárja  között,  
csaknem  másfél  éven  át  
egyáltalán  nem volt  ma-
gyar  filmbemutató.  Ki-
derült,  hogy  igényes,  
szervezett,  ha  kell,  költ-
séges  filmművészetet  
csak  az  állam  biztosít-
hat.  Se  a  magántőke,  se  
a  pártkasszák  nem  ké-
pesek  egy  rendszeres  
filmgyártás  fenntartásá-
ra.  Ezért  a  filmgyártás  
államosítását  —  akár-
csak  a  világ  legelső  ál-
lami  kezelésbe  vett  
filmgyártásának  létre-
jöttekor,  1919  márciu-
sában  —  a  szakma  min-
den  művésze  és  dolgo-

zója  őszinte  örömmel  és  
megkönnyebbüléssel  üd-
vözölte. 

Már  az  első  évben  
négy  film  készült  el,  
köztük  az  1948  nyarán  
forgatni  kezdett  Talpa-
latnyi  föld,  a  szocialista  
magyar  filmművészet  
örök  jelképe.  (Bemutató:  
1948  decemberében.)  

Az  igazság  kedvéért  
le  kell  írnunk,  hogy  egy  
film  minduntalan  ki-ki-
marad  a  megemlékezé-
seikből  és  néha  még  a  
felsorolásokból  is,  még-
pedig  azért,  mert  ez  a  
film,  a  Tűz  (Háy  Gyula  
és  Méray  Tibor  forgató-
könyve)  1948  tavaszán,  
még  mint  a  kommunis-
ta  párt  f i lmje  indult  él,  
de  már  mint  a  MA-
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mutatták  be  1948  októ-
berében.  Ilyen  módon  
tehát  a  Tűz  volt  ugyan  
az  első,  moziban  bemu-
tatott  MAFILM-produk-
ció,  viszont  a két  hónap-
pal  később  mozikba  ke-
rült  Talpalatnyi  föld  
volt  mégis  az  államai  
filmgyártás  elsőnek  for-
gatott  filmje.  (Bár  a  
Talpalatnyi  föld  megva-
lósítását  is  évek  óta  ter-
vezte  a  parasztpárt  Sar-
ló  filmvállálata,  Ra,nódy  
László  igazgató  vezeté-
sével.)  A  Tűz  volt  
egyébként  az  1948-ban  
készült  filmek  közül  az  
egyetlen  mai  témájú;  
egy  tőkések  által  szerve-
zett  sztrájk  kapcsán,  
bűnügyi  bonyodalmak-

kal,  az  osztályharcot  
igyekezett  bemutatni.  
(Rendezte  Apáthi  Imre.)  
Az  államosítás  évében  
forgatták  még  minden  
idők  legsikeresebb  ma-
gyar  filmjét,  a  Mágnás  
Miskát  (rendező  Keleti  
Márton)  és  Móricz  Zsig-
mond  1929-ben  megje-
lent  regényének  film-
változatát:  Forró  mezők.  
(Rendező:  Apáthi  Imre)  
A  Forró  mezők  női  fő-
szerepét  Karády  Katalin  
játszotta... 

Az  új  filmeket  a  kö-
zönség  is  jól  fogadta.  
Szinte  példátlan  ritka-
ság,  hogy  egy  filmmű-
vészet  új  korszakának  
kezdetekor  mindjárt  a  
legelső  műveket  az  idő  



is,  a  szakma  is, a  közön-
ség  is  jóváhagyja.  Pedig  
valóban  így  történt.  E  
sorok  írója,  mint  ifjú  
kritikus  1948-ban  azt  ír-
ta  az  említett  magyar  
filmekről  fogalmazott  
recenziójában,  hogy  
most,  amikor  minden  
újjáépül  és  újjászületik,  
a  magyar  filmművészet  
talán  az  egyetlen,  ami-
nek  megszületnie  kellett.  

Fennmaradt  egy  hír-
adórés2Űet,  mely  azt  a  
pillanatot  ábrázolja,  mi-
dőn  a  felszabadulás  

után  létesített  filmfőis-
kola  (pontosabban  a  szí-
niakadémia  filmtagoza-
ta)  hallgatói  lelkesen  
vonuló  csapatot  formál-
va,  bemennék  a  film-
gyár  Gyarmat  utca  39.  
számú  kapuján,  azon  ke-
resztül  az  igazgatósági  
épületbe,  és  birtokukba  
veszik  a  gyárat.  Ebben  a  
beállítottságában  és  ta-
lán  keresettségében  is  
megható  képsorban  az  
az  érdekes,  hogy  az  idő  
utólag  igazolta.  Valóban  
ez  törtónt.  A  régi  rende-
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zők  is új szellemben  for-
gattak  (példa  erre  a  
Talpalatnyi  föld  Bán  
Frigyese)  és  a  fiatalok  
is  akkor  kezdték  megte-
remteni  azt  a  sajátosan  
magyar  filmstílust,  ami  
ma  már  nemzetközi  fo-
galom,  mert  az.  

Pátosztól  fűtött  mon-
datok  helyett  készítsünk  

inkább  mi  is  leltárt  
azokról,  akik  akkor,  
1948-ban  a  filmszakmá-
ban  működtek  és  az  út-
törők  —  a  szocialista  
filmművészet  úttörői  —  
közé  számíthatók.  Így  
nagyobb  az  államosítás  
jelentőségének  bizonyító  
ereje. 

Az  a  gárda,  melyet  az  

említett  híradórészlet  
jelképez;  akik  akkor  
1949—1951  között  végez-
ték  a  főiskolát  és  akik  a  
Valahol  Európában-tól  
kezdve  részt  vettek  a  
filmek  forgatásain:  Ba-
csó  Péter,  Badal  János,  
Banovich  Tamás,  Borso-
di  Ervin,  Czigány  Ta-
más,  Fehér  Imre,  Hers-
kó  János,  Hildebrand  
István,  Jancsó  Miklós,  
Kovács  András,  Koza  
Dezső,  Luttor  Mária,  
Makk  Károly,  Megyeri  
Gabriella,  Mestyán  Ti-
bor,  Mészáros  Gyula,  
Nádasy  László,  Révész  
György,  Somló  Tamás,  
Szajkó  Ferenc,  Szemes  
Marianne,  Takács  Gá-
bor,  Timár  István,  Trn-
ka  Anna.  

Mivel  már  1945 előtt  a  
szakmában  dolgoztak,  
nem  kerültek  a  főiskolá-
ra,  hanem  1948-ban  a  
filmgyárban  működtek:  
Hintsch  György,  Kormos  
Gyula,  Szemes  Mihály.  

Hármuknál  idősebb  és  
tekintélyesebb,  rendezői  
megbízásra  váró  asszisz-
tensek  és  vágók:  Fejér  
Tamás,  Máriássy  Félix,  
Morell  Mihály,  Ranódy  
László,  Zákányi  Sándor.  
Rendezők:  Bán  Frigye6,  
Gertler  Viktor,  Kalmár  
László,  Keleti  Márton.  
(Szőts  István  az  1947-es,  
műsorra  nem  tűzött  
Ének  a  búzamezőkről  
óta  a  pálya  szélére  szo-
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rulfc)  Várkonyi  Zoltán,  a  
Művész  Színház  igazga-
tója,  ebben  az  esztendő-
ben  mint  Apáthi  Imre  
társrendezője  és  forga-
tókönyvírója  működik.  
Fábri  Zoltán  a  Művész  
Színház  díszlettervezője.  
Még  nincs  kapcsolata  a  
filmgyárral.  Operatőrök:  
Eiben  István,  Hegyi  
Barnabás,  Makay  Ár-
pád.  Illés  György  se-
gédoperatőr.  A  labora-
tórium  és  a  fényképezés  
között,  mesterség  és  
művészet  határán  asz-
szisztenskedik  Forgács  
Ottó,  Pásztor  István,  
Szécsényi  Ferenc,  Van-
csa  Lajos,  Bodrossy  Fé-
lix.  Kollányi  Ágoston  és  
Macskássy  Gyula  rek-
lámfilmeket  készítenek  
A  híradófelvételeket  
Megyer  Tibor  és  Török  
Vidor  forgatják  munka-
társaikkal.  Egy  későbbi  
rendező,  Bán  Róbert  a  
MAFIRT  propaganda-
osztályának  vezetője.  
Tőle  kapják  a  kritiku-
sok  a  mozijegyeket.  

Nem  térünk  ki  az  
úgynevezett  gyártás  
szakembereire,  most  

csak  a  művészekről  be-
szólünk.  Ez  a  felsorolás  
is  mutatja,  mennyire  új  
minden,  milyen  fiatalok  
az  „öreg"  mesterek  épp-
úgy, mint  a kezdők.  1945  
előtt  mintegy  ötven  ma-
gyar  filmrendező  műkö-
dött;  most  1948-ban  és  
ettől  kezdve  csak  néhá-
nyuk  van  jelen.  Az  
1948-ban  46 éves  Bán  és  
47  éves  Gertler,  a  43  
éves  Keleti  a  harmincas  
évek  közepe  óta  rendez;  
tíz-tizenöt  éves  rendezői  
múlt  áll  mögöttük.  A  
Fejér  —  Máriássy  —  
Ranódy  —  Szemes  asz-
szisztensi  csapat,  amely-
nek  tagjai  a  háborús  
évek  alatt  tanulták  ki  a  
szakmát,  huszonnyolc-
huszonkilenc  éves.  (Kö-
zülük  egyedül  a  náluk  
idősebb  Szőts  Istvánnak  
sikerült  csak  már  1942-
ben  filmet  rendezni.  Rö-
videsen,  1949-től  kezdve  
csaknem  valamennyien  
filmet  rendeznek.  Ez  a  
fiatalodás  folyamatos:  a  
negyvennyolcban  főis-
kolás  Makk  huszonki-
lenc  évesen  rendezi  
majd  első  filmjét,  Ré-

vész  György  pedig  hu-
szonhat  éves  korában.  
Bacsó,  Banovich  huszon-
egynéhány  évesen  forga-
tókönyveket  ír,  Kovács  
András  nincs  harminc  
éves,  mikor  már  fődra-
maturg.  Fiatalok  hon-
foglalása  ez,  azóta  is  
példátlan  nagyarányú  és  
nagy  hatású.  Érdekes,  
hogy  mintha  a  filmszak-
mában  jobban  megma-
radtak  volna  az  államo-
sítás fényes szellőket  fú-
jó  esztendejének  szerep-
lői,  mint  más  művészi  
ágakban.  Talán  csak  a  
színművészet  tartja  még  
ennyire  az  iramot;  iro-
dalom,  festészet,  zene  
negyvennyolcas  „ügyele-
tes  zsenijei"  közül  mint-
ha  többen  kallódtak  vol-
na  éL, őrlődtek  volna  fel.  
Ez  persze  a  filmművé-
szet  számára  nem  erény,  
viszont  tény.  Bizonyítja,  
hogy  jól  előkészített,  
meg  nem  bánt,  nagy  
eredményeket  hozó  dön-
tés  volt  a  filmszakma  
államosítása.  Negyven-
nyolc  nyara  szép  gyü-
mölcsöket  érlelt.  
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