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Bevezetés

KOVÁCS GY. (2004) az innovációs folyamatok schumpeteri ábrázolásának módosítására, továbbfejlesztésére 
tett kísérletnek szentelt tanulmányában J. A. SCHUMPETER elméletéből kiinduló modern kutatások néhány 
fontos eredményére támaszkodva hangsúlyozza: „A gazdasági és társadalmi aktorok szelektáló viselke-
désükkel befolyásolhatják az innováció sorsát: e viselkedés lehet támogató, semleges vagy akadályozó.” 
„A társadalmi szelekció mechanizmusai az innovációs folyamat és egy technológia életciklusának minden 
egyes fázisában jelen vannak…” J. HUBER-re hivatkozva külön kiemeli: „… a szelekciós folyamat logikája 
lényegesen különböző a piaci verseny körülményei között, mint a centralizált rendszerekben. Egy kevert 
gazdasági rendszerben mind a piaci, mind a bürokratikus irányítási formára jellemző szelekciós mechaniz-
musok jelen lehetnek egy meghatározott kombinációban, amely időről időre változhat.”

Jelen tanulmány ezen elvi megállapítás gyakorlattal való szembesítésére tesz kísérletet a magyarországi 
keskenymozi-hálózat életciklusának vizsgálatával. A tapasztalatok alapján célul tűzi ki továbbá némely 
máig ható érvényű következtetés megfogalmazását. 
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Borsos Árpád

Területi sajátosságok a keskenymozi-hálózat életciklusának 
alakulásában

Köszöntő

Kedves Olvasónk! Második évfolyam második szám: ezúttal már negyedik alkalommal igyekszünk Önnek 
tartalmas, remélhetőleg érdekes és hasznos írásokkal szolgálni a területfejlesztés és az innováció 
területéről. Szokás szerint ismét három hosszabb, és néhány rövidebb írást adunk közre. 

Első tanulmányunk a mozik földrajzáról, és ennek ürügyén az innovációk terjedéséről szól, történeti 
megközelítésben, abban a többször átalakuló, de sajátos közegben, amit a XX. századi Magyarország 
jelentett. A második cikk szerzőgárdája az előző számunkból ismerős lehet, hiszen ez a mostani írás 
ugyan annak, a Gyenizse Péter által vezetett csapatnak a munkája, és célja is hasonló: a geoinformatikai 
módszerek egy lehetséges alkalmazását mutatja be Pécs város példáján. Az ismertetett eljárás kiválóan 
alkalmas egy-egy város lakóhelyeinek érték szerinti feltérképezésére, egy hasonló adatbázis így nagy 
segítséget nyújthat akár az önkormányzat, akár az ingatlanpiac szereplői számára is. Harmadik írásunk 
igazi debütálás: szerzője, Orosz Éva még csak ezekben a napokban készül államvizsgájára. Németországi 
szakmai gyakorlatán azonban olyan értékes tapasztalatokat szerzett a Ruhr-vidéken folyó területfejlesztési 
és tájrehabilitációs munkáról, amelyeket érdemesnek látszott közreadni. 

 Mint ahogy eddig mindig, most is felhívjuk a figyelmet arra, hogy nagy örömmel látunk a folyóirat 
profiljába illeszkedő tanulmányokat, elméleti vagy gyakorlati megközelítéseket egyaránt. A megjelentetni 
szándékozott anyagokat a szebenyi@gamma.ttk.pte.hu vagy a pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre várjuk.

Kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánnak mindenkinek:

A szerkesztők

mailto:szebenyi@gamma.ttk.pte.hu
mailto:pirisig@gamma.ttk.pte.hu
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Elvi, módszertani kérdések
	

Joggal merülhet fel kérdés a választott vizsgálati terület relevanciáját illetően. A pozitív választ két tény 
alapozza meg.

Az első: a keskenymozi a schumpeteri értelemben azért innováció – jóllehet a már elterjedt normál (35 
mm-es) mozi alternatívájaként jelent meg – mert technikai értelemben új termék, gazdasági értelemben 
költségkímélőbb új szolgáltatás, melynek megjelenése új piacokat, új termék kihelyezési lehetőségeket 
nyit meg. S mindennek pedig J. A. SCHUMPETER (1980) szerint nem kell szükségszerűen új tudományos fel-
fedezésen alapulnia.

A második: a keskenymozi 1938-tól az 1990-es évek közepéig tartó magyarországi életciklusának túl-
nyomó része centralizált társadalmi-gazdasági rendszerek működésére esik, jóllehet az egyes konkrét 
rendszerek időszakát politikailag egymástól eltérő ideológiák uralták. A Horthy-korszak háborúra készülő, 
majd háborús éveinek hadigazdálkodása ugyanúgy centralizált rendszer jeleit mutatja, mint a Rákosi- vagy 
a Kádár-éra tervgazdaságáé. Kivételnek az 1980-as évek végét követően a piacgazdaságra való áttérés ve-
gyes gazdasági rendszere tekinthető.

Jelen tanulmányban a keskenymozi-hálózat alakulását a hagyományosnak tekinthető normál hálózattal 
egységben követjük nyomon. Az új technika jelentősége, életútját meghatározó társadalmi, gazdasági 
aktorok szelektáló jelenléte így érzékelhető megfelelően. A vizsgálat kiterjedt az év közben megszűntek 
kivételével a statisztikákban szereplő valamennyi játszóhelyre, ahol a tárgyévben előadást tartottak.

A magyarországi keskenymozi-hálózat kialakulásának előzményei, társadalmi-
gazdasági gyökerei

Az 1930-as években a mozihálózat alakulását a hangosfilm megjelenése mellett jelentős társadalmi és 
gazdasági tényezők is befolyásolták. A világgazdasági válság, a társadalmi destabilizáció, a velük együtt 
járó radikalizálódás, a fasiszta, nemzetiszocialista és kommunista eszmék előretörése és uralomra jutása, 
az egész filmszakma átpolitizálódása következtében a filmalkotások ideologikus töltése, propagandisztikus 
felhasználása egész Európában felerősödött.

Hitler uralomra jutásával – a filmgyártás erős támogatásának ellenértékeként – kezdetét veszi a német 
filmgyártás „egységesítése”. A hatalom nemzetiszocialista politikai és erkölcsi normák szerinti alkotásokat 
vár el, s csak állampolgárságukat és árja származásukat igazolni tudók foglalkoztatását tűri meg. 

1934-től a nemzetiszocialista érzületet sértő alkotások betiltását teszi lehetővé a német birodalmi 
filmtörvény. Ugyanezen esztendőben Andrej Zsdanov a munkások, a pártvezetők, a komszomolisták és az 
úttörők ábrázolását „rendeli meg” az írószövetség kongresszusán. Ezt követően indul be az ún. „hősfilmek” 
– Csapajev, És felkel a nap, Kronstadti tengerészek – gyártása a Szovjetunióban.

Leni Riefenstahl a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt kongresszusán elkészíti az Akarat diadalá-t, 
melynek 1935. évi bemutatásával a film hivatalosan és deklaráltan is a náci állam „munkaeszközévé”, az 
állameszme kifejezőjévé válik. 

Franciaországban az 1934-ben alapított Népfront 1936-ban megnyeri a választásokat. Jean Renoir 
propagandafilmeket rendez: a Miénk az élet-et, a Lange úr bűné-t, az Éjjeli menedékhely-et, az 
autentikusnak nem nevezhető Gorkij-adaptációt.

1937-ben Franco tábornok a falangista hadsereg által ellenőrzött területeken betiltja azokat a 
filmeket, amelyekben a köztársaságiak számára szervezett gyűjtésben részt vevők szerepelnek. Így került 
a filmművészet legnagyobb alakjai közül a tilalom alá Charlie Chaplin, Clark Gable, Marlene Dittriech, Joan 
Crowford, Gery Cooper, Douglas Fairbanks (MARKÓ L. 1995).
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Ugyanezen év nyarán Magyarországon a Turul Szövetség memorandumban kéri a kultusz és az iparügyi 
minisztertől a zsidók kiszorítását a filmiparból, s hogy helyükre sürgősen állítsanak keresztény magyar írókat, 
filmrendezőket, zeneszerzőket, operatőröket és színészeket. Az 1938. évi XV. törvénycikk kihirdetésével 
megkezdődik hazánkban a zsidók diszkriminálása az értelmiségi pályákon, így a filmiparban is. 

A filmben rejlő propagandisztikus erő kihasználásának szándéka okszerűen járt együtt a tömegekhez 
juttatás eszközrendszerének bővítésével. Annak érdekében, hogy a napi eseményeket aktuálpolitikai 
szemszögből interpretáló híradók és a kor szellemének megfelelő filmalkotások minél szélesebb körben 
fejthessék ki hatásukat, a hálózat bővítésének célterületeit ki kellett terjeszteni a versenypiac által nem 
preferált, a kormányzat által a mozi-működtetés lehetőségétől belügyminiszteri rendelettel elzárt rurális 
térségekre. E régiók bekapcsolása a mozgóképellátásba a lehető legkisebb tőkebefektetéssel, az egyéb 
funkciókra épített létesítmények használatba vételével, a 16 mm-es technika alkalmazásával került sor.

A keskenymozi innovációs életútjának szakaszai, jellemzői, területi aspektusai

A 16 mm-es filmszalagot a Kodak gyár eredetileg az amatőrök számára fejlesztette ki még 1923-ban, azon-
ban rövidesen elsősorban az oktatófilm-gyártásban hasznosították. Az itt szerzett tapasztalatok alapján 
került be a játékfilm forgalmazásba is. Néhány évvel a külföldön már bevezetett gyakorlatot követően a 
Magyar Királyi Belügyminisztérium – feloldván az addigi tilalmat – a 111.001/1938. B. M. rendeletével le-
hetővé tette a keskenyfilm üzemű vetítőhelyek létesítését is. A rendelet kihirdetésekor Franciaországban 
már 8 000, Németországban 10 000 feletti keskenymozi működött, s a skandináv államokban is óriási elter-
jedtségnek örvendett (GÜTTLER A. 1938).

 A korabeli szaksajtó a tényt történelmi jelentőségű eseményként aposztrofálta: „A keskenyfilm kultu-
rális és gazdasági jelentőségét teljes mértékben fölismerték a külföldön, úgyhogy fontossága és alkalma-
zása egyre nőtt. A magyar kormány is magáévá tette a keskenyfilm óriási népművelési és népfelvilágosítási 
jelentőségét… .” „Remélhető, hogy ez a fontos kinematográfiai ágazat lényegesen hozzájárul a magyar 
vidék kulturális életének megélénküléséhez és színvonalának emeléséhez.” „Mindenesetre örvendetes 
kulturális tény, hogy azokban a községekben, amelyek lakossága nem tarthat el hivatásos filmszínházat, 
legalább keskenyfilm-mozgóképszínház működik és így a legkisebb falvak lakossága is láthatja a keskeny 
magyar filmeket és híradókat.” (LAJTA A. 1938).

A megjelenés

A Belügyminisztérium 1938. november 20-ig 26 községbe adott ki keskenymozi engedélyt. A kedvezménye-
zett települések a 25 vármegyéből 13-at érintettek. A legtöbb Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyére (5 község) 
jutott. Az első engedélyezési aktus mintegy 84 ezer falusi lakos számára jelentette a filmek elérhetőségét 
lakhelyükön. 

Az 1939-es év végére a működő keskenymozik száma 73-ra emelkedett (közülük öt – Bős, Felsőszeli, 
Magyarszőgyén, Muzsla és Szepsi – a mai országterületen kívülre esett), s közel 234 ezer lakost érintett.

A vetítési engedélyeket a legváltozatosabb helyszínekre adták ki: községi kultúrházba (Kenderes, 
Kóka, Kömlő, Polgárdi, Porcsalma), vendéglőbe (Szászvár, Biharugra, Ugod), iparoskörbe (Jászdózsa, Tass), 
gazdakörbe (Kápolnásnyék), szállodába (Balatonfűzfő), tanyaközpont e célra hasznosítható helyiségébe 
(Kutas, tanya Hódmezővásárhely közigazgatási határában), több esetben csak postacímmel azonosított 
egyéb létesítménybe (LAJTA A. 1939, 1940). A jelenség erősen emlékeztet a mozgókép megjelenésének, 
elterjedésének a XX. század első évtizedéig tartó kezdeti időszakára, amikor a vetítőhelyek alkalmi 
vállalkozások voltak, s többségük vendéglátó üzemben, kávéházban működött annak forgalmát növelendő, 
más részük a legkülönbözőbb típusú szórakoztató negyedek (Budapesten a Népliget, az Ősbudavára, a 
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Konstantinápoly) sátraiban vert tanyát (BORSOS Á. 2005). Ez utóbbiakat a keskenyfilm esetében az időközben 
kialakult/kialakuló, legkülönbözőbb funkciójú közösségi színterek (körök, egyletek, kultúrházak) váltották 
fel.

A fejlesztések zöme Heves (10 település), Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Fejér megyében (9-9 település) re-
alizálódott, s mindhárom megyében 30 ezret meghaladó lakosságszámot érintett. A folyamat 1939 végéig 
Békés és Zemplén megyét egyáltalán nem, Abaúj-Torna, Bihar, Csanád-Arad-Torontál, Hajdú, Nógrád, Tolna 
és Zala megyét 1-1 település erejéig érintette. 

A keskenymozi hálózat kialakulásában az innováció-elméleti kezdő szakasznak tekinthető első másfél 
esztendőben ok-okozati összefüggés az egyes megyék addigi lakosságarányos ellátottsága és az új technika 
megjelenése között nem vélelmezhető. Az első megjelenés által érintett és érintetlenül maradt csopor-
tokban egyaránt fellelhető magas, illetve alacsony ellátottságú megye. Az előbbi csoportban Pest (67,7%), 
illetve Heves (30,9%), ez utóbbiban Békés (78,6%) és Zemplén (28,9%) megye. 

Meglehetősen vegyes képet mutat az új technika első alkalmazási helyszínei és a magasabb 
hierarchiaszintű – feltehetően erősebb innovációs potenciállal rendelkező – települések (BELUSZKY P. 
1973) közötti távolság, illetve térkapcsolat minősége. Határozott sűrűsödés csak Baja körül érzékelhető. 
Székesfehérvár és Eger közelében volt 2-2 település. Szeged és Hódmezővásárhely esetében pedig 
külterületükhöz tartozó településrészre adtak ki engedélyt. Az első megjelenés helyszíneinek zöme a 
településhierarchia magasabb centrumaival – vagy a távolság vagy az útviszonyok miatt – erősnek nem 
mondható térkapcsolattal rendelkezett. Politikai logika – természetesen – ebben is lehetett.

Az első alkalmazók, a korai többség

Az elterjedés folyamatát az ország közvetett háborús érintettsége, majd de jure hadba lépése sem lassí-
totta le. 1943. október elsejéig – az utolsó esztendőben, mikor még az ország területén harci események 
nem zajlottak – a kiadott keskenyfilmszínház-engedélyek száma 484-re emelkedett (LAJTA A. 1944). Az 
engedélyek közül 378 esett a mai országterületre, s 367 települést kapcsolt be a mozgóképpel ellátottak 
körébe. Az érintett helységek településtípus szerinti (1. táblázat), illetve térbeli eloszlása meglehetősen 
nagy különbségeket mutat. 

1. táblázat. A keskenymozik eloszlása településtípusok szerint, 1943.
A település

Keskenymozi 
engedélyt kapott

Az engedélyesek 
aránya (%)

Az engedélyek 
megoszlása (%)Típusa száma

500 lakosig 614 - 0,0 0,0
501 – 1 000-ig 924 12 1,3 3,2
1 001 – 1 500-ig 543 32 5,9 8,5
1 501 – 2 000-ig 313 68 21,7 18,0
2 001 – 3 000-ig 342 126 36,8 33,3
3 001 – 5 000-ig 276 112 40,6 29,6
5 001 -10 000-ig 151 22 14,6 5,8
10 001 – 20 000-ig 78 4 5,1 1,1
20 001 – 50 000-ig 36 - 0,0 0,0
50 001 – 100 00-ig 10 1 10,0 0,3
100 000 felett 3 1 33,4 0,3
Összesen 3290 378 11,5 ≈100,0

                 Forrás: Lajta A., KSH, saját számítás
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A hálózatbővülés közel kétharmada (63%) a 2-5 ezer lakosú, 18,9%-a az 1-2 ezer lakost számláló települése-
ken valósult meg. Az ezer fő alatti, illetve a tízezernél népesebb településeket a fejlesztés alig érintette. 
Az érdeklődés hiányát az előbbiek esetében minden bizonnyal a nyereséges vagy nullszaldós működtetés 
kilátástalan volta, ez utóbbiak esetében pedig a már működő normál (35mm-es) hálózat léte okozta.

A területi szóródást vizsgálva jól érzékelhető a településhálózati jellemzők erős befolyásoló hatása. A 
túlnyomóan aprófalvas szerkezetű megyékben (Abaúj, Baranya, Szatmár-Bereg, Vas, Zala) a települések 
alig néhány százalékát (0,8-4,2% közötti szóródással) érintette a folyamat, ellentétben a jelentős szá-
mú nagyközséggel bíró megyékkel (Pest-Pilis-Solt-Nagykun: 64,9%, Fejér: 54,4%, Heves: 45,2%). A területi 
és településtípusok közötti egyenlőtlenségek mellett 1943. végére a trianoni országterület lakosságának 
71,6%-a a lakhelyén vehette igénybe a mozi nyújtotta szolgáltatásokat. 

A keskenymozi expanziójának e szakaszában elsősorban a nagyobb népességkoncentrációjú rurális terek 
elérésének szándéka érzékelhető. Az innovációk terjedésének piacgazdaságra jellemző motívumai mellett 
azonban markánsan megjelenik az új elem is, nevezetesen az egész folyamatot generáló ideológiai háttér. 
Ezt jelzi a korábbi szabályozásokkal szemben tapasztalható kormányzati engedékenység, nem kevésbé 
az a tény, hogy az engedélyek közül 201-et (53,1%) olyan településre adtak ki, ahol a korábbi belügymi-
nisztériumi rendeletek (148.000/1928., valamint 164.500/1933.) egyenesen tiltották mozgóképüzemek 
létesítését. Erre utal az 1930-as évek végétől a filmszínházak által kötelezően műsorra tűzendő filmek és 
híradók központi meghatározása ugyanúgy, mint az újonnan alakuló hálózat sajátos műsorpolitikája: „Egy-
egy műsor a magyar híradóból, egy mezőgazdasági kultúrfilmből és egy játékfilmből állt” (GÜTTLER A. 1938). 
Ez a műsorszerkezet (híradó, közérdekű kisfilm, nagyjátékfilm) az ideológiai háttér változása ellenére az 
1980-as évek derekáig a teljes mozihálózatot uralta.  

A folyamat megtörése
 

Az 1944-1948 közötti időszak, az ország háborús hadszíntérré válása, a háború után a teljes magyar társadalmi-
gazdasági életre jellemző újrakezdési, helyreállítási, átszervezési bizonytalanságok miatt a mozihálózat 
alakulásában – mint a magyar társadalmi-gazdasági szféra egyéb területein is – törés következett be. 
A háború befejezését követően a teljes mozgóképszakmai vertikum működőképes egységeinek (stúdiók, 
gyártelepek, mozik) zömét a legnagyobb politikai erőt képviselő politikai pártok felosztották egymás 
között. A moziügyek intézésére külön szervezeteket létesítettek. 

A meglehetősen kaotikus viszonyok között működő szakma számára az 1948-as esztendő hozott 
gyökeres változásokat. A központi állami irányítási rendszer működését biztosító hivatalok felállításával, 
a magánvállalkozások korlátozásával, illetve felszámolásával indult el az államosítás folyamata, melynek 
végeredményeként a magyar filmszakma négy évtizeden át politikai döntésekkel megalapozott állami 
kézi vezérléssel működött. A mozgóképszakmában piaci mechanizmusok mellett, azok alternatívájaként 
ideológiai indíttatású reguláló elemek jelennek meg.  

Minden bizonytalanság ellenére a helyreállítás eredményeként 1948. végére a mozi-hálózat, 
beleértve a keskenymozi parkot is, szinte elérte az 1943. évi állapotokat. Területi, település-strukturális 
jellegzetességekben számottevő különbség nem érzékelhető. 

Az extenzív szocialista fejlesztés szakasza a túltelítettségig

Az első ötéves tervről szóló 1949. évi XXV. törvény már nem hagy semmi kétséget, milyen szerepet szán 
az új hatalom a filmnek: „A filmügyet a dolgozó nép nevelésének és szórakoztatásának szolgálatába kell 
állítani. Az ország minden községét el kell látni keskenyfilmvetítő-géppel vagy vándormozival, hogy a falu 
dolgozói is rendelkezzenek a kulturális nevelés e fontos eszközével.” 
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Az államosítást követően a mozik kezelési jogát rövidesen a megyei tanácsokra ruházták át. Megalakultak 
a megyei moziüzemi vállalatok. Az ellátási kötelezettséggel létesített szervezetek között a politika által 
megszabott feladatok végrehajtására szabályos verseny alakult ki, elsősorban a falvak filmellátásának 
biztosítása érdekében. 

A piaci versenyt az ún. tervgazdálkodás, az állami elvonás és újraelosztás olyan rendszere váltotta fel, 
melyben piacgazdasági jellemzőknek szerep már nem jutott. A fejlesztések mögött nem organikus piaci 
folyamatok, hanem osztályharcos ideológiai indíttatású társadalom-, gazdaság- és kultúrpolitikai döntések 
húzódtak meg. A teljes körű ellátottságra törekvő, 1960-ig tartó ütemes fejlesztés eredményeként a mozik 
száma Magyarországon 1948-hoz viszonyítva 6,5-szeresére nőtt, közöttük a keskenyfilm üzeműeké közel 
11-szeresre.

A hálózat bővítésének eredményeként 1960-ban a nagy- és óriásfalvas alföldi megyék (Bács-Kiskun, 
Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szolnok) mellett Komárom és Tolna megyében valamennyi településen volt 
mozi. Az aprófalvas megyékben a községek 80-90%-ában volt teljesíthető a falvak mozival való ellátásának 
programja. 

A központi elvárások teljesítésének szándéka elvi, minőségi, műszaki-technikai engedmények mellett 
egyéb anomáliákkal is járt: 

- „A mennyiségi fejlesztésre való törekvés … óhatatlanul maga után vonta, hogy gyakran kevésbé 
alkalmas épületekben (kocsmák, istállóépületek stb.) létesítettek mozit” (GERGELY R. 1981). 

- A magas tervcélok megvalósítása szükségszerűen a költségkímélő, leegyszerűsített megoldásokat 
kényszerítette ki. Ennek egyik, beruházást kímélő változataként az új vetítőhelyeket a helyi taná-
csok, szövetkezetek stb. tulajdonát képező bérelt ingatlanokban alakították ki.  

- Az eredetileg csak a vidék, a rurális térségek kiszolgálására bevezetett keskenyfilm az extenzív fej-
lesztés ezen időszakában a városokban is teret hódított, s 1960-ra 83,9%-os részesedéssel a magyar 
mozihálózatban domináns technikává vált. A városi mozik 58,3%-a, a községiek 86%-a keskenyfilm 
üzemű volt. 

- Az új társadalmi rend magasabbrendűségének, a kultúra jobb pozíciójának minden áron való bi-
zonyítása a valóság és a statisztikai adatok diszkrepanciájához vezetett. A legkülönbözőbb intéz-
ményeket, szervezeteket évi néhány vetítés okán a statisztikában moziként, társadalmi moziként 
jelenítették meg. Csak ezzel magyarázható, hogy az ágazati statisztikai összesítő Debrecenben 37 
(7 normál, 30 keskeny), Miskolcon 28 (14-14 normál, illetve keskeny), Pécsett 36 (12 normál, 24 
keskeny), Szegeden 28 (3 normál, 25 keskeny) mozit rögzít 1960-ban. 

 

A keskenymozi-hálózat magyarországi alakulása az 1949-1960 közötti szakaszban az innovációk térbeli 
terjedésének klasszikus modelljei (szomszédsági, hierarchikus, kevert) szerint nem értelmezhető. A 
hálózatfejlesztési döntések ugyanis verdiktszerűen gazdasági, igazgatási hatalmi centrumokban születtek 
meg, az innovációs magterületek nem definiálhatók, maga a folyamat fordított irányú, hiszen a perifériának 
minősülő tér több pontjáról, a falvakból indulva hatol be szükségmegoldásként a társadalmi-gazdasági élet 
centrum területeibe, a városokba, megyei jogú városokba.  

Az intenzív fejlesztés évei, a hanyatlás kezdete

Az egész mozihálózat mérete – beleértve a keskeny hálózatot is – 1960-ban elérte a csúcspontját. Az 1970-
es évek közepéig tartó másfél évtized sajátos, ellentmondásoktól sem mentes időszak. 

Amíg az államosítás utáni évtized a mennyiségi fejlesztés periódusa, addig az azt követő évek a 
minőségi fejlesztés időszaka. A műszaki, technikai fejlesztés egyik célterülete a 16 mm-es mozik átállítása 
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a magasabb minőséget képviselő normál, 35 mm-es üzemmódra, mely automatikusan a keskenymozik 
számának csökkenéséhez vezetett.  

A mozihálózat üzemeltetése 1963 után veszteségessé vált hazánkban. Kevés kivétellel valamennyi 
16 mm-es játszóhely gazdasági egyenlege negatív volt. A hiányt az állami költségvetés vállalta magára, 
és fogyasztói árkiegészítés címén folyósította a moziüzemi vállalatoknak (GERGELY R. 1981). E tény a 
túlfejlesztett hálózat racionalizálását kényszerítette ki, s a gazdaságtalan, felesleges párhuzamosságok 
megszüntetését eredményezte. A játszóhelyek bezárása a legnagyobb mértékben a fővárost érintette, a 
legkevésbé a községeket.  Ezzel ellentétes tendenciára is akad példa: Debrecenben az ágazati statisztikai 
összesítő az 1960. évi 37-tel szemben 46 mozit (11 normál, 35 keskeny üzemű) regisztrál. 

Jelentősen mérséklődött a keskenymozik hálózaton belüli dominanciája, 69,7%-ra csökkent a 
keskenyfilmes játszóhelyek aránya.

1960-ban a Magyar Televízió áttért a heti ötnapos műsorszolgáltatásra. Megkezdődött a konkurenciaharc 
a nézőért. A televízió vonzereje erősnek bizonyul, 1967-ben már egymillió előfizetője van.

A valamennyi elemében csökkenő magyar mozihálózat – nyilvánvalóan a támogatási rendszer hatására 
– 1965-ben érte el a mozival ellátott falvak arányában a csúcspontot jelentő 95,7%-ot, s 1974-ig a 
jelentős mértékű zsugorodás ellenére a negyedszázaddal korábban meghirdetett politikai cél nem sérült 
számottevően, alig romlott az ellátott községek aránya (2. táblázat).

2. táblázat. A magyar mozihálózat területi eloszlása 1960-1974 között

Év

Mozik száma Ebből
Mozival ellátott 
községek aránya Budapest Város Község Összesen Normál Keskeny

1960 283 559 3 716 4 558 733 3 825 91,5%
1965 216 472 3 747 4 435 981 3 454 95,7%
1974 154 456 2 985 3 595 1 088 2 507 90,2%

Forrás: KSH, saját szerkesztés

A látszólagos (relatív) stabilizálódás évei 

Az 1970-es évek derekát követő évtized – csak a statisztikai összesítő adatokat véve figyelembe – az enyhe 
növekedés, a kiegyensúlyozott működés évtizede lehetne. A filmszínházak számának növekedése mögött 
azonban az urbanizálódott és a rurális terek ellátottsága közötti olló nyílása rejtőzik. Markáns különbségek 
jelennek meg az eltérő településszerkezetű megyék között, egyértelműen az aprófalvas térségek hátrá-
nyára. Az 500 lélek alatti települések 58%-a, az 501 és 1 000 közötti lakosságszámú falvak 17,4%-a vált 
ellátatlanná.

A keskenymozi részesedése a teljes hálózaton belül érdemlegesen nem változott. A falvak ellátásában 
a vándormozik szerepe megnőtt. 

A piaci mechanizmusok megjelenése, a keskenymozik hanyatlása

A VII. ötéves tervet legitimáló 1985. évi VII. törvény vezérszavai – „a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
növelése”, „a teljesítményérdekeltség, a verseny fokozása a gazdaságban”, „a vállalkozói jellegű 
tevékenységek ösztönzése”, „a gazdaságtalan tevékenységek visszaszorítása, fokozatos megszüntetése” – az 
addigi tervutasításos gazdaság működésképtelenségét, a piaci mechanizmusokhoz igazodás szükségességét 
jelezték. 
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A filmszakmában az állami támogatások rendszerének átalakítása, a moziüzemeltetés támogatásának 
drasztikus csökkentése, a kulturális szolgáltató tevékenység liberalizálása, az e célra létesített szerveze-
tek monopolhelyzetének megbontása adminisztratív intézkedésekkel, s nem utolsó sorban a videotechnika 
robbanásszerű elterjedése a háztartásokban, alapjaiban rengette meg az egész mozihálózatot. Amíg 1960 
és 1985 között a mozihálózat alig 18%-os csökkenést szenvedett el, addig 1985 és 1990 között a felére 
mérséklődött. Ez a visszahúzódás egyértelműen az alacsony hatékonysággal vagy veszteségesen működő, 
jobbára 16 mm-es községi vetítőhelyek bezárásából fakadt.

A folyamatot az sem fékezte le, hogy a helyi tanácsok egy része e periódusban tett néhány gesztust 
a területükön működő mozi megmentése érdekében. Lemondtak a tulajdonukban lévő vetítőhely bérleti 
díjáról, a legkülönbözőbb módon ellentételezték, vagy átvállalták a működési veszteségek egy részét, így 
növelvén a megyei moziüzemi vállalatok gazdálkodási mozgásterét (BORSOS Á. 1995). 

A keskenymozik száma ez idő alatt 65%-kal apadt, a mozival ellátott községek aránya 44,3%-ra zuhant 
le. Az 500 lakosnál kisebb falvak 88,8%-ban, az 501-1000 lélekszámú falvak 60,6%-ban, az 1001-2000 lako-
súak 36%-ban már nem pergett film a mozivásznon.

    A rurális terek érzékeny vesztesége mellett magyar mozik történetében eddig nem tapasztalt ténnyel 
szembesülhetünk: 1990-ben megjelentek az első mozival nem rendelkező városok (Gárdony, Tokaj).

A keskenymozi elveszti a mozihálózaton belüli dominanciáját, részesedése a hálózat egészéből 49,1%-
ra esik vissza.

Az időszak jellegzetessége, hogy a mozgókép-közvetítés piacán megjelenik az új vetélytárs, a kisközös-
ségi, a helyi televíziózás (BORSOS Á. 2003).

Átállás a piacgazdasági pályára, a keskenymozik agóniája

A rendszerváltással deklaráltan megkezdődött a magyar gazdaság átállítása a piaci körülményekre. Az 
ágazati irányítás a filmszakmai állami támogatási rendszer gyökeres átalakítására, társadalmasítására, az 
állami támogatás nominálértékének megőrzésére koncentrált, s ez utóbbi nem is volt kis feladat. Szakmai 
koncepciója az egész filmvertikum átalakítására/átalakulására nem volt.

 Az állami vagyontömeg átstrukturálódása, önkormányzati tulajdonba adása, illetve privatizációja 
a filmszakmai vertikumon belül a mozi-üzemeltetést érintette leginkább. A területi elven szerveződött 
moziüzemi vállalatok – addig fel nem élt, maradék – vagyonát a lokalitásra alapozott közüzemi vállalati, 
s nem a funkcionális logika szerint osztották fel az önkormányzatok között. Így a megmaradt hálózat 
elemeire hullott, atomizálódott, érdekartikulációja a nyers profitorientált filmforgalmazással szemben 
erősen lecsökkent.

Összességében a megváltozott ideológiai alapok miatt a hatalom kivonult a mozik mögül. A mozik 
átmenet nélkül védőháló nélküli piaci körülményekkel találták magukat szemben, s addig elképzelhetetlen 
zuhanórepülésbe kezdtek. A keskenyüzemű hálózat az 1990-es évek derekára gyakorlatilag megszűnt, a 
falvak ellátottsága 8,5 %-ra csökkent.

A magyar mozihálózat sorvadása nem állt meg a keskenymozik megszűnésével. A folyamat a normál 
filmszínházakat sem hagyta érintetlenül. Az ezredfordulóra már a községek 96,1%-ban, a városok 39,8%-
ban nem volt működő mozi. Ez az arány 2004-re még tovább, a városokban 55,3%-ra, a községekben 97,9%-
ra romlott. Az ágazati adatszolgáltatás szerint 2006. december 31-én pedig már csak 103 városban (35,6%)  
és 16 községben (0,6%) működött hagyományos (nem szabadtéri) mozi. 

A mozifilmek nézőhöz közvetítésében a meghatározó szerepet – egyéb funkcióinak ellátása mellett – az 
időközben megerősödött, technikai és tartalmi értelemben sokszínűvé vált televíziós műsorszolgáltatás 
és az egyéni videózás vette át. A mozi által nyújtott élményt azonban sem látványban, sem a befogadói 
attitűdben e technikák teljes értékűen nem képesek biztosítani. Az előbbit illetően, mert a klasszikus/
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hagyományos film megjelenési formája a mozivászon. Az alkotók (rendező, operatőr) által több 
négyzetméterre álmodott és komponált képsorok többsége egyszerű technikai okokból nem érvényesül az 
50-110 cm átlójú képernyőn, közvetíteni kívánt tartalma ellaposodhat, elveszhet. Ez utóbbi esetében pedig 
azért, mert a televíziózás, a videózás csupán az individualizálódott befogadás élményét képes nyújtani 
a csoportos, a közösségi műélvezettel szemben, s ennek társadalmi konzekvenciái már napjainkban is 
érzékelhetők (BORSOS Á. 2004, 2006).

Összegzés, következtetések

A magyarországi keskenymozi-hálózat létrejöttének, kialakulásának idején az innovációk életútját 
befolyásoló társadalmi aktorok között a politikának túlsúlyos szerepe volt. Minden jel arra mutat, hogy a 
keskenymozik rendszerbe állításának invenciója is politikai indíttatású. A háborúra készülő, majd hadba 
lépő állam politikai, állami vezetésének elemi érdeke volt az aktuálpolitikai kommunikáció kiterjesztése 
az országnak a mozgóképpiac által nem preferált térségeire is. A normál, 35 mm-es technika által ellátott 
területek kiszélesítésének lehetősége a közvetítő rendszer, a mozi létesítésének, kópiaellátásának, 
működtetésének költségkímélőbb, egyszerűbb megoldásának megtalálásában rejlett. E követelményeknek 
pedig az amatőr felhasználók, illetve az oktatófilmek számára kifejlesztett 16 mm-es üzemmód tökéletesen 
megfelelt. A politikai indíttatású invencióval szembeni társadalmi igényt, az innováció befogadását jelezte 
a technika gyors terjedése a hadigazdaságot jellemző piaci körülmények között is. 

A háború okozta kataklizmát követő innovációs életszakaszban a hálózat alakulása – merőben más 
ideológiai tartalommal ugyan – változatlanul a politikai akarat függvénye maradt, ám az új, tervutasításos 
gazdasági rendszerben a piacnak szerep már nem jutott. A piaci szempontú megközelítés szerint túlfej-
lesztett hálózat fenntartását – ha kellett – gazdasági szabályozással, állami támogatással is (fogyasztói 
árkiegészítés) nyomatékosították. 

1. ábra. A magyar keskenymozi-hálózat életgörbéje
Forrás: KSH, MKM, saját számítás és szerkesztés

Területi sajátosságok a keskenymozi-hálózat életciklusának alakulásában

2. évfolyam 2. szám   2008. június 3. 10



11

Az ideológia, a társadalom, a gazdaság válságának következtében enyhülő politikai nyomás, a piaci 
mechanizmusok beszivárgása a már „kevertnek” tekinthető magyar gazdaságba a hálózat rohamos 
zsugorodásához vezetett. A piacgazdasági viszonyok helyreállása a keskenymozik teljes megszűnését 
eredményezte (1. ábra).  

A piaci és a centralizált gazdasági rendszer közti eltérést mutatja az innováció térbeli terjedésének 
mechanizmusa. A keskenymozi esetében a térbeli terjedés a klasszikus modellek szerint nem írható le. 
A folyamat fordított irányú volt, a diffúzió ugyanis a perifériákról a centrumterületek felé mozgott. A 
perifériák ellátásának lehetséges technikája a centrumokban fáziskéséssel jelent meg. Nem zárható ki a 
terjedésben a véletlen szerepe sem (RECHNITZER J. 2002).

A keskenymozi-hálózat példája joggal figyelmeztet arra, hogy a politika, az állami hatalom invenciója 
által gerjesztett vagy túlpreferált innováció, fejlesztési program a politikai, az állami akarat gyengülésével, 
a preferációk változásával megszűnik/megszűnhet egzisztálni. Élettartamának meghosszabbítása, miként 
gyakorlati bevezetése is – a piaci jellegű mechanizmusok működésének függvényében – a központi, a helyi 
költségvetést egyaránt feleslegesen terhelheti.

A politikai, az állami hatalom invenciójából gerjesztett innovációk reális veszélye, hogy az új technológia, 
technika, eljárási módszer alkalmazása kampányfeladattá válik, s egyedi adottságokat figyelmen kívül 
hagyó, divathullámot gerjeszt. A jelenségek példatára centralizált és vegyes, sőt piaci gazdasági modell 
esetében is meglehetősen tág határok között mozoghat:

- Idesorolható az ICT-kultúra színvonalának emelésére szánt óvodai kakaóbiztos számítógép billentyűzet 
ugyanúgy, mint a pedagógia csodafegyverének kikiáltott interaktív iskolai tábla, főként, ha a pályázat 
nyertese az új eszközt beázó, omladozó vakolatú tanterembe tudja csak telepíteni. 

- Idesorolható valamennyi megalapozott fenntarthatósági és költség-haszonelemzést nélkülöző 
beruházás, akár vízforgató és vízmelegítő berendezés nélkül tervezett tanuszodáról vagy kifűthetetlen 
tornateremről van is szó. 

- Nem minősíthető másként a megyeszékhelytől 30-40 km-re, háromezres lélekszámú faluvárosban, 
milliárdos beruházással épített, nemzetközi rendezvények lebonyolítására alkalmas sportcsarnok sem. 
Főként, ha a vágyott, a világot odacsalogató rendezvényeknek sem közlekedési, sem egyéb kiszolgáló 
infrastruktúrája (általános ellátási, egészségügyi, szállodai stb. kapacitása) nincs, s belátható időn 
belül nem is lesz. 

- A példatárat szaporíthatják az ipari parkok, melyeknek a gazdasági szerkezetváltásban, a 
munkahelyteremtésben – meghatározott feltételek esetén – kitüntetett szerepük lehet. Ettől azonban 
nem emelhetők a magyar gazdaság problémáit kezelő csodaszer rangjára. Egy megkülönböztetett 
védelemre méltó természeti környezettel övezett néhány száz lelkes község számára a falusi turizmus 
fejlesztése racionálisabb program lehet az áhított ipari parknál.
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