sabb szektora és legjobb élesztőié a műkedvelés lehet, mert t ö m e g e í t ő eie.unéi fogva 3z egyesület többi alosztályait is mozgásba hozza.
E s közelebb hozza a kultúrához, a könyvhöz, a nyomtatott betűhöz azo
kat, akik m é g ma is attól távol élnek és nehéz munkájuk közepette egé
szen megfeledkeznek a kultúráról.
Kultúrszervezésünk további föladatai között. — a k á r az első he
lyen is — ez a íöfadat áll.
Ezt mondja nekünk ez t v versenyének minden tanulsága.
v

Lévuy

FILMKOCKÁK
Nemrégen mutatták be nálunk is
»A gyilkosak köztünk vannak« című
háború utáni első német filmet, ame
lyet különös érdeklődéssel vártunk,,
hiszen egyetlen haladószellemű em
ber
sem
lehet közömbös aziránt,
hogy mi történik ma Németország
ban, ahonnan annyi szörnyűség zú
dult a világ csaknem minden népére
é s egyben magára a németre is. M'ndenkit érdekel, hogy milyen fejlődé
si útra lép a német nép. Szeretnénk "
ma már a németeket ott látni azok
nak a táborában, akik szakítottak a
múlttal és népeik fejlődését olyan
polit'kai és gazdasági vonalra állí
tották be. amely a jövőben b'ztosítja számukra a tartós békét és a sz >cializrmis kiépítését.
Az új német filmgyártásnak ez
az alkotása bizonyítja, hogy a né
met nép egy részére oz imperializ
mus erői megszűntek tovább hatni
és megnyílott előtte az a lehetőség,
hogy
felszabadult keleteurőpai né
pekkel együtt meg'n dúljon az igazi
úton. A ülm Németország .>zo\jet
övezetében készült, ahol ma már nz
újjászülető
német
filmgyártás da
rabja} egymásután készülnek el és
ez cvi termelése több mint 30 új,
igaz;, demokratikus szellemű film.
a

Figyelemreméltó esemény ez az
új német film. am't örömmel üdvö
zöl mindenki, aki az igazi kultúra és

lindrc

a népek egymás közötti együttmű
ködés őszinte híve. Az újjáéledő né
met í.lmgyártás már egy bizonyíté
ka annak a helyes polit kának, ame
lyet a szovjethatóságok valósítanak,
meg a német néppel szemben akkor,
amikor a nyugati övezetben az a n 
golszászok az értékes iilmberendezéseket és készülékeket sorra leszere
lik
és
átszállítják az óceántúlra
megakadályozva a'maguk övezetei
ben a német filmgyártás' újjászüle
tését.
1

Az új német film, művészi értéke
mellett, jelentős polit ka^ dokumen
tum. Jellemző képet nyújt a Német
országban fejlődő
eseményekről az
a tény. hogy ezt a filmet Nyugatné
metországban az angolszász meg
szálló hatalmak betiltották, nem en
gedélyezték bemutatását. E z a tény
jellemző arra az amerikai irányzat
ra, amely ma meghonosul mind ma
gában Amerikában, mind az ellenőr
zése alatt álló országokban.

*

Amerika a flnrpar terén is követ
kezetesen
valósítja meg elgondolá
sát, amelynek
lényege az, hogy a
felügyelete alá vont országokban a
hazai ipart, így a filmipart is, meg
fojtsa é s a népekre
rákényszerítseaz amerikai termékek
fogasztását.
rjkaiáknak. A film mágnásai jelentős
E z kétszeres hasznot nyújt az amejövedelemre tesznek szert, filmjeik
kel
pedig
gondolkodásmódjukat:

akarják átvinni az európai népekre.
Ezek a filmek
igyekeznek elterelni
a tömegek figyelmét a mindennapi
élet problémáiról, a gazdasági fel
szabadulásért vívott harcról. Ködösí
tenek, hogy a tömegeknek ne jusson
eszükbe tiltakozni a kizsákmányolás
ellen, amely az anierikai tőke orszá
gukba való behatolásának eredmé
nye, amely félgyarmati országokká
vátoztatja államukat és a hazai ipar
tönkretételét, növekvő munkanélkü
liséget, szociális nyomorúságot ered
ményez. •
Az Egyesült Államok térhódítása
és. annak
következményei legszem
léltetőbb módon Francaországban fi
gyelhetők meg. Az itt történő ese
mények
egymás
után ismétlődnek
meg mindazokban az
államokban,
ahol fokozatosan úrrá lesz az ame
rikai tőke. A legújabb francia-ame
rikai egyezmény,
amelyet Blum és
Burns írtak alá, a francia filmipart
kiszolgáltatja az amerkaiaknak. Az
egyezmény
szerint a mozikban ha
vonta csak egy irancia filmet szabad
bemutatni. Az eredmény: a francia
filmgyártás
már a m'ult évben le
csökkent 120 filmről 30-ra. 1945-ben
38 amerikai filmet hoztak be Fran
ciaországba, mig az egyezmény meg
kötése után 1947 első felében hat hó
nap alatt 336 amerikai és csak 40
francia film bemutatását
hagyták
jóvá az illetékes hatósápok.

meg, ahol majd
amerikai vállalko
zók amerikai művészekkel és szak
emberekkel kezdik el ezen iióküzeme k munkáját, ami még jobban fog
ja fokozni a francia szakemberek és
művészek munkanélküliségét. Ezek
nek a munkanélkülieknek
a száma
ma már kb. harmincezret tesz ki.
Sokan átvándoroltak az Óceánon túl
ra, hogy ott keressenek
boldogulást
és kenyeret.
:

Az amerikai tőke behatol a francia
filmgyártás minden pórusába. Ame
rikai f'lmesek a legnagyobb francia
filmvállalatokba társulnak be és így
átvették a legszámottevőbb
francia
fümtársasáflok
részvényeinek
na
gyobb részét, mnt például a Pathé
és a Gaumon társaságok részvénye
it, amelyek most már a villamossági
ipar legnagyobb
amerikai trösztje,
a Morgan-féle érdekeltség hatáskö
rébe tartoznak. Az amerikai részvé
nyesek nyomására a két francia
filmgyár egyesült és ezen keresztül
lényegében végrehajtották a francia
filmipar koncentrációját.
Ezenkívül az amerikai tőke felvá
sárolja a francia írók témáit, betár
sul egy-egy franca film gyártásába,
amelyek nem a fenti gyárak kereté
ben készülnek, úgy hogy a régi érte
lemben vett francia film ma már alig
készülhet Franciaországban. A fran
c/a felvevőgép lencséjét a dollárpo
litika irányítja, azt veszi fel és ú g y
ahogy az megfelel a növekvő
és
m nd mohóbb
amerikai imperializ
musnak.
;

A francia film nem b'rja el a
versenyt, mert amig egy
amerikai
fim
francia
szinkronizálása
2—3
millaó frankba kerül, add g egy fran
cia film előállítási költségei 30 mil
liótól 100 millió frankot tesznek ki.
Természetesen ily módon a mozitu
lajdonosok szivesen mutatják be az
amerikai filmeket, amelyek lényege
sen dcsóbbak és nagyobb keresetet
jelentenek számukra. Ennek hatása a
francia
filmgyártás
csökkenése, a
művészi é s műszaki személyzet ha
talmas
munkanélkülisége. Emellett
az amerikai tőke Déli ranc' a ország
ban . új filmváros
építését kezdte
;

:

A francia tömegek
ellenállása az
amerkai
egyeduralmi
törekvéssel
szemben erősödik, nem akarja tűrni
a félgyarmati
helyzetet és egészen
bizonyos, hogy ez az ellenállás előbb
vagy utóbb meghozza a maga gyü
mölcsét.
Tekintve, hogy a Pathé és Gau
mon filmgyárak tartják kezükben a
mozik legnagyobb részét s, így az
amerikai tőke százszázalékosan ke
resztül tudja vinni politikáját. F r a n :

.ciaországban a mozik száma kb.
•4500, amelyekből 80°/o
két legna
gyobb filmgyár tulajdona.
a

A francia
cenzúrahivatalnál több
.mint 3000
amerikai film vár bebocsájtásra, amelyeknek egy nagy ré
sze régi f lm. Ezeket a háború alatt
nem tudták bemutatni a németek ál
tal megszállt országokban és az
amerikai gyárosok most egészen ol
csón készülnek az európai filmpiac
r a dobni. í g y olyan haszonra tesznek
szert, amelyre már nem is számítot
tak, viszont ezzel a hatalmas menynyiséggel elfojthatják a nemzeti film
gyártást mindazokban! az országok
ban, amelyek megengedik a behoza
talát ezeknek a legtöbb esetben destruktiv tartalmú, művészietlen kommercárúnak.
Hogy eszmeileg mit jelen-t az ame
rikai filmek behozatala azt azokból
a hírekből
láthatjuk, amelyek arról
számolnak
be.
hogy
Amerikában
sorra elhallgattatják és elbocsájtják
a bátor és haladó művészeket, m nden erővel
akadályozzák az ameri
kai dolgozók öntudatra ébredését. A
közvélemény hangulatát szovjetelle•nes irányba
akarják
terelni, már
nem elégszenek meg. hogy szórako
zás címe alatt
ügyes politikai irá
nyítást végezzenek, már nem elég
az eddig j kitűnő keresett lehetősé
get nyújtó olcsó illúziók szériagyár
tása. A hitleri rendszerre jellemző
módon készítenek filmeket, amelyek
durván támadják a felszabadult né].ek országait
kiváltva
ezzel saját
népek felháborodását is. Nyilt há
borús
propagandát
folytatnak
és
filmjeikkel is azt igyekszenek bizo
nyítani, hogy Amer'ka minden és a
kisebb országok
bizalmát és optimzmusát próbálják megölni a tekin
tetben, hogy saját erejükkel is képe
sek haladásuk
előfeltételeit megte
remteni.
T

s

A régebben külföldön jól menő
francia filmekből mind kevesebb ke
rül ki Amerikába, mert
ezeknek a

filmeknek szinkronizálását különbö
ző lefogásokkal
lehetetlenné teszik
és tekintve, hogy a másnyeívü és
felirattal ellátott filmeket nem szive
sén nézi* az amerikai közönség, ezek
a filmek
iránt az érdeklődés mind
k'sebb és kisebb lesz.
•
A francia helyzethez hasonló az
olaszországi. Mig közvetlenül a fel
szabadulás után pár minden tekintet
ben kitűnő film készült az olasz film
gyárakban, a demokratikus erők a
kormányzatból való fokozatos kiszo
rulásával
megismétlődött
ugyanaz,
ami
Franciaországban
történt. A
múlt évben
bemutatott 100 filmből
77 volt már amerikai és csak 7 olasz.
Angliában a behozott amerikai fil
mekre jelentős adókat vetettek ki és
így
kezdetben
megakadályozták
azok beözönlését az országba. De az
amerikai kormánynak az angol kor
mányra történt
nyomása következ
tében a két kormány
között létre
jött újabb szerződés
megnyitotta a
kapukat és az angliai
ellenkezőket
rövidesen
megszelídítette. Ha más
képen nem s került, ú g y az ameri
kai filmtőkések
beleegyeztek abba
is, hogy angol kollégáikkal a hasz
not egyenlőre megosszák.

*
Mig az amerikai írlmtőke
csak
nem korlátok
nélkül terjeszkedik a
hatáskörében lévő államokban és el
nyomja, lehetetlenné teszi a hazai
filmipart, addig a népi demokráciák
mind erőteljesebben fejlesztik a ha
za] filmgyártást és fokozatosan épí
tik ki egymás
közötti kapcsolata'kat. Film szakembereiket kölcsönö
sen kicserélik, terveiket
egybehan
golják, egy-egy filmet közösen gyár
tanak, kölcsönösen
egymás rendel
kezésére bocsa jtva a műtermeket,
az elkészült filmeket szinkronizálják
a
nép; demokráciák
országainak
nyelveire, amelyek így majd 4—5
nyelvű változatban készülhetnek.

E z államok majdnem mindegyi
kében erőteljes
iramban, sorra ké
szülnek el az új, játékban és fény
képezésben egyaránt gyorsan fejlő
dő, művész-filmek, nem is számítva
a sok dokumentum-filmet.
í g y már
belátható időn belül ezek a filmek, a
Szovjet Szövetség általánosan elis
mert filmjeivel együtt, — ahol nem
régen nyílt meg a világ első Állami
Filmművészeti
Főiskolája, — meg.szüntet k
azt a filmhiányt,
amely
ma még érezhető.
:

Egészséges újítás a filmfesztiválok
rendezésében a muiikás-filmfesztiYá-

lok bevezetése, amelyek
keretében
munkásokból álló bírálóbizottság és
a szabadtéri
moziban 15—20 ezres
munkásközönség
előtt .vetítik le az
egész világ filmtermelésének
leg
újabb és legkitűnőbb
remekeit. A
film ina már mindjobban tömegneve
lő eszköz
lesz. Milliók tanulnak,
művelődnek a mind nagyobb szám
ban készülő magas színvonalú filme
ken, hogy
tudásban, művészi élve
zetben gazdagodva
fokozott lendü
lettel dolgozzanak tovább a béke és*
az emberiség haladása érdekében.
Kun Szabó

György

A »népi felkelés Jugoszláviában
bebizonyította,
hogy az elnyom
mott népek sikeres fegyveres
harcot vívhatnak
a fasiszta
hódi":
tokkal és a hazaáruló
burzsoáziával
annak a világháborúnak
fel
tételei mellett, amelyben a szocializmus
első országa,
a
Szovjet
Szövetség
döntő szerepet játszott.«
(A JKP programja)

