
Tíz éves a NATIONAL FILM THEATRE 
A Waterloo Bridge hídfője alatt, 

a Royal Festival Hall büszke épüle-
tének szomszédságában húzódik meg 
szerényen a brit főváros kétségkí-
vül 'leglátogatottabb, legnépszerűbb 
filmszínháza: á National Film The-
atre, vagy, ahogyan a minden intéz-
mény nevét kezdőbetűivel rövidítő 
angolok becézik, az „enefti". 

Ez az Európában egyedülálló in-
tézmény, mely egyesítette a - f i lm-
múzeum- és az - a r t c inema- fogal-
mát, a múlt év végén ünnepelte fenn-
állása tízéves évfordulóját. 

TAGRENDSZER 
A British Film Institute, mely a 

filmszínházat létesítette és üzemel-
teti, a vetítések látogatását elsősor-' 
ban tagsága számára biztosítja. A 
British Film Institute (BFI) rendes 
tagja lehet bárki, aki az évi 30 shil-
ling tagsági d í ja t (ez évben emelték 
fel huszonöt shillingről) kifizeti, ez 
az összeg körülbelül százhúsz forint-
nak felel meg. A tag joga hogy az 
NFT előadásaira jegyet váltson 
(amennyiben még nem (keltek el) és 
három vendégét is magával viheti. 

Ezenkívül a rendes tagok kézhez 
kapják a „Sight and Sound" című, 
negyedévenként megjelenő folyóira-
tot, mely bírálatainak és cikkeinek 
magas színvonalával az angol film-
sajtó legértékesebbjeinek egyike. A 
tagok postán megkapják az NFT 
hathetenként megjelenő képes mű-
sorát, mely tartalmazza az egyes 
fi lmek ismertetését is. (Díjmentesen 
résztvehetnek azokon az előadáso-
kon. melyeket a filmművészet kitű-
nőségei tiszteletére rendeznek, akik 
között eddig Erich von Stroheim, 
Peter Sellers, Vittorio de Sica, Joan 
Crawford és mások szerepeltek. 

A BFI, melynek épülete a Dean 
Streeten, a Soho szívében áll, tagjai 
számára mintegy tízezer kötetes 
könyvtárat tart fenn és ezerkétszáz 
film mérsékelt árú kölcsönzését te-
szi lehetővé, 

Aki ezen szolgáltatásokra nem 
tart igényt, az az Intézet pártoló 
tagja lesz, melynek dí ja évi tíz shil-
ling és ennek fejében a pártoló tag 
egy vendége társaságában látogat-
hat ja az NFT vetítéseit. 

AZ NFT ÉPÜLETE 
A National Film Theatre, Európa 

egyik legmodernebb filmszínháza, öt 
évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit 
jelenlegi, ú j épületében, melyet a 
Temze part ján, a Waterloo Bridge 
déli hídfője alá tervezett a szellemes 
építészi elme. A kitűnő belső tórki-
képzésű, elsőrangú akusztikájú, csak 
földszinttel bíró, a vászon felé kel-
lemesen lejtő széles nézőtér minden 
egyes ülése aflatt egy rekeszben fül-
hallgató található, melyen az angol 
felirattal nem rendelkező filmek 
szövegének fordítását hallgathatják 
azok, akik nem értik a film eredeti 
nyelvét. A néma fi lmek vetítését 
minden esetben egy zongorista já-
téka kíséri. 

A filmszínház épületében klubhe-
lyiség is található. Brit szokás sze-
r int a rendes és pártoló tagoknak 
ide külön kell kérniük felvételüket. 
Előadás előtt és után kényelmes fo-
telekben és magas bársz 'kaken az 
angol hidegvérre egyáltalán nem 
jellemző parázs filmvíták folynak. 

A MŰSORSZERKEZET 
A 'National Film Theatre naponta 

két, szombat-vasárnap pedig három 
előadást is tart. A hat hé t re össze-
állított műsor .gerincét egy fő téma 
köré csoportosított fi lmek képezik. 
A mozi műsora naponta más és 
más, illetve a legjelentősebb fi lme-
ket hat hét alatt többször is vetítik. 

Évente megrendezik az olasz, ja-
pán, szovjet és francia film hónap-
ját, műsort állí tanak össze Bergman, 
Wajda, Renoir, Lang és más neves 
rendezők munkáiból. Ez év nyarán 
hat hetet szenteltek a politikai pro-
pagandafilmek bemutatására, egy 



másik műsoruk, az „anarchista mo-
zi" (Bűnnel, Vigo, Franju) címet 
viselte, egy ú j abb összeállítás pedig 
bemutat ta az első világháború f i lm-
művészetét az akkor készült eredeti 
dokumentumfilmektől, kezdve, az 
arról készített játékfilmekifi. 

ART CINEMA . . . 
Minden év októberében megren-

dezésre kerül a londoni filmfeszti-
vál, mélynek otthonául szántén az 
NFT szolgál. E fesztiválon az év más 
fesztiváljain díjat nyfert filmeket mu-
ta t ják be. A tavalyi londoni fesztivál-
ra meghívást kapott Szabó István 
„Koncert" című 'kisfilmje is, melyet 
a nyári cambridfie-1 fesztivál mint-
egy ötven, f iatal művészek, vagy 
filmfőiskolósok által készített f i lmje 
közül egyedül tar to t t érdemesnek a 
rendezőbizottság a bemutatásra. 

Számos f i lm londóni premierje, 
megelőzve hónapokkal az országos 
forgalmazást, a National M m Theat-
reben volt. Itt mutat ták be töblbek 
között a Roccót, a Tavaly Marien-
badbaw-t, Antonioni Ka'land-ját; a ré-
gebbi f i lmek iközül Csuhraj Balladá-
já-t, a Négyszáz csapás-t, az Árnyé-
kök-at és más világsikerű filmeket. 
Az NFT súlyát mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy egyes 
filmforgalmazók a kontinensről á t -
vett f i lmjeiket forgalmazás előtt 
átengedik néhány vetítésire az NFT-
nek, mer t az ott tartott premier már 
a széles körű forgalmazást megelőz-
ve, rangot biztosít a f i lm számára. . 

A bemutatásra kerülő ú j f i lmek 
száma évről évre nő. Míg a havonta 
megjelenő Monthly Film Bulletin 
1951-es évfolyama még csak hetven-
nyolc filmet ismertetett, addig az 
196l-es évfolyamban már százhar-
minchét filmről találunk beszámo-
lót, melyeknek premierje az NFT-
ben volt. E filmek közül sok nem 
is kap Angliában forgalmazási en-
gedélyt, tehát kizárólag csak a Na-
tional Film Theatré-ben látható. 
Ez a tény, valamint a bemutatott fil-
mek igényes kiválasztása okozza azt 
az egyáltalán nem furcsállható je-
lenséget, hogy az angol mozik néző-
számának csökkenése mellett egye-

dül a National Film Theatre vetíté-
seinek látogatottsága emelkedik ál-
landóan és egyenletesen! 

. . . ÉS FILMMÚZEUM 
A fent leir t „art cinema" („mű-

vészfilmek mozija" lehetne talán e 
fogalom magyar elnevezése) funkció 
mellett az NFT a f i lmmúzeum sze-
repét is betölti. A régi filmeket is 
témakör, vagy rendezők szerint cso-
portosítja. A már említett „Az eUő 
világháború filmjei' című hathetes 
program kenetében a fi lmeket há -
rom csoportra osztották. Az elsőben 
„Így történt" címmel, az 1914— 
1918-ig haditudósítók által készített 
dokumentumfilmeket játszották, köz-
tük a „Somme-i csata", az „Ancre-i 
csata" címűeket. A második soro-
zat, az „ I lyennek láttuk tiz évvel 
később" címet viselte és összegyűj-
tötte a húszas évek végén és a har-
mincasok elején az első világhábo-
rúról készített játékfilmeket, többek 
között Milestone: Nyugaton a hely-
zet változatlan-ját, Pabst: Nyugati 
front, 1918 című f i lmjét és máso-
kat. A harmadik csoport f i lmjei : 
„Ilyennek tűnik ma" gyűjtőnév alatt 
szerepeltek. E filmek között talál juk 
a „Búcsú a fegyverektől"-t, a „Di-
csőség ösvényein "-t (rendtezője Kub-
rick) és más, az első világháború 
eseményeiről az utóbbi tíz évben 
készített filmeket. 

Az NFT állandóan műsorán tar t ja 
a filmművészet m á r klasszikusnak 
számító alkotásait, mint Grif f i th és 
Ejzenstein filmjeit , Haroíd Lloyd és 
Buster Keaton burleszkjeit, Wiene, 
Stroheim, Clair, Flaherty alkotásait. 

A filmeket ismertető program, 
valamint a mozi előcsarnokában vá-
sárolható részletes tájékoztatók bő-
séges felvilágosítást nyúj tanak a 
filmről és alkotóiról E kiadványok, 
de esősorban a National Fi lm The-
atre puszta léte, és a British Film 
Institute munkatársainak tervszerű 
munkája következtében a londoni 
fiatalok, elsősorban az értelmisé-
giek között kialakulóban van egy 
filmet értő, igényes közönség, amely 
különbséget tud tenni az igazi f i lm 
és a West End celluloidórúja 'kö-
zött . . . KÁRPÁTI GYÖRGY 


