
S Z Á Z H A R M I N C H Á R O M M I L L I Ó N É Z Ó 
T7~ özhelynelk számít, ha arról a nagy és lényegbevágó különbségről beszé-

J\ lünk, amely a szocialista Magyarország filmjeit a Horthy-korszak si-
lány tákolmányaitól elválasztja. A magyar film valóban megújult az el-
múlt esztendők során. De aki csak a filmnek — mint művészetnek — a 
megváltozását, nyugodtan mondhatnánk úgy is, a megszületését veszi 
szamba, még nem alkotott teljes képet magának arról, hogy milyen mér-
tekben változott meg a mozi társadalmi szerepe, jelentősége életünkben. 
A mozi ma korántsem azt a helyet tölti be la dolgozó ember hétköznapjai-
ban es ünnepnapjaiban, mint mondjuk húsz esztendővel ezelőtt, amikor Jó-
zsef Attila, a nagy proletárköltő az élet sivárságát oly megrázó erővel áb-
rázoló költeményeiben azt írhatta: »Es csak a nagylány néz mozit*, amikor 
«a mozi előtt este, suhanc a rosszul öltözött« várta a költő biztató jobb 
jövőt mutató sorait. 

Igen, ma már nemcsak a nagylány lát mozit hébe-hóba, ma már nem 
rosszul öltözött suhancok várják iaz előadások kezdetét az ócska kültelki 
mozik előtt, amelyekben percenként szakadt el a celluloid-szalag, s ame-
lyek rossz-szagú levegőjében összezsúfolódva ültek a boldog szerencsések 
hogy elámuljanak \egy hazug világ feledtető csodáin. 

Az a változás, amely egy új világot érlel mindazoknak, akiknek keser-
veit a költő felsorolta — meghozta a mozi forradalmát is. I A szocialista 
mozit, amely tárva-nyitva áll minden tanulni és szórakozni 'vágyó előtt. Az 
ideológia nyelvén kultúr-forradalomnak nevezzük ezt a folyamatot, amely-
ben megvalósul a szocialista kultúrpolitika egyik alapvető és sarkalatos 
célkitűzésé: mindenfajta kulturális monopólium megszüntetése. A párt 
kultúrpolitikája, első pillanattól kezdve mind a mai napig — elég itt a kö-
zelmúltban megjelent kultúrpolitikai irányelvékre utalnunk —, egyik leg-
fontosabb feladatát látta ebben Ia dolgozók teljes felszabadításához szerve-
sen hozzátartozó feladatban. És ha most, amikor a választás ünnepére ké-
szülő dolgozó nép számbaveszi eredményeinket, egy pillantást vetünk a 
mozi területére, megállapíthatjuk, hogy kimagasló eredményeket értünk el 
e tekintetben is. \ , 

Magyarország ma, az jegy ilakosra eső évi .mozilátogatások tekinteté-
ben, utolérte és megelőzte az olyan gazdag és nagy kulturális hagyomá-
nyokra visszatekintő országokat, mint Franciaország, Hollandia, Norvégia. 
Amíg 1935-ben egy ilakosra 2,1 mozilátogatás esett, )addig ez á szám 1946-ra 
4,6-re, 1956-ra 15,5-re, 1957-re pedig 13,5-re nőtt. Az elmúlt huszonkét év 
alatt tehát több mint >,meghatszorozódott. Hatalmas eredmény ez, ha meg-
gondoljuk, hagy ez a megnövekedett tábor zömmel a kultúrától' elzárt ré-
tegekből toborzódott. És ez a biztató fejlődés !további távlatokat nyit ha 
számbavesszük azt a következetességet és egyenletességet, amellyel végbe-
ment, amellyel a párt és a kormány első perctől fogva, de különösen a film-
gyártás államosítása óta, tervszerűen előmozdította ezt .a folyamatot. Ennek 
a kultúrpolitikának eredményességéről mindennél ékesebben tanúskodik két 
adat: amíg az államosítás esztendejében 43,6 millió néző látott filmet Ma-
gyarországon, e nagy forduló tizedik évfordulójának esztendejében 133,4 
millió látogatója volt az ország filmszínházainak. 

De faggassuk tovább a statisztika adatait. Budapesten 1935-ben 11 mil-
lió 339 ezer mozijegyet adták el. 1957-ben pedig 38 millió 247 ezer volt a 
mozinézők száma — tehát több, mint megháromszorozódott azoknak a tá-
bora, akik a filmkultúra iránt érdeklődnek, illetve pontosabban, meg is en-
gedhetik maguknak, hogy érdeklődjenek iránta. Még imponálóbb azonban 
a vidék fejlődése. Amíg a szóbanforgó esztendőben a magyar vidéken mind-
össze 120 millió 564 ezer mozméző volt, tehát minden látogató egyszeri mozi 
nézését feltételezve, a felnőtt lakosság még kétszer sem juthatott filmszín-
házba, 1957-ben 95 millió 158 ezer látogatója volt a vidéki filmszínházak-
nak, megkilencszereződött a filmkultúra híveinek serege. Világosan mutatja 



ez a kultúrforradalomnak azt a tendenciáját, hogy megszüntesse a falu és 
a város közötti különbséget, p főváros és a vidék közötti különbséget, azt 
az állapotot ,amely jóformán Budapest városára korlátozta a kulturálódás 
lehetőségeit. Hogy a faluért mit tett a szocialista kultúrpolitika, az kitűnik 
egyébként abból is, hogy amíg tíz esztendővel ezelőtt mindössze 355 volt a 
keskenymozik száma, ma 3593, tehát megtízszereződött. És folytathatnánk 
a felsorolást. Tíz évvel ezelőtt 219 ezer filmelőadást tartottak hazánkban, az 
elmúlt esztendőben 751 ezret. Pontos kimutatással a dolog természeténél 
fogva nemI rendelkezünk, de a filmszakemberek egybehangzóan vallják, hogy 
kedvezően módosult a jobb helyek vásárlóinak sZátma is. t ' 

Bármilyen vonatkozásban vizsgáljuk tehát a mozi és a közönség viszo-
nyát, gyökeres változásnak és egyenletes fejlődésnek lehetünk szemtanúi. 
Megújult filmművészet 'és megújhodott közönség — e Ikét tényező jellemzi 
ma a mozi helyzetét hazánkban. És ha hozzávesszük ehhez aiszocialistat mű-
sorpolitikát, amely — egy-két elcsúszástól eltekintve — száműzte a film-
vásznakról a burzsoá filmipar giccses íés selejtes termékeit, hogy helyettük 
magas eszmeiségre és művészi színvonalra törekvő értékes alkotásokat 
nyújtson —, kibontakozik előttünk annak a kapcsolatnak is a megválto-
zása, amely a nézők zömét a filmmel összeköti. A számszerű növekedés 
mellett eszmeileg és művészileg is megnőtt a filmlátogatók tábora, növe-
kedett igényessége, ma már nemcsak olcsó szórakozást, kikapcsolódást ke-
res a filmben, haném útmutatást az élet problémáiban. 

Lehettek és lehetnek ihibák, félrecsúszások, kisebb kudarcok — hiszen 
minden fejlődésnek velejárói ezek — műsorpolitikánkban, filmgyártásunk-
ban. De ezek a számok arról tanúskodnak, hogy alapjában véve, lényegét 
tékintve, jó úton halad ja magyar filmkultúra fejlődése, hogy ezen a terü-
leten is leomlóban vannak azok a korlátok, amelyek a nagy tömegeket a 
művészettől elválasztották. Évi 133 millió 405 ezer néző! Olyan szám ez, 
amely jogos büszkeséggel tölthet el Iminden kultúrát szerető embert. 
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Eisenstein életéről és 

m unkásségáról készí i ott 
kiállítást a Magyar Nép-
hadsereg Központi Tiszti 
Háza Filmbarátainak 
Kőire. A nagy rendező 
életművének dokumen-
tumait alkotások szerint 
csoportosították a kiállí-
tás összeállítói, rendkí-
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mutatva Eisenstein sa-
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ott találjuk életrajzi do-
kumentációját is. 
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