
FILMFORGALMAZÁS, MOZIMŰKÖDTETÉS
ROMÁNIÁBAN – 
MAGYAR SZEMMEL, EURÓPAI VÁGYAKOZÁSSAL

Jakabffy Sa mu a film for gal ma zás sal és film fel ira to zás sal fog lal ko zó ro má ni ai
Clorofilm Kft. ala pí tó tu laj do no sa. For gal mát te kint ve a Clorofilm éven te 10-15
film ve tí té si jo gát ve szi meg Ro má ni á ra, egyi ke azon 5-6 ro má ni ai cég nek, ame -
lyek mo zi film-for gal ma zás sal fog lal koz nak. A Clorofilm társ tu laj do no sa a Chi -
ca go Tours Kft.-nek, amely je len leg há rom vá ros ban mű köd tet mo zit: Ko lozs vá -
ron a Győ ze lem (Victoria), Nagy vá ra don a Sza bad ság (Libertatea) és Tordán a
Fox film szín há zat irá nyít ja. Jakabffy Sa mu val Kósa And rás Lász ló be szél ge tett.

Pro Minoritate: Hogy ke rül tél kö zel a fil mek hez, pro fi, for gal ma zói szin ten?
Jakabffy Sa mu: 1996-ban volt a Száz éves a mo zi vá lo ga tás so ro zat a Du na TV-
ben. Na gyon sok fil met meg néz tem eb ből a so ro zat ból. Így kez dő dött. Film -
klu bot szer vez tünk Ko lozs vá ron, majd meg ala pí tot tuk a Film tett moz gó ké -
pes havilapot. Az tán tu laj don kép pen az egész ad ta ma gát, azok ban az évek -
ben ezen a te rü le ten sok le he tő ség volt. Olyan fil mek je len tek meg, mint pél -
dá ul a Kontroll,1 a Taxidermia,2 az el ső Mundruczó-film,3 ame lyek jó fil mek
vol tak, és nem volt, aki Ro má ni á ban be mu tas sa eze ket.

Ab ban az idő ben Ro má ni á ban még vol tak mo zik, szin te min den szé kely -
föl di vá ros ban mű kö dött film szín ház, Csík sze re dá ban, Gyergyószent mik -
lóson, Székelyudvarhelyen és Sep si szent györ gyön is. Ma már nin cse nek mo -
zik ezek ben a vá ro sok ban, Ma ros vá sár he lyen is csak egy van.4

A Kul tu rá lis Alap tá mo ga tást nyúj tott ezen fil mek ha tá ron tú li for gal ma -
zá sá hoz, eb ből az tán si ke rült meg ma rad nunk. Egy faj ta sze re lem ez – ami kor
látsz egy jó fil met és egy ből azon jár a fe jed, mi lyen jó vol na, ha má sok is lát -
hat nák, és per sze jó el mon da ni, hogy ezt is mi mu tat tuk be. Va gyis ott van a
sze mé lyes rész is. A Hukkle-t5 én na gyon sze ret tem és nem volt sen ki, aki be -
hoz za Ro má ni á ba, és be mu tas sa. Pe dig ak kor ezt na gyon ke vés pén zért meg
le he tett ven ni Ro má ni á ra. Per sze ez re la tív, de vé gül is úgy gon do lom, hogy
azok az árak ak kor is és nagy já ból most is re á li sak vol tak.

ProMino: Te hát nincs ben ne a tör té net ben, hogy ma gyar fil me ket kell be hoz ni, ha -
nem az üz let mel lett a sze mé lyes ér dek lő dés ha tá roz za meg, hogy mit is for gal maz a
Clorofilm…
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J. S.: Most már re la tí ve ke vés ma gyar fil met for gal ma zunk. Éven te olyan 10-15
fil met ho zunk be Ro má ni á ba, és eb ből 2-3 az, ami ma gyar film. Nem fel tét le -
nül szem pont a ma gyar kö zön ség, er re nincs a Clorofilmben je len leg ener gia,
de 2-3 éves táv lat ban van rá pers pek tí va. Kezd ös  sze gyűl ni olyan 4-5 ke res ke -
del mi ma gyar film, ami ben van spe ci á li san ma gyar né ző – csak per sze a Szé -
kely föl dön je len leg nincs mo zi. A ma gyar kö zön ség re va ló épí tés hez több idő,
ener gia kel le ne, és ezt mi most nem tud juk hoz ni.

Ugyan ak kor nagy ban függ at tól, hogy ki a for gal ma zó ja a film nek, van -
nak olyan for gal ma zók, akik túl so kat kér nek egy fil mért. Itt van pél dá ul a
Frankenstein-terv,6 ez egy jó film, de Ma gyar or szá gon lesz ös  sze sen an  nyi né -
ző je, mint amen  nyi Ro má ni á ban már ed dig volt. Szer vez tünk Bu ka rest ben
egy ren dez vényt, és telt há zas volt (kb. 700 né ző). Kön  nyen le het, hogy több
né ző je lesz, a kü lön bö ző ren dez vé nyek ből, fesz ti vá lok ból. S köz ben jön a
Coproduction Office, és mond egy el ké pesz tő árat Ro má ni á ra. Er re mond -
tuk, hogy an  nyi ért nem. Na gyon fon tos, hogy re á lis árat kér je nek. Ugyan is
a jog dí ja kon felül a film re még 5-7 ezer eurót rá köl tünk: rek lám, kó pia vá sár -
lás, szál lí tás, fel ira to zás, be so ro lás és ak kor ren dez vé nyek kap csán a mo zik -
nak még né ha fi ze tünk is. S a mér leg at tól lesz po zi tív vagy ne ga tív, hogy
ka punk-e rá MEDIA7 tá mo ga tást. A ko mo lyabb ha szon pe dig azon dől el,
hogy el tud juk-e ad ni té vé nek. Ez na gyon eset le ges, en nek nincs kö ze ah -
hoz, hogy ki nek a film je. Volt olyan, hogy hat ma gyar fil met tud tunk el ad ni
cso mag ban egy té vé nek, s volt olyan, hogy egyet sem tud tunk el ad ni. A na -
gyobb baj ott van, hogy egy-egy film ben ül a pénz 2-3 évet, és ezért elég
nagy a tő ke igé nye. 

ProMino: Jól ér tem, hogy ak kor alap ve tő en még is csak a fil mek ára szab ja meg azt,
hogy mit mu tat tok be? S eb ben a kér dés ben húz ta tok egy vo na lat, hogy en  nyit és nem
töb bet? 
J. S.: Nem fel tét le nül hú zunk egy vo na lat, mert van nak olyan fil mek, ame lye -
kért haj lan dó ak va gyunk töb bet fi zet ni. 

A kö vet ke ző szem pont, hogy men  nyi be ke rül egy 35 mm-es kó pia a meg -
vá sá rolt film ből. Ha 1270 euróba ke rül egy kó pia, mint a Taika Cohen-film-
ből,8 ak kor nincs üz let, mert an  nyit itt nem tu dunk ki hoz ni egy film ből. Ro -
má ni á ban ezt nem le het. Pon to sab ban nincs ki zár va, hogy ös  sze jön, de ez ak -
ko ra ri zi kót je lent, hogy nem akar juk be vál lal ni, mert mö göt tünk nincs bank.
Mi töb bé-ke vés bé a sa ját pén zün ket fek tet jük be egy-egy film be. Ezért két -
szer meg néz zük, mit ve szünk meg, nem vá sá ro lunk cso mag ban. 

ProMino: Ho gyan néz ki a film for gal ma zás tá mo ga tá si rend sze re?
J. S.: Je len leg re la tí ve sok pénzt ka punk a Me dia Prog ram tól, s né ha más hon -
nan is. Ro má ni á ban pe dig csak a ro mán fil mek re van nak tá mo ga tá si struk tú -
rák, va gyis ak kor ad nak, ha a film nek van egy ro mán koproducere. Ro mán
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fil met Ro má ni á ra mi nem vet tünk meg, for gal maz tunk azon ban ro mán fil -
met Ma gyar or szá gon – part ne re ken ke resz tül –, de ah hoz nem kap tunk ro -
má ni ai tá mo ga tást. 

ProMino: És hogy néz ki az a mo dell, hogy a film for gal ma zást ki egé szí ti tek mozi -
működtetéssel? 
J. S.: Nem so ká ig fo gunk már mo zit mű köd tet ni, mert le jár nak a szer ző dé se -
ink és már most lát ha tó, hogy nem min den eset ben tud juk a szer ző dé se ket
meg újí ta ni. Pél dá ul Ko lozs vá ron a Győ ze lem mo zi bér le ti szer ző dé se le jár az
idén, és nem kap juk meg új ra. 

Nagy vá ra don vi szont a Sza bad ság mo zi más tör té net. Ott si ke rült – s úgy
lá tom, hogy ez a jö vő – ös  sze hoz ni he lyi szin ten egy olyan csa pa tot, aki ket ez
ér de kel. És ki ala kult egy olyan vi szony, amely le he tő vé te szi, hogy nye re sé -
ge sen mű köd tes sük, nem ki zá ró la go san film ve tí tés sel, ha nem ren dez vény -
szer ve zés sel is.

ProMino: Sep si szent györ gyön az a hír, hogy az ön kor mány zat új ra in dít ja a mo zit.
Ma ros vá sár he lyen az egyet len még mű kö dő mo zi most ke rült a vá ros tu laj do ná ba, s
el in dult az át ala kí tá sa. A több mint 600 fő be fo ga dá sá ra al kal mas ter met há rom ki -
sebb re ala kít ják. Hogy lá tod, kö vet he tő ez a mo dell? Ön kor mány za ti mű kö dés be ad ni
a mo zi kat? 
J. S.: Én nem bí zok az ön kor mány zat ok ban, ugyan is a ré gi mo zik alap ve tő -
en köz pon ti, for gal mas he lyen van nak, s más ér de kek van nak az ön kor -
mány zat ok kör nyé kén, ami nem ar ról szól, hogy mo zit kell mű köd tet ni. 

A szé kely föl di vá ro sok ban azért nincs mo zi, mert ezek kis vá ros ok, s nincs
rá elég ke res let, te hát egy cég nek nem éri meg mű köd tet ni. Na gyobb vá ro -
sok ban meg je len nek azok, akik mást akar nak, s más ra köt nek üz le tet az ön -
kor mány zat ok kal. Amit azért nem ér tek, mert egy-egy ilyen be ru há zás meg -
té rü lé se 2-5 év, s ön kor mány za ti vá lasz tá sok négy éven te van nak. Va gyis
elég gé ri zi kós egy vál lal ko zást ar ra épí te ni, hogy jó ban va gyok az ön kor -
mány zat tal.

Ro má ni á ban a 12-14 mul tip lex mo zi mi att né mi leg nö vek szik a mo zi lá to -
ga tók szá ma, de ez ki fu tó ban van. Két-há rom éve még el kép zel he tet len volt,
hogy egy film 50 ezer né ző vel nyis son, ma ez le het sé ges, ugyan ak kor min -
den év ben van 3-4 erős blockbuster és van nak a kö ze pe sebb fil mek, utób bi -
ak né ző szá mai nem fel tét le nül nö ve ked tek, ami azt je len ti, hogy a mul tip le -
xek nem ho no sí tot tak meg egy mo zi ba já rá si kul tú rát. 

Ami Er délyt il le ti, szkep ti kus va gyok, mert az el múlt idő ben az egye dü li
ér ték csak a pénz és a va gyon kü lön bö ző meg je le né si for má i vol tak. 2009
után pe dig ki ala kult egy le tar gia, amely azt je len ti, hogy a túl élés re ren dez -
ked tek be az em be rek. Ez pe dig rá nyom ja a bé lye gét tu laj don kép pen min -
den re. Pe dig a gaz da sá gi fel len dü lés idő sza ká ban le le he tett vol na fek tet ni
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azo kat a tár sa dal mi ér té ke ket, ame lyek hos  szú tá von meg ha tá ro zó ak le het -
né nek. Na gyon ér té kes évek vol tak, el pa za rol tuk őket.

Ér de mes len ne ös  sze vet ni, hogy ’89 előtt hány köny vet ol va sott el az er -
dé lyi ma gyar gye rek, és há nyat ol vas ma. A trend egy ér tel mű: né ha me re de -
keb ben csök ken, más kor ke vés bé. Rá adá sul azok kö zül, akik ma az ok ta tá si
rend szer ből nem funk ci o ná lis anal fa bé ta ként jön nek ki, na gyon ke ve sen ma -
rad nak az or szág ban. Elég rö vid idő alatt és elég gyor san ju tunk vis  sza a kö -
zép kor ba, csak mi köz ben ak kor egy csa lád ban volt 5+ gye rek, ma már nem le -
het szá mí ta ni a gye rek re sem… Az „oko sak” (szo ci o ló gu sok, ok ta tá si sza kik,
dé ká nok, rek to rok stb.) azon kel le ne el gon dol koz za nak, hogy az ő nyug dí ju -
kat majd ki fog ja fi zet ni, ha nem szü let nek gyerekek… 

Ami a mo zit il le ti, nincs stra té gia, nincs szán dék és nincs ér dek, hogy a
Ro má ni á ban ’89 előtt lé te ző 400 mo zi ból le gyen va la mi. 

ProMino: S ak kor mi a meg ol dás, ho gyan le het el ad ni a fil me ket, rá adá sul ab ban a
kül de tés tu dat ban, hogy „ne nép bu tí tást árul junk”? 
J. S.: Bu ka rest ben kezd ki ala kul ni egy mo zi ba já ró kö zön ség, és nagy előny,
hogy anya gi lag meg en ged he tik ma guk nak a re la tív gya ko ri mo zi ba já rást.
Bu ka rest ben, de Ko lozs vá ron is – a leg kü lön fé lébb gaz da sá gi be ru há zá sok -
nak kö szön he tő en itt ma radt sok-sok em ber az egye te mi ta nul má nyok be fe -
je zé se után – ki ala kult egy olyan ré teg, amely nek nem gond be men ni a mo -
zi ba, ki fi zet ni a mo zi je gyet, és igé nye is van er re a faj ta szó ra ko zás ra.

ProMino: Ez akár azt is elő re ve tí ti, hogy a ma gyar or szá gi hoz ha son ló mű vész mo zi-
há ló zat ala kul jon ki, erő söd jön meg Ro má ni á ban is?
J. S.: Nem hin ném, hogy egy ilyen hos  szú tá vú el kép ze lés ből le gyen va la mi.
Sok-sok év nek kell el tel nie, hogy ezen a té ren Ro má nia, de akár Er dély a ma -
gyar or szá gi film for gal ma zás mos ta ni hely ze té hez kö zel ke rül jön. Ez egy
álom…

ProMino: Vál to zott-e va la mi a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hoz zá ál lá sán az zal, hogy
Ke le men Hu nor sze mé lyé ben RMDSZ-es mi nisz ter ke rült az élé re?
J. S.: An  nyi pél dá ul vál to zott, hogy ezt a tör vényt, ami alap ján az ön kor -
mány zat ok tu laj do ná ba ad ják a mo zit, ha ma ro san mó do sít ják. Ab szurd,
ugyan is ed dig mint egy 70 mo zi ke rült át az ön kor mány zat ok hoz, s a mi en -
ket ki vé ve – ahon nan most min ket is ki rak nak – egy ben sem mű kö dik ma
már mo zi. 

Az ide á lis az len ne, ha a RADEF-et9 4-5 ki sebb re gi o ná lis egy ség re bon ta -
nák, ame lyek jo gi lag tel je sen füg get le nek egy más tól. S va la mi olyan együtt -
élést ké ne ki ta lál ni az ön kor mány zat ok és a RADEF kö zött, mint az ok ta tás -
ban: az épü let le gyen az ön kor mány za té, a RADEF pe dig tölt se fel fil mes tar -
ta lom mal. 
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Ma ros vá sár he lyen is ér de mes majd meg néz ni, ho gyan ala kul a há rom ter -
mes sé ala kí tott mo zi sor sa. Sze rin tem 2-3 éven be lül nem mo zi lesz azok ban
a ter mek ben, ab ban az in gat lan ban.

ProMino: S mit látsz eu ró pai szin ten, kell-e EU-s sza bá lyo zás ezen a té ren?
J. S.: Min de nek előtt az zal kel le ne kez de ni, hogy a moz gó képkul tú ra ke rül jön
be a kö te le ző tan anyag ba. Az esé lye en nek a kö vet ke ző 5-10 év ben nul la,
mert az ok ta tás nem ze ti ha tás kör ben van. 

Ami meg va ló sul hat na rö vid tá von, az az len ne, hogy ala kul jon ki egy eu -
ró pai fil mes ar chí vum. Ugyan is, ha va la ki ma egy ré geb bi (20-30 éves) fil met
sze ret ne ve tí te ni több hely szí nen, több al ka lom mal, ak kor an nak ki de rí té se,
hogy a jo gok ki nél van nak bi zo nyos or szá gok ban vagy adott te rü le te ken
(pél dá ul Auszt ri á ban a mo zis és a té vés jo gok 90%-ban nem ugyan an nál a
cég nél van nak), óri á si erő fe szí tést igé nyel. A film nem egy Shakes peare -da -
rab, ami ért be mész a könyv tár ba és le ve szed a polc ról, mert a film nincs meg
a könyv tár ban. Na gyon nagy se gít ség Ma gyar or szá gon a Film unió, amely nél
ren ge teg film meg van, il let ve se gí te nek ki de rí te ni, hogy a ke re sett film ve tí -
té si jo ga ki nél van. 

Ugyan ezt le het ne sza bá lyoz ni azok nál a fil mek nél is, ame lyek ré sze sül -
nek va la mi lyen tá mo ga tá si for má ban (Eurimages, ME DIA, Arte, nem ze ti fil-
m ala pok). Ha egy film nem hoz be ak ko ra be vé telt, hogy az zal vis  sza tud ja
fi zet ni a tá mo ga tást, ak kor mond juk 5-7 év múl va a jo gok ke rül je nek ezen
ar chí vum hoz, amely hez bát ran for dul hat min den ki és né hány euróért ve tít -
he ti. 

ProMino: Látsz-e va la mi fé le le he tő sé get ab ban, hogy Kár pát-me den cei film for gal -
ma zás ban le hes sen gon dol kod ni?
J. S.: Ma azt mon dom, hogy 2-3 évig ha lott do log, de hos  szú tá von min den -
kép pen ér de mes ezen dol goz ni. Ma az EU-ban óri á si előny, hogy több or szág -
ban él nek ma gya rok, gya kor la ti lag nyel vi kor lá tok nin cse nek, ha tá rok nin cse -
nek. Egy szlo vá ki ai ma gyar szí né szek kel, ma gyar pro du ce rek kel Er dély ben
for ga tott film gond nél kül le het román–magyar–szlovák kop ro duk ció.

ProMino: Hogy lá tod: a ro mán film vég le ge sen le előz te a ma gyart, vagy ez vál to zó? 
J. S.: Ro má ni á ban 2000 kö rül egy év alatt ké szült an  nyi film, mint amen  nyit
Ma gyar or szág ról egy év ben Cannes -ba be vá lo gat tak. Va gyis, hogy ép pen
me lyik „fil mes nem zet” van elől vagy há tul, az vál to zó. Most van egy ilyen
hul lám a ro mán fil me sek nél, de ez – sze rin tem – le csen gő ben van, ezek a ren -
de zők, akik most fut nak, már túl van nak egy-két vi lág si ke ren, s an nak a le he -
tő sé ge, hogy még 3-4 vi lág si kert el érő fil met csi nál nak, mi ni má lis. Na gyon
rit ka az, hogy egy ren de ző tíz vi lág si kert el ér jen és mind ezt egy más után. 
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Jegy ze tek

1 An tal Nim ród film je 2003-ban ké szült.
2 Pálfi György film je, amely 2005-ben lett be mu tat va.
3 Nin csen ne kem vá gyam sem mi, 1999.
4 A ma ros vá sár he lyi Mű vész (Arta) Mo zit ép pen most kap ta meg az ön kor mány zat a

Kul tu rá lis Mi nisz té ri um tól, s a 617 he lyes mozitermet a hí rek sze rint há rom ki seb bé
ala kít ják. (A Szerk. megj.)

5 Pálfi György 2002-ben be mu ta tott film je.
6 A Sze líd te rem tés – a Fran kens te in-terv Mundurczó Kor nél film je, me lyet 2010. szep tem -

ber 9-től ve tí te nek a ma gyar or szá gi mo zik.
7 A ME DIA prog ram az EU au di o vi zu á lis po li ti ká já nak má so dik pil lé re, mely nek lé nye -

ge, hogy az EU pénz ügyi tá mo ga tást nyújt az unió tag ál la ma i ban ké szü lő szín vo na las
fil mek és te le ví zi ós mű so rok elő ál lí tá sá ra, azok Eu ró pa-szer te és Eu ró pán kí vül tör té nő
ter jesz té sé re, és a he lyi filmgyártók nem zet kö zi ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé sé re. Az el -
ső ME DIA prog ram 1990-ben indult. Az EU a je len le gi – 2007-től 2013 vé gé ig tar tó – pro-
g ram szá má ra 755 mil lió eurót irány zott elő. A ko ráb bi ak hoz ha son ló an a mos ta ni pro-
g ram is fő ként fil mek és más au di o vi zu á lis al ko tá sok gyár tá sá ra, ter jesz té sé re és nép sze -
rű sí té sé re össz pon to sul. L. <http://europa.eu/pol/av/index_hu.htm> (le tölt ve: 2010.
11. 02.)

8 Taika Cohen: Eagle vs. Shark, ro man ti kus ko mé dia, Új-Zéland, 2007, 93 perc.
9 Regie Autonomă de Distribuţie şi Exploatare de Filme, RomâniaFilm: a ro mán Kul tu -

rá lis Mi nisz té ri um ál tal lét re ho zott film for gal ma zás sal fog lal ko zó úgy ne ve zett ál la mi
vál la lat.
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