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Az országban forgalom-
ba kerülő filmekért el-
sősorban nem a mozik a 

felelősek: Romániában olyan 
filmforgalmazásra szakosodott 
cégek vásárolják meg az alko-
tásokat, amelyek erre engedélyt 
kapnak az Országos Filmmű-
vészeti Intézettől (CNC). A 
nagyobb nemzetközi, illetve 
magyarországi forgalmazóktól 
megvásárolt filmek ára számos 
tényezőtől függ. Ezt például az 
is befolyásolja, hogy hány díjat 
nyert el az alkotás, vagy mek-
kora nyereség várható a film 
esetében. A vásárlás után kö-
vetkezik a neheze: a forgalma-
zó cégnek minél több mozinak 
kell eladnia a filmet.

Ellenállásba ütköznek

„A filmforgalmazók a leg-
több ellenállásba a moziba 
kerülés során ütközhetnek, 
ugyanis Romániában az álla-
mi filmforgalmazó (RADEF) 
működteti a legtöbb mozit, rit-
kábban a helyi önkormány-
zat, illetve magánforgalmazó 
cégen keresztül. De amió-
ta az Odeon nevű román vál-
lalatot felvásárolta, a Cinema 
City monopol hatalmú mozi-
ként működik, így a konku-
rencia felett állva munkatársai 
olyan műsorrácsot alakítanak 
ki, amilyet csak akarnak” – 
magyarázta lapcsaládunknak 
Jakab-Benke Nándor filmkri-
tikus, a Filmtett.ro szerkesz-
tője. A szakértő szerint a világ 
számos országában megta-
lálható Cinema City elsősor-
ban azokat a filmeket mutatja 
be a közönségnek, amelyektől 
a legtöbb nyereséget reméli. 
Így sok remek európai alko-
tást figyelmen kívül hagyva 
jellemzően hollywoodi akció-
kat, romantikus vígjátékokat, 
szuperhősöket és lagymatag 
animációs filmeket tűznek 
műsorra. E nemzetközi lánc-
cal rendelkező vetítőtermekbe 
művészfilmek ritkán kerül-
nek terítékre, főleg, ha magyar 
nyelvűekről van szó, hiszen 
nem vonzzák be az elvárt né-
zőtömeget. Mindezt tovább sú-
lyosbítja, hogy a Cinema City 
olyan cégcsoporthoz tartozik, 
amely külön forgalmazó és 
reklámkészítő ágazattal ren-
delkezik, tehát a cég önma-
gában egy összetett rendszer. 
Szinte nem is lenne szüksége 
külső forgalmazók filmjeire – 
magyarázza a szakember.

Hosszú az akadályok listája 

A magyar filmek románi-
ai mozikba kerülése nem egy-
szerű történet. Attól is függ, 
van-e épp olyan magyar gyár-
tású film terítéken, amely na-
gyobb közönségnek szól. A 
Filmtett szerkesztője szerint 
egyre több olyan magyar film-
művészeti alkotás születik, 
amely nem csak egy szűk né-
zői réteget vonz. Till Attila 
Tiszta szívvel című filmjét – 
amelyet legutóbb Magyaror-
szág Oscar-díjra jelölt – több 
erdélyi városban is vetítették, 
tavalyelőtt pedig Mundruczó 
Kornél több neves nemzetközi 
elismerést is begyűjtött film-
jét, a Fehér Istent is elhozták 
Erdélybe. Az említett filmek 
többségét azonban nem az ál-
talános mozifilm-forgalmazás 
keretei között, hanem a Film-
tett csapatának köszönhetően 
ismerte meg a romániai ma-
gyar közönség. A Filmtett éven-
te szervez karavánvetítéseket 
olyan erdélyi városokban, ahol 
már nincs mozi. Hasonlóan 
a Transi lvania Nemzetközi  
Filmfesztivál (TIFF) szervezői 
is igyekeznek karavánokon, 
illetve különleges vetítéseken 
keresztül megnyerni a magyar 
közönséget és a magyar filmek 
kedvelőit. Bár javulni látszik 
a helyzet, az eddigi adatok 
alapján a romániai magyar 
néző nem repes az örömtől, hi-
szen 2000-től 2016 végéig ösz-
szesen 16 magyar film került 
forgalmazásba Romániában: 
például a Valami Amerika, 
Sorstalanság, Állítsátok meg 
Terézanyut! és az Aglaja.

Forgalmazáspolitika

De ha ide is érnek a ma-
gyar  f i lmek,  legtöbbször  
jócskán lecsúsznak időben 
a magyarországi bemutató-
hoz képest. Jakab-Benke Nán-
dor szerint ez elsősorban a 
forgalmazáspolitikán múlik: 
megvárják ugyanis, hogy a 
magyarországi eredmények 
után kiderüljön, érdemes-e el-
hozni Romániába is a filmet. 
A magyar produkciók vetíté-
sének időpontja függ a feszti-
válok dátumától, de a számos 
engedély kiváltását követe-
lő román bürokrácia is meg-
nehezíti az alkotások útját. 
Mindezek mellé lassító ténye-
zőként társulnak olyan alap-
vető technikai feladatok, mint 

a feliratok lefordítása és má-
solatok készítése. Minél ki-
sebb egy forgalmazó, annál 
több időre van szüksége a vég-
legesítéshez. Például azt sem 
lehet tudni, hogy a már megvá-
sárolt Kincsem című alkotást 
mikor láthatjuk erdélyi mozi-
vásznon.

Jakab-Benke kifejtette: nem 
csak az üzleti szempont dönt 
arról, hogy melyik film kerül a 
mozikba, ugyanis a fesztiváldí-
jak is sokat számítanak. Enye-

di Ildikó idei, egyebek közt az 
Arany Medvét és a FIPRESCI-
díjat elnyert, Testről és lélek-
ről című alkotására is lecsapott 
már egy romániai forgalmazó, 
ahogy a már említett Kincsem-
re is. A kritikus hozzátette: a 
Testről és lélekről című alko-
tást díjnyertes művészfilmként 
lehet eladni, de a Kincsemért 
valószínűleg annyira érdeklőd-
nek majd a román nézők, mint 
egy cseh vagy lengyel kosz-
tümös film iránt. A Filmtett 
szerkesztője úgy véli, minden 
erőfeszítés ellenére a romá-
niai mozik még mindig nem fi-
gyelnek eléggé a magyar ajkú 
közönség igényeire.

Kevés a mozi Erdélyben

„A mozikultúra éppen most 
kezd feltápászkodni Romá-
niában – még a román filmek 
is köhögni szoktak a pénz-
táraknál –, ugyanakkor több 
városban nincs mozi. Az elsőd-
leges üzleti tényező ördögi kört 

teremt: egy multicég ugyan-
is előbb látni szeretné, van-e 
érdeklődés a film iránt. De 
honnan legyen érdeklődés, ha 
nincs film? Viszont filmre ke-
vés az esély, ha egész Székely-
földön alig akad mozi: a most 
beindult sepsiszentgyörgyi és 
a készülőben lévő csíkszere-
dai még nem elég a boldogság-
hoz” – magyarázza a szakértő. 
Jakab-Benke szerint Gyergyó-
szentmiklóstól Kézdivásár-
helyen át Székelyudvarhelyig 
mindenhol létesíteni kellene 
legalább egytermes mozit, hi-
szen az érdeklődést tekintve 
ezek még hétköznaponként is 
legalább egyharmad arányban 
megtelnének. A szakember úgy 
véli, nem elképzelhetetlen új-
rateremteni a régi mozis idő-
ket, amikor még falvakban is 
működtek vetítőtermek. Csak 
rengeteg energiát, pénzt kell 
befektetni a hatékony reklá-
mozás mellett, illetve rá kell 
ébreszteni a filmkedvelőket: 
élvezhetőbb és sok tekintetben 
előnyösebb társaságban, szé-
les vásznon, megfelelő hang-
technikával filmet nézni, mint 
otthon, szűk tévéképernyő 
előtt, gyenge hangberendezés-
sel és húszpercenként bosz-
szantó reklámokkal.

Magyar szinkron és felirat

Ha a sikeresebb magyar gyár-
tású filmeket el is hozzák a ro-
mániai forgalmazók, az idegen 

nyelvűeket nem szinkronizál-
ják, sőt, a Filmtett kivételével 
magyar feliratot sem készíte-
nek – bár erre éppen most ta-
lálunk pozitív ellenpéldát az 
idén nyílt sepsiszentgyörgyi 
mozi esetében. Romániában 
az is kétséges volt, szabad-e 
egyáltalán a román nyelvtől 
eltérő feliratot vetíteni. Ám a 
tavaly decemberben módosított 
mozitörvény már lehetségessé 
teszi, így az ezzel kapcsolatos 
problémát – a jogi akadályok 
mellett – ismét az anyagiakban 
találjuk. A magyar szinkron és 
felirat Magyarországon élvez 
szerzői jogvédettséget, így a 
felhasználási engedély megvá-
sárlása sokba kerül. Ha pedig 
az adott forgalmazó úgy látja, 
a román feliratot nem értő ma-
gyar közönség nem éri meg ezt 
az összeget, nem fizeti ki. Ja-
kab-Benke szerint azonban a 
magyar feliratos filmekre uta-
ló jelek biztatóak, de hangsú-
lyozza: a forgalmazónak látnia 
kell, hogy van vásárlóerő a ma-
gyar nézőkben, látnia kell, hogy 
a felirat vagy a szinkron meg-
éri a külön befektetést és fá-
radságot.

„Azt sem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy Romániában, 
az animációkat leszámítva, so-
ha nem volt erős igény a szink-
ronos filmek iránt, ehhez képest 
Magyarország a szinkron föld-
je” – teszi hozzá a kritikus.

KÁDÁR HANGA

Hosszú az út, amíg a székelyföldi néző magyar mozifilmek között válogathat

Évente egy film érkezik Magyarországról
Tekervényes utat jár be egy európai film, amíg 

a moziterem vásznára kerül. A magyar filmek 

romániai térhódítása elé a szokásosnál is több 

akadályt gördítettek. Többek között annak jár-

tunk utána, hogy a Kincsem nevű nagysikerű 

magyar filmet miért nem lehet két hónappal a 

bemutató után sem megtekinteni Erdélyben. 

Mondjuk Marosvásárhelyen, legalábbis addig, 

amíg Csíkszeredában állandó jelleggel fog 

működni a mozi.

Csökkenő érdeklődés

A rendszerváltozás után rengeteg magyar filmet nézhettek a 
filmkedvelők az erdélyi mozikban, idővel azonban csökkent a 
kirobbanó kínálat. A 2000-es évek folyamán hullámzóan alakult 
a magyar filmek iránti érdeklődés: a Cinemagia filmes portál 
adatai alapján a rekordot eddig a Valami Amerika viszi, amelyre 
2002-ben 8 246 néző volt kíváncsi, de 2004-ben a Simon má-
gusra már alig több mint 370-en ültek be. 2009-ben a Gruber 
utazására majdnem kétezren voltak kíváncsiak, és 2015-ben a 
Fehér Istent 3 439 néző látta a moziban.

A csíkszeredai mozi régi-új épülete. Még nem tudni, hogy mikortól vetítenek „mai” filmeket

Gyergyószentmiklóstól 
Kézdivásárhelyen át 
Székelyudvarhelyig 
mindenhol létesíteni 
kellene legalább 
egytermes mozit
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