
Nézők, filmek, mozik 
Hét esztendővel ezelőtt, mikor a 

debreceni Művész" mozi, az első ha-
zai stúdió jellegű filmszínház meg-
nyitotta kapuit, azt vártuk, hogy a 
testvérintézmények sora kezdi meg 
majd a filmművészet igazi értékei-
nek megszerettetésére irányuló tevé-
kenységét. Az egyetlen fecske azon-
ban sokáig nem csinált nyarat. A 
különböző rendű-rangú kezdeménye-
zések (Szeged, Tata, Miskolc, Szom-
bathely, Békéscsaba stb.) révén foly-
ton szélesedett ugyan a kör, de a 
szervezeti formák egységesítésére, a 
szóban forgó mozitípus műsorellátá-
sának: intézményesített biztosítására 
s mindenekelőtt: bizonyos elvi kér-
dések tisztázására mostanáig kellett 
várnunk. (Zárójelben, félreértések 
elkerülése végett: cikkünkben néma 
Filmtudományi Intézet égisze alatt 
működő filmklubokról, hanem a ma-
gyar art kino-hálózat kialakítására 
irányuló kísérletekről szólunk.) 

Jobb későn, mint soha: az úgyne-
vezett „második hálózat" megindí-
tásának terveit, melyekről először az 
országos filmforgalmazási konferen-
cián esett szó, hamarosan realizál-
ják. A Művelődésügyi Minisztérium 
Filmfődgazgatósága közzétette a 
Filmbaráti Körök működésének 
irányelveit, felvázolta a gyakorlati 
módszereket, megteremtette a diffe-
renciált forgalmazás feltételeit: kez-
dődhet a tartalmi munka. 

Mielőtt a feladatokat és lehetősé-
geket számbavennénk, érdemes — 
ha futólag is — beszámolna az eddi-
gi tapasztalatokról, a művész mozik 
első lépéseiről és eredményeiről. A 
debreceni programban, melyet a 
kapunyitás alkalmával fogalmaztak 
meg, egyebek között ez állott: A stú-
diómozinak az a feladata, hogy első-
sorban a kiemelkedő eszmei-művészi 
jelentőséggel bíró filmeket ismer-
tesse meg közönségével. Nem a 
sznob igények kielégítéséről, valami-

féle film-ariszítókratizmus istápolá-
sáról van szó, ellenkezőleg: a mű-
veltség, a felkészültség, az ízlés szint-
jének emelése a feladat. Az elkép-
zelés valóraváltásában az igényes 
szelekció mellett fontos szerep jut 
a „körítésnek": az előadások előtti 
bevezető szövegeknek, a vitáknak, a 
kiállításoknak, az alkotókkal foly-
tatott párbeszédnek. 

Az eredmények önmagukért be-
szélnek. Debrecenben példáid szinte 
állandóan telt ház látogatja a vetí-
séket és számos új hagyományt si-
került teremteni, (kiemelkedő jelen-
tőségű magyar filmek premier előt-
ti bemutatója, az évi dokumentum, 
rajz stb. filmtermés legjavának so-
rozatszerű megismertetése, különfé-
le retrospekciók összeállítása, a szer-
zői estek meghonosítása stb.). Nem 
hallgathatunk a nehézségékről sem. 
A legégetőbb gond: a filmellátás. 
Egy-két évig még lehetett tallózni 
a MOKÉP választékából, később 
azonban gyakran engedményeket 
kellett tenni s a rostán „napi fo-
gyasztásra szánt" tucatáruk is át-
csúsztak. A Filmbud omán yi Intézet 
rendszeres támogatása ellenére alig-
alig színesíthették a repertoárt — 
jogi problémák miatt — klasszikus 
filmek. A közönség sokoldalú tájé-
koztatásának követelménye jobbára 
jámbor óhaj .maradt: kiadványok, 
műsorfüzetek megjelentetésére alig 
volt lehetőség stb. 

Egy szó, mint száz: a jelenlegi for-
mák felfrissítésének feladatát nem 
odázhatjuk tovább. A koordinációra, 
a központi irányításra egyaránt 
szükség van. Alábbi sorainkban a 
nemrég kábocsájtott tervezet direk-
tíváit ismertetjük, remélhetően hasz-
nosítható megjegyzések kíséretében. 

A Filmbaráti Körök mozijaiban 
vagy sorozatainak műsorában a kö-
vetkező filmféleségekkel számolnak: 

„1. Néhány szűk forgalmazásra át-



vett, csak a Filmbarát! Körök elő-
adásain vetíthető film. (Ennek oka 
lehet művészi útkeresés, új forma-
nyelv, haladó tartalom eszközeiben 
úttörő film)." 

Ezek az alkotások biztosítják a 
sajátos profilt s egyszersmind a 
program változatosságát. Másrészt: a 
jövőben lehetőség nyílik arra, hogy 
jelentős, de a forgalmazás szem-
pontjából egyáltalán nem rentábilis 
filmeket is megvásároljanak s tár-
lat-jelleggel bemutassanak. A Godot-
ra várva csak stúdiószínpadon ke-
rült közönség elé, egyes modem 
vagy kísérleti filmeket is ésak szűk 
körben ajánlatos forgalmazni. De 
forgalmazni kell őket, különben to-
vább szaporodnak a fehér foltok. 
Mit szeretnénk látná mielőbb a klub-
mozikban? íme, néhány ötlet: Huci-
jev Júliusi eső, Wajda Lótna, Zin-
nemann Délidő című filmje, Bunuel, 
Godard, Bergman korábbi munkái 
bizonyára széles körben keltenének 
érdeklődést. Az elv valóraváltása 
természetesen nem jelentheti azt, 
hogy ezután minden sorompó felnyí-
lik. A dokumentum is hangsúlyoz-
za, hogy a fiilmátvételi gyakorlat 
ideológiai-politikai tartalma válto-
zatlan marad. 

„2. Az általános bemutatásra átvett 
filmek közül évente 2—3 magyar és 
8—10 külföldi alkotás előbemutatá-
sa, 4—8 héttel az országos premier 
előtt." 

Ezt az elgondolást is helyeseljük. 
Bizonyos, hogy az efféle vetítések 
rangot adhatnak egyes produktu-
moknak s ráirányíthatják a figyel-
met a termés javára. Persze, jó len-
ne, ha az előzetes bemutatókon a 
maá magyar film kerülne a figyelem 
középpontjába, (esetleg többször is. 
mint a tervezet említi), s bizonyára 
fellendítené a mozgalmat a rende-
zőkkel, írókkal, színészekkel való 
gyakori találkozás. 

„3. Régebbi értékes filmek repri-
zelése, elsősorban azoké, amelyek 
bemutatásuk során nem keltették fel 
az értéküknek megfelelő érdeklődést, 

illetve, ha a filmek a hálózat pro-
filjába beillenek." 

Egyfajta rehabilitációról van szó 
(a művész mozik egyébként koráb-
ban is vállalkoztak erre a feladatra), 
másrészt nagyvonalúbb-mozgéko-
nyabb kópiagazdálkodásról. Sokan 
és joggál panaszolják, hogy az érté-
kes filmek járésze a megjelenés 
után szinte azonnal eltűnik a süly-
lyesztőben, legfeljebb peremvárosi 
vagy vidéki mozik kora délutáni elő-
adásain lehet velük találkozni. Ezt a 
gyakorlatot a felújítások rendszere 
megváltoztathatja s az érdeklődők a 
Filmbaráti Körök vetítésein újra 
(vagy először) megnézhetik az olyan 
típusú alkotásokat, mint a Fekete 
tollú fehér madár, a Nyirfaliget, Az 
első tanító, a Vietnam amerikai 
szemmel stb. 

„4. Régebbi filmek felújítása (az 
utóbbi 10—15 év terméséből) a FBK 
hálózatra megvett jogokkal. Ez le-
hetővé teszi egy-egy filmművészeti 
— ma is élő, vagy a mával összefüg-
gő — stílusirányzat, vagy kiemelke-
dő alkotó életművének bemutatását." 

Dicséretes elképzelés: ahogy a 
Petőfi, Shakespeare, Tolsztoj-köte-
teknek soha nem szabad kifogyndok 
a könyvesboltokból, a filmművészeti 
klasszikusokat is permanens jelleg-
gel hozzáférhetővé kell tenni — a 
„mindig újak", a filmesztétikai kér-
désekkel ismerkedők vagy egyszerű-
en csak az érdeklődők számára. Kü-
lönösen fontos a tematikai összefüg-
gések megteremtésének, a korábbi 

vegyeskereskedés-jelleg" megszün-
tetésének lehetősége, (a sorozatok-
ban egy-egy iskola, irányzat, alkotó, 
nemzeti korszak egyaránt premier 
plánba kerülhet). E programpont 
margójára mindössze egyetlen kí-
vánságot írunk: jó lenne, ha a film-
vásárlás illetékesei nagyobb figyel-
met fordítanának a fiatal korosztá-
lyok érdekeire és igényeire (különös 
tekintettel arra, hogy a nézők között 
lesznek igényes tizenévesek is). 

„5. önálló rövidfilmműsorok (BBS 
filmek, külföldi filmek stb.)." 



Ez is régi adósság, különösen vidé-
ken, ahol a mozi meglehetősen „já-
tékfilm-centrikus" s a jelentős kis-
filmekre nehéz rábukkanni a kí-
nálatban. A javaslatot megtoldanánk 
azzal, hogy sokan fogadnák szívesen 
a miskolci fesztivál díjnyertes film-
jeinek bemutatását — arról nem is 
szólva, hogy egy-egy politikus riport 
vagy dokumentumfilm színvonalas 
viták lehetőségét is megteremtené. 

„6. Esetenként — ha a tematika 
szükségessé teszi — a Fümtudomá-
nyi Intézet archív filmjei." 

Bár a műsor-előirányzatban az 
utolsó helyen szerepel, véleményünk 
szerint alapvető fontosságú a film-
történeti értékek rendszeres és terv-
szerű bemutatása. A filmművészet 
nagykorúságáról az előzmények is-
merete, vagyis a viszonyítás nélkül 
nem beszélhetünk. Az „alapfilmek" 
vetítésére továbbra is nagy szük-
ség van. Lengyelországban most je-
lentették be, hogy megvásárolták 
Chaplin tizenkét filmjét Vajon nem 
követhetnénk-e a példát, a régi film-
állományt kiegészítendő? A példánál 
maradva: a filmhumor fejlődéstörté-
netét Chaplin nélkül csak kontúrjai-
ban lehet érzékeltetni, márpedig je-
lenleg nem rendelkezünk sem az 
Aranyláz, sem a későbbi remekek 
vetítési jogával. 

A FSlmbanáti Körök működési ter-
vezete a személyi, szervezeti, forgal-
mazási feltételéket is összegezi s szól 
az igényes propagandamunka köve-
telményéről. Noha még csak az út 
kezdetén tartunk, javasoljuk, hogy 
az illetékesek minél előbb tűzzék 
napirendre a mozgalom lapjának 
megindítását, illetve az ezzel kapcso-
latos előkészítő munkát. Az ismerte-
tők és ajánlások bizonyára fontos 
szerepet játszanak majd a propagan-
damunkában, de nem helyettesíthe-
tik az alaposabb .történeti-esztétikai 
tájékoztatást. Ha a hálózat életképes 
lesz, (amiben joggal reménykedhe-
tünk), bizonyos, hogy „elbír" egy la-
pot, melyben hazai és külföldi kriti-
karészletek, rendezői portrék, minta-

elemzések, filmográfiák stto. szere-
pelhetnének. Újra a lengyel példára 
hivatkozunk: a Kultura Filmowa 
mindig felbecsülhetetlen értékű szol-
gálatot tett a filmklubmozgalom 
ügyének. Még egy ötlet. Követel-
ménnyé kellene tenni, hogy a film-
baráti körök ne elégedjenek meg a 
mozizással. Az igényes műsor önma-
gában még nem minden, a magasabb 
lépcsők meghódítása — azaz a kö-
zönségformálás követélménye — fel-
tételezi az összes korábbi filmklub-
típus hibájának, a passzivitásnak fel-
számolását is. Minden filmről fölös-
leges eszmecserét kezdeményezni, bi-
zonyos alkotások kötelező megvita-
tása mégis célszerűnek látszanék. 

A fokozatosság elvénék betartása 
továbbra is alapélv legyen. Látszat-
eredményekre, kirakat-számokra 
semmi szükség. A műsorpolitikai 
eredmények erőfeszítésének, a film-
művészetet szerető és értő közönség-
bázis kiszélesítésének céljával egyet-
értünk. A mozgalom megkülönböz-
tetett figyelmet és támogatást érde-
mel. Meg kell nyerni tehát mindazo-
kat, akik szívesen és szakértelemmel 
vállalkoznak az igazi filmkultúra 
terjesztésének feladatára. 

VERESS JÓZSEF 

Lapzártunkkor — március 12-én _ ren-
dezte közgyűlését a Film- és Televízió-
művészek Szövetsége. Az elnöki megnyi-
tót Fábrl Zoltán tartotta, az elnökség 
beszámolóját a legutóbbi közgyűlés óta 
eltelt időszak munkájáról Kovács And-
rás főtitkár mondotta el. A televíziós ta-
gozat és a dokumentumfilm szakosztály 
tevékenységét Mibályfi Imre, Uletve Fe-
li éri Tamás ismertette. A párt központi 
bizottsága részéről Nagy Miklós az 
MSZMP KB Tudományos és Kulturális 
osztályának vezetője tolmácsolta a párt 
üdvözletét és méltatta a magyar film-
művészet jelentőségeit és eredményeit. 
A közgyűlésen jelen volt Slmó Jenő 
népművelési miniszterhelyettes is. A 
többi között felszólaltak Csákány Márta, 
Kígyós Sándor, Keleti Márton, Eszter-
gályos Károly, Gazdag Gyula. 

A közgyűlés megválasztotta a szövet-
ség 29 tagú elnökségét, amely soraiból 
ismét Fábrl Zoltánt választotta a szö-
vetség elnökévé. Ügyvezető főtitkár Ko-
vács András, főtitkár Mlhályfi Imre lett. 

A közgyűlés érdemi ismertetésére kő-
vetkező számunkban visszatérünk. 


