
cernek: javaslok magának három más nevet. 
Nem éreztem a dolgot, biztos rossz lenne, amit 
csinálnék. 

- Badal János életét veszélyeztetve, „golyóálló 
mellényben " forgatta a szarajevói vagy a palesz
tinai eseményeket. Ott akart lenni „szemtanúként", 
hiszen számára az igazság bemutatása a legfon
tosabb. Most is ott szeretne lenni mint szemtanú a 
koszovói eseményekben. S a jelen, a mindennapi 
élet is sok feladat elé állítja. 

- Fő feladatomnak tartom, hogy segítsem a kez
dő, fiatal rendezőket. Levelezek velük, elküldik 
filmjeiket, tanácsokkal látom el őket. Szemem előtt 
nőtte ki magát híres filmessé Kasovitz, akinek ap
jával együtt sétáltunk a Jardin des Plantes-ban... 

- Mik a legújabb tervei? 
- Mint ismeretes, többször hívtak haza. Pesten is 

voltam egy mesterkurzuson, s megint várnak. Kon
ferenciák, filmforgatókönyvek váratnak magukra. 

Sajnos anyagiakon, a szponzorokon múlik sok 
minden. Talán engem ér majd az a megtisztelő fel
adat, hogy filmet készítsek a Franciaországban 
élő neves művészekről, írókról, költőkről, festőkről. 
Egyelőre ez csak terv, s ehhez sok kitartás kell és 
anyagiak... 

A késő délután lemenő nap fénye már az estét 
idézi a kis Mouffetard utcácska kávéházában. 
Mindenki ismeri Badal Jánost. Úgy forog a kis 
bisztrók között, mint „Hulot úr" Tati filmjeiben, sok 
mosollyal és melegséggel az arcán. 

Badal János (1927-) operatőr. Budapesten szü
letett. 1951-ben diplomázott a Színház- és Film
művészeti Főiskolán. 1953 óta dolgozik önállóan. 
1957 után emigrált. Jelenleg Franciaországban 
él. Magyarországi filmjei: Rákóczi hadnagya 
(1953), Hintónjáró szerelem (1954), A császár 
parancsára (1956), Bakaruhában (1957) 

Nagy Csaba 

NAGYKANIZSA MOZITÖRTÉNETE 

I. Élő fényképek 

„A terem hátsó részében egy elkülönített 
fabódéból, melyen három, mintegy 15 cen
timéternyi négyszegletes nyílás van, gépsis
tergés hallatszik: a középső nyíláson át egy 
sugár tör elő..." (Zala, 1896. XII. 12.) 

Alig több mint száz éve kezdődött, egy de
cemberi napon. Egy párizsi kávéház különter
mében egyfrankos belépőt fizettek az érdeklő
dők, hogy láthassák azt az érdekes készüléket, 
mely állítólag mozgóképeket tud a falra vetíte
ni. A konstruktőrök, a francia Lumiére testvérek, 
gépüket a fény mozgására is utalva cinemato-
graph-nak keresztelték. 

Nagykanizsa akkortájt még poros, vidéki 
városka, külsejében leginkább falusias

nak mondható. Legtöbb háza vályogból épült, 
kevés a járda, a sarat dagasztják a járókelők. 
Alig van szórakozási lehetőség, a vasárnap 
délutánok jobbára csak a kávéházakban tel
nek, kisvárosi unalomban. Jóval fontosabbak a 
hétköznapok. Kanizsa ugyanakkor jelentős ke
reskedőváros, sokféle ember megfordul itt, Bécs 
vagy Fiume felé szállítva áruját. Elvetődik ide 
mindenféle kardnyelő, mutatványos meg ván

dorszínész, akiket mindenki szájtátva és lelken
dezve bámul. Hát még ha valami újdonságot 
hoz, mint Hoffman Soma úr, aki elsőként ismer
tette meg a várost a mozgóképek csodájával, 
1896 novemberében. 

Hoffman úr megjelenése igazi szenzáció. A 
helyi lapok lelkendezve írnak az előadá

sokról, egymást túllicitálva ismertetik, ízlelgetik 
a látott képeket: „Minden egyes személy él, 
ugyanúgy mozog a vásznon, mint mozgott a 
párizsi boulevardon vagy a bécsi Ringen. " Lá
togató is akad bőven: Hoffmann naponta há
rom előadást tart, viszonylag magasnak számí
tó, 30-50 krajcáros árakon. Igaz, előadásait 
nem is a kor szokásához igazodva sátorban, 
hanem a város szórakoztatásában elég előkelő 
helyet elfoglaló Polgári Egylet Sugár úti székhá
zának kerti kávéházában rendezi. A közönség 
nem is tud ráunni, így Hofmann a tervezett 3-4 
nap helyett 12 napon át szórakoztatja a város 
közönségét 15-20 filmből álló készletével. De 
milyenek ezek a vetítések? Harsányak, s mai 
szemmel nézve bizony élvezhetetlenek. A vetí
tőgépek e korban sokszor még házilag szer
kesztett, gyenge, rossz minőségű masinák vol
tak, fényerejük kicsi, képük életlen, remegő. A 
filmek csak 3-4 perces kis tekercsek, a műsorba 



így 8-10 darab is befér, méghozzá válogatás 
nélkül, ami éppen hozzáférhető. Hiszen nem is 
a téma érdekes, hanem maga a mozgókép, a 
mozgás elevensége a látnivaló. 

Hoffmann úr távozása után pontosan egy 
évet kell a kanizsai közönségnek a következő 
vándormozis érkezéséig várnia, s ez még 5-6 
éven keresztül ugyanígy marad. Kevés a ván
dormozis, kevés a film, drága a szállítás. Rá
adásul a mozi-idény nem tart egész évben: pár 
hónap ősszel, télen szünet, pár hónap tavasz-
szal. Nyáron nincsenek vetítések, nem érdemes 
a vándorszínészekkel sem vetélkedni, sem fel
bőszíteni őket. 

Az első visszatérő vendég, s egyúttal a kor
szak legnagyobb sikere az először 1899-

ben érkező, Bianchi Angelo vezette Excelsior Ki-
nematográf. Bianchi 1903-ig összesen négy al
kalommal látogat el Kanizsára, s műsorában 
már igazi csemegéket ígér közönségének: spa
nyol bikaviadalt, egzotikus utazást, harctéri fel
vételeket és passió-játékot. Bianchi halmozza a 
kuriózumokat: jótékony előadásokat rendez, kü
lön férfiestélyt (vélhetően kissé „pikáns" képek
ből), külön iskolai előadást tart. Aztán persze az 
Excelsior is szedelőzködik, de Bianchi visszaté
rést ígér. Májusból ugyan a következő év júniu
sa lesz, de az ígéret nem vész el, s az 1900-as 
szezont a korábban ígért passiójáték felvételével 
nyitja. Az új műsor több szenzációt is tartogat, 
s hogy erről közönsége is időben értesülhessen, 
próbaelőadást tart a helyi sajtó képviselői szá
mára. A reklámfogás persze beválik, a sajtó, 
mint szinte mindig, rajong a kinematográfért. 

A mozik vándorlását akkoriban már egyre 
több akadály nehezítette. Életre hívójuk maga 
az újdonság volt, annak gyors szétterítése, s az 
a tény, hogy egyszerűbb volt utaztatni a sátrat, 
gépet, személyzetet, mint újra és újra kicserélni 
a filmtekercseket. De eltelt néhány év, s már 
igényesebb a közönség: kényelmesebb nézőte
ret, precízebb vetítéstechnikát igényel, s 
mindennek szállítása egyre nagyobb költsége
ket ró a vállalkozóra. Ráadásul senki sem nézi 
meg ugyanazt a műsort kétszer, így - ha filmje
it nem cserélgeti - akár kétnaponta költözköd
hetne sátrastul, mindenestül. Egyszerűen eljött a 
kor, amikor az új filmek vásárlása, esetleg 
gyártása kezd olcsóbbá válni, mint a vándor
mozi magas rezsijének finanszírozása. 

Az új forma megjelenésének első jele a vá
rosban az Appoló mozgóképszínház fel

tűnése, mely 1907. november 30-án nyílik a 
görögkeleti egyház Erzsébet téri épületében 

működő Fiume kávéházban, mint ingyenes lát
ványosság. Tulajdonosa, Berger Ignác igényes 
és nagyvonalú: a megnyitó előadásra teljes ci
gányzenekart szerződtet, 3-4 naponta változó 
műsorát a Nagykanizsa című lap majd' minden 
számában közölteti. Vállalkozása hatalmas si
kerrel jár. Működésének rövid két hónapja an
nál is inkább fontos színfoltja a város moz
itörténetének, mert rendszeres műsorközlései
ből a korabeli filmkínálat rendkívül gazdagon 
kibontakozik: „Iramszarvas-vadászat (látvá
nyos), Eredeti végrendelet (humoros), Madame 
cigarettáz (humoros), Gyújtogató rablók (drá
ma), Pórul/árt férj (humoros), A fegyenc (humo
ros), A Varázs-tó (színes)" (Nagykanizsa, 
1907. XII. 10.). Az ingyenes belépőnek kö
szönhetően Berger képtelen lépést tartani az 
emelkedő költségekkel, s mikor a kávéház épü
letének emeletén megnyílik a Kálmán Pál-féle új 
mozi, felhagy ingyenes vendégcsalogatójával. 

II. A 40-fokos moziláz 

„Helyi szempontból örvendetes dolognak 
tartjuk, hogy ezt a most fényesen jövedelmező 
iparágat helybeli ember kultiválja és így a ván
dor-mozik nem viszik el tőlünk az ezrekre rúgó 
bevételeket..." (Zala, 1908. I. 21.) 

Alig egy évtizeddel az első kísérletek után a 
mozi már állandó vendége a magyar városok
nak is. A készülékek megbízhatóbbak, a nézők 
figyelmesebbek, s mozgó árnyképek csodálata 
helyett egyszerűen már csak mozizni járnak es
ténként. Pedig nagy utat kellett bejárni, mire a 
„kinema fénykép készülék", a „kynemato-
graph", vagy az „Edison fénykép-készülék" 
egyszerűen mozgófényképszínházzá vagy mo
zivá, s a kacifántos „The Grand Royal Willy 
and Co. Cinematograph and Bioskop" egysze
rűen Apolló vagy Uranus mozgóvá szelídült. 

z első állandó mozik ezekben az években 
alakulnak. 1905-ben alig néhány műkö

dik világszerte, de 1907-ben, New Yorkban 
már 470, Moszkvában 80, Berlinben 300, Pá
rizsban 200 is vetít. A moziüzemeltetés jó üzlet, 
az első tulajdonosok hamar meggazdagodnak, 
s filmvállalkozóvá válnak maguk is. Az egykori 
vásári mutatványos, a francia Charles Pathé ál
tal alapított cég 1909-re megszerzi valamennyi 
európai országban a filmmonopóliumot, de 
még az Egyesült Államokban is kétszer annyi 
filmet ad el évente, mint a többi európai gyár 
együttesen. 



Többnyire Pathé-filmeket vetítenek a kanizsai 
mozik is: a „Royal" a Polgári Egyletben, s az 
„Apolló" a Fiume Kávéházban. 1908 januárjá
ban azonban egy élelmes helyi újságíró, a Za
la szerkesztője a város piacterén megnyitja a 
harmadikat, s ezzel megszületik a város első, 
állandó mozija, a Kálmán Pál tulajdonában lé
vő Uranus. Előadásai rendezettek, minden al
kalommal egyforma hosszúságúak, technikája 
jobb az átlagosnál, filmellátása egyenletes. Ha 
hihetünk a Zala és a Zalai Közlöny lelkendező 
újságíróinak, 1908 tavaszán ezt a mozit kell 
tartanunk a városi élet legnagyobb szenzáció
jának. 

De érdemes kicsit alaposabban odafigyel
nünk ezekre a híradásokra: rendkívüli 

helyzetet rögzítenek, egy korábban soha nem 
látott jelenség kialakulásának első pillanatait, 
változásainak főbb irányait jelzik. Mi lesz a 
moziból? Olcsó szórakoztatás vagy magas mű
vészet? Mindkettő gyökereit itt találjuk, ezeken 
a lapokon. Hiszen a kisvárosi életben különös 
jelentőségű, ha egy hír az újság címoldalán je
lenik meg, vagy ha valamely fontosabb ese
ményről vezércikk íródik. S a Nagykanizsa cí
mű lap szerkesztője 1908 februárjában már 
akkora jelentőséget tulajdonít a mozinak, hogy 
hatásával összefoglalóan kíván foglalkozni... 
„Mi is ez a mozi? - olvashatjuk a február 12-i 
számban. - Vagy egy bódé, vagy egy jól-rosz-
szul összeválogatott földszint, ahol a mozgó
fényképipar bő produktumai mesélnek történe
teket, rémes históriákat az ámuló közönségnek. 
(...) Hogy a szórakozás mellett a mozik kultúr-
missziót is teljesítenek, azt rájok fogni nem le
het; azonban az igaz kultúrintézeteknek hatá
rozott kárára van." Kálmán Pál természetesen 
azonnal reagál a lap nyílt támadására, s vála
sza - a mozi szerencséjére - jóval felvilágosul
tabb véleményt tükröz: „...ma már a nagyobb 
iskolákba a mozgófényképet kezdik bevezetni, 
ahol pedig ez nem lehetséges, ott rendszeresen 
mennek a diákok moziba. Mert ma nem isme
rünk jobb szemléltetőeszközt, mint a mozit. A 
modern paedagogia pedig csak szemléltetve 
oktat. " (II. 24.) De a mozi nem az „oktatás" fe
lé halad. „Új vágyak, új igények kerültek elő. 
Beülünk a mozi szűk helyiségébe, jó szorosan 
egymás mellé és a vekkeróra kattogására válta
koznak a képek. Ma London, holnap Párizs, 
aztán New Orleáns, Svájc, Kanada és az em
ber lelkéből sóhajok szállnak fel..." (II. 19.) És 
mindezt persze olcsón adja a mozi, mindenki 
számára elérhetően, hiszen az „urak, úrhöl

gyek, katonatisztek, iparosok és kereskedők" 
belépőjegye szükséges a mozigépezet életben 
tartásához. 

Az Uranus működésének első évei a mozi tör
ténetének mindmáig legmozgalmasabb idő
szakára esnek. Egymás után alakulnak, változ
nak, gazdát cserélnek a cégek, a helyiségek. 

álmán Pál vállalkozását elsőként a Szar
vas szálló emeleti nagytermében megnyíló 

Uránia követi, Brónyai Lajos tulajdonában, 
mely később Saturnia, majd - már a szálló bér
lőjének, Haas Vilmosnak a birtokában - Edison 
néven működik. Ám ez sem túl nyereséges, így 
1913 júliusától már az időközben Holzer Samu 
igazgatása alatt működő Uranust találhatják itt 
az érdeklődők. Közben 1912-ben nyit a 
Rozgonyi utcai Uránia mozipalota is, s majd
nem egy évig három mozi közül választhatnak 
esténként a szórakozni vágyók. 

Ezeket a kisvállalatokat ekkoriban még ma
guk a tulajdonosok üzemeltetik, s ez viszonylag 
tisztes megélhetést biztosít nekik és családjuk
nak. Hogy a mesés jövedelmekről szóló legen
dák mennyire nem igazak, azt bizonyítja, hogy 
egyetlen mozi sem működik sokáig változatlan 
formában. A tulajdonos egy idő után vagy 
csődbe jut, vagy egyszerűen túlad a megunt 
vállalaton, s más vállalkozásba kezd. Az utód 
aztán ugyanott folytatja, ahol elődje abba
hagyta: vetíti ugyanazokat a filmeket, csinosít-
gatja helyiségét s mérsékelten emeli a helyára
kat. 

Aváros - apró kivételektől eltekintve - nem 
avatkozik a mozik dolgába. A képviselők 

ugyan szeretnének valami módon hasznot húz
ni működésükből, s sok más település példájára 
megpróbálják városi monopóliummá tenni a 
mozialapítást, vagy városi mozit építeni, de a 
növekvő gazdasági nehézségek és a közelgő 
világháború miatt mindez meghiúsul. 

A mozgófényképezés történetének első né
hány évtizedében a törvényi szabályozás nem 
is nagyon tekinti feladatának, hogy külön fog
lalkozzon a mozizás gyors terjedése nyomán 
feltámadó kérdésekkel; a jogalkotók elegendő
nek vélik, hogy jobb híján a már meglévő, 
kardnyelőkre, vásárosokra vagy éppen kötél
táncosokra vonatkozó rendelkezéseket alkal
mazzák a kinematográfusokra is. Meghatáro
zott időre - általában harminc napra - szóló 
rendőrhatósági engedélyt kell váltaniuk és befi
zetniük az államilag megszabott bélyegilleté
ket, ezen túl a városnak nincs velük szemben 
követelése. A pénzüknek biztos befektetési lehe-



tőséget kereső tőkéseket azonban joggal ag
gaszthatja az a tény, hogy „...az engedély bár
mikor visszavonható, ha az előadások, mutat
ványok (...) a közerkölcsiségre, a közrendre, a 
közbiztonságra és nyugalomra nézve veszélye
sekké válnak." (64573/1901. sz. BM. Rend.) A 
hatóságok négy hónap elteltével minden külön 
indoklás nélkül is megtagadhatják az engedély 
meghosszabbítását. Nincs hát abban semmi 
különös, ha egy vidéki magyar város ezt saját 
jogkörében monopolizálni igyekszik, s saját va-
gyonosodásán kívül ezt nem indokolja semmi
lyen, a filmipar helyi fejlődését előmozdító 
szempont. 

Atényleges szabályozás végül - talán sze
rencsére - csak egyes alkalmi intézkedé

sekre korlátozódik. Időről időre megpróbálják 
megakadályozni a nézőhelyek túlzsúfoltságát, 
tűzrendészeti szemléket tartanak, esetleg betil
tanak néhány erkölcsrombolónak vélt előadást. 
A különböző „férfi-estélyek", „pikáns" felvéte
lek mind remek indokot szolgáltatnak a mozi 
által közvetített „társadalmi mételyek" vissza
szorítására, a különböző műsor- illetve elő
adás-ellenőrző intézkedések bevezetésére. A 
legnagyobb ilyen botrány Kanizsán 1910-ben 
tör ki, amint az a Zala lapjain igen részletesen 
olvasható... „A lefoglalt férfi-est. Brónyai Lajos, 
a Nagykanizsán újonnan megnyílt Uránia moz
góképszínház tulajdonosa gondolt egy meré
szet és nagyot, s rendezett egy olyan férfi-es-
télyt, amilyent még nem rendeztek Nagykani
zsán. Férfi-estélyi már láttak, de ilyet még nem. 
A férfi és női aktok oly pogány fesztelenségben 
mozogtak a lepedőn, mint egykor Ádám és Éva 
az Éden kertjében, még a fügefalevél-korszakot 
megelőző időben. Lehet, hogy a mozi közönsé
ge jól mulatott, ám a királyi ügyész úgy véleke
dett, hogy nemi felvilágosításnak is kissé sok 
az, amit az Uránia művelt, és ezért Brónyai el
len megindította az eljárást. Az ügyész intézke
dett, hogy a képlemezeket lefoglalják, ami meg 
is történt. (...) Ezek után kettő történhet: vagy, 
hogy Brónyai Lajos nem fog több férfi-estélyt 
tartani, vagy ha rendez, ki fogja bérelni az Er
zsébet királynő teret, mert a Szarvasban kevés 
lesz a hely. " (Zala, 1910. X. 18.) 

Brónyai természetesen „tanul" a leckéből, s 
nem illetlenkedik tovább. Alig egy hónappal ké
sőbb moziját már Saturnia néven hirdeti, s 
nagy családi előadást rendez, melyen „vasár
nap és hétfőn olyan képsorozatot mutatnak be, 
melynek lemeze másfél kilométer hosszú. Ennek 
nagyobb részét Kossuth Lajos sírjának áthelye

zése foglalja le, e kegyeletes nemzeti gyászün
nepély részletekig menő, megkapó bemu
tatása." (Zala, 1910. XI. 27.) 

A mozinak illendőnek is kell lennie, hiszen ez 
idő tájt már „kulturális rendeltetést" tölt be. Ter
mészetesen a fogalmat elég tágan kezelik: be
lefér a tripoliszi háború, a sport, de a kalandor
történetek is: a közönség romantikát és boldog
ságot akar látni a vásznon, s a mozidrámák tel
jesítik óhaját. Az emberek szeretik a mozit. Az 
Uranus már 1908-ban bérletes előadásokat 
hirdet, s a szelvények nagyrészt el is fogynak 
működése második (!) hónapjára. S mivel a fil
mek némafilmek, a pénztárnál minden néző in
gyenes magyarázó szöveget vehet át. - tudatja 
Kálmán Pál a közönséggel, természetesen a 
sajtóban. 

Azömmel fizetett sajtóközleményekben az
tán feltűnik minden, ami csak vonzó lehet 

a közönség számára, néha teljes összevisza-
ságban: „...az URANUS mozgókép-színház. 
Helyi vállalat. Elegáns berendezés. Másfélórás 
előadások. Váróterem. Komoly, humoros, ta
nulságos és látványos képek. Naponta új, rend
kívül érdekfeszítő műsor." (Nagykanizsa, 
1908. I. 21.) Ugyanaz a mozi, új tulajdonos, 
két évvel később... „A megnyitó műsor szenzá
ciós és meglepő, Nagykanizsán még teljesen 
új. A helyiség amerikai mód szerint van beren
dezve és a legkényelmesebb. " (Zala, 1910. IX. 
25.) Még egy betörés is jó alkalom a hírverés
re. „Az Uranus gépét ellopták, de az újonnan 
beszerzett gép már bebizonyította, hogy épp 
oly jó tiszta képet ad, mint előde. A tanulságos 
és mulattató műsoroknak mindig sok és előkelő 
közönsége van. " (Zalai Közlöny, 1911. X. 19.) 

A filmek folyamatosan nyúlnak, ám még min
dig öt-nyolc darabot vetítenek egy-egy előadá
son. Megjelenik azonban a „sláger", mert a 
mozgókép létezésének puszta ténye már rég 
nem elég ahhoz, hogy a közönséget a moziba 
csalogassák vele: a néző már filmet választ, s a 
filmek nyomán a tízes évek második felére las
san megszületik majd a kritika. 

III. A mozi mint kultúrtényező 

„Az eleven, az eredeti teljesen érdektelen. Tu
dod, mi az eredeti szobor? Agyag, melyet 
nyomban négyfelé vág és ismét összegyúr a 
szobrász, mihelyt elkészült vele. S mi ennek a 
fölvételnek az eredetije, Valami, ami régen nin
csen. (...) Én csak a reprodukciókat becsülöm, 
tisztelem, szeretem és szolgálom, s a legfőbb 



gyönyörűségem a moziban az, hogy ugyanab
ban az időben a kép a világ minden táján épp 
úgy látható, mint mi előttünk..." (Zala, 1912. 
IV. 7.) 

1912 októberében Armuth Náthán nagyke

reskedő különleges díszelőadásra hívja a város 

mozikedvelő közönségét: megnyitja az Uránia 

mozipalotát, az első, önálló épületben működő 

kanizsai mozit. Az 1820-as évek táján épített, 

raktárként működő Rozgonyi utcai épület a ma 

városlakóinak sem lehet ismeretlen: pár éve 

még állt, néhány évtizede még vetítettek benne, 

bár a hajdani, hangzatos név helyett már csak 

„Bolhás"-nak titulálta törzsközönsége. 

Armuth nagyra törő tulajdonos. Palotát ígér 

közönségének, ahol előkelő környezetet, ké

nyelmet és igényességet talál a kultúrára szom

jazó látogató. Mai szemmel, emlékeinkben a 

lebontásra ítélt épülettel, nehéz elképzelni azt a 

vidéki pompát, ami az Urániát s megnyitó elő

adását jellemzi. Szerencsére részletes leírás 

maradt fönn az eseményről. 

„Átlépve a nagy átalakulások külső keretén, 
szinte meglepő kép tárul a kanizsai szem elé. A 
régi Lőwinger-féle magtárból két magas, szinte 
homályba veszően hosszú, tágas terem lett, 
mely egész belsejének és berendezésének elő
kelőségével szinte lebilincseli a belépőt. Ami 
praktikus, szép és kényelmes egy hatalmas 
mozgófénykép-színházban csak eléképzelhető, 
az itt mind együtt van. " [Zala, 1912. X. 19.) 

Adíszes megnyitóelőadás fő attrakciója egy 

francia f i lm, az Albert Capellani rendezte 

Nyomorultak, mely közel ötezer méteres hosz-

szúságával kora egyik legnagyobb méretű al

kotása. S igaz ugyan, hogy az új kölcsönzési 

rendszernek köszönhetően a filmet Budapesttel 

egy időben vetíti a kanizsai mozi, de folytatá

sokban... S a híres f i lm, melynek Valjean címre 

hallgató első része ugyan fő száma a nyitány

nak, ám osztozni kénytelen a műsoridőn a Pali 
beszökik a hárembe című rendkívül humoros, a 

Kirándulás a nagy Chartreusebe című elsőren

dű természeti, a Bekötött szemek című ugyan

csak humoros felvételekkel, illetve a Stelmann 
nővérek varietémutatványaival és Pathé újság 
néven az utolsó esztendő szenzációs világúj

donságaival. Az Hugo-regényből készült fi lm 

további részeit aztán hetente tűzi műsorra az 

Uránia, majd karácsonykor - közkívánatra -

egyben megismétli az egészet, közel öt órán át 

pergetve a filmszalagokat. 

Magyarországon, szinte a világon egyetlen

ként, a film akkor számít igazán értékesnek, ha 

irodalmi alapanyagot dolgoz fel. Sehol másutt 

nem talpalt ennyi jeles író a f i lmszakmában, s 

sehol másutt nem is fordulhatott volna elő, hogy 

a kinematográf kifejezés nemzeti megfelelőjét 

rangos író találja ki, mint Heltai Jenő a mi mo

zi szavunkat. A mozi így népszerűsíti az irodal

mat, az irodalmárok pedig sorra bizonygatják, 

hogy a mozi nemcsak olcsó szórakozás, de 

mindenkinek egyformán hasznára váló tartal

mas művelődés is. Sorra születnek a különböző 

népszerűsítő írások az újságokban, könyvek, 

cikksorozatok jelennek meg olyasféle hangza

tos címekkel, mint „A mozi, mint a népművelt
ség eszköze", vagy „mozik a népművelés szol
gálatában". Legnagyobb jelentőségüket talán 

abban láthatjuk, hogy meglepő precizitással tu

datosítják azokat a főbb irányokat, melyeket a 

„hivatalos" társadalom, elsősorban a közigaz

gatás ösztönösen megszab. A mozi egyre in

kább szabályozandó, mesterségesen alakítan

dó képződménynek tűnik, mellyel szemben 

szinte már elvárjuk az erélyesebb hatósági fel

lépést, a cenzúrát, a nemzetnevelést és állami 

propagandát meghatározó hivatalos intézkedé

seket. 

Afilmkultúra helyi fejlődése szempontjából 

sokkal fontosabbak azok az írások, me

lyek a mozi lehetőségeit, technikai korlátait fe

szegetik, elemezgetik. Szerzőik öt-hat éve már 

rendszeresen járnak a vetítésekre, válogatás 

nélkül nézik a bemutatott mozgóképáradatot, s 

a rengeteg kép látványából leszűrődő tapaszta

lataik kezdenek megjelenni a sajtóban is. „A 
mozi gyorsan pergő és változatos cselekménye
ket mutat, olyan indulatokat és olyan cselekmé
nyeket és olyan helyzeteket tud kifejezésre hoz
ni, amelyek színpadi eszközökkel el nem érhe
tők. Csupa rohanás, automobil, gyorsvonat, lég
hajó, repülőgép, a közlekedés minden faja, vízi 
és szárazföldi eszköze érvényre jut a vásznon. " 
(Zalai Közlöny, 1913. X. 9.) A közönség kime

rítő információkat kaphat akár technikai kérdé

sekben is, például ebben az időszakban olvas

hatunk először a vetítővászon titkairól. „A fehér 
mező, amire itt a mozgóképet vetítik, a technika 
legújabb vívmányainak példánya. Nem fehér 
vászon az, mely a kép javát keresztülbocsátja 
magán és azt a néző részére homályossá teszi, 
hanem egy nagyon komplikált és drága összeté
telű anyag. A minden irányban 5 méter dimen
ziójú fehér négyszöget először 1 centiméter vas
tagságú gipszből öntötték meg. Erre egyet
lenegy alumínium lepedőt húztak, emerre pedig 



dupla, hófehér papirostapétát. Itt egy ezredré
sze sem veszik el a vetített képeknek, melyeket 
egyébként a világhírű Pathé-cég gyárában ké
szült gép segítségével tesznek láthatókká." (Za
lai Közlöny, 1912. X. 19.) 

Amozik társadalmi jelentőségének, ha úgy 
tetszik népműveltségi és főleg népszóra

koztatási szerepének igazi próbája a színház
zal szembeni térhódításban csúcsosodik ki. An
nál is inkább így van, mert a mozgókép terje
dését főleg a vidéki színiigazgatók nézték rossz 
szemmel, hiszen látványosságra és szenzációra 
éhes közönségük tekintélyes részét elcsábította. 
Ráadásul a vetített filmek egyre látványosab
bak, elkészítésük egyre több pénzt emészt fel, 
így reklámjuk is egyre nagyratörőbb. Az ilyen 
filmeket aztán már nem lehet „csak úgy" meg
nézni: díszelőadások mérsékelten felemelt hely
árait kell kifizetnie az úri közönségnek, ha el kí
vánja foglalni helyét a díszpáholyban... Az 
Edison nagy Pathé-estet, az Uránia nagy ma
gyar estet rendez, műsorán „az első magyar 
filmdráma 2 felvonásban, játszók a budapesti 
Vígszínház művészei"... címe: A víg özvegy. 
(Zala, 1912. X. 24.) Egyidejűleg ugyan három 
mozi is működik ekkoriban a városban - az 
Uránus, az Edison és az Uránia -, de az Urá
nia felszereltségével sem a Szarvas szálló, sem 
a Polgári Egylet termében vetítő vállalkozó nem 
vetekedhet, s lassan mindkettő második vonal
ba süllyed. 1913-ban az Uránus el is foglalja a 
csődbejutó Edison helyiségét, s 1914-től, a vi
lágháború kitörésétől Berlin, majd 1918-tól Vi
lág néven működik 1927-es megszüntetéséig. 

világháború évei a mozinak soha nem lá
tott, példátlan fellendülést jelentenek. A 

háború a hátországban maradottaknak félel
meket és nélkülözést hoz; az emberek felejtést 
keresnek, híreket és látványosságokat várnak, s 
a harctéri felvételek mindezt megadják nekik. 
Háborút látnak és halált, méghozzá valódi ha
lált, ahol a harcmezőn felszálló füstpamacsok 
nemcsak a forgatás végét, de emberek tragédi
áját is jelentik - s ez borzongató, szörnyű, de 
izgalmas érzés, melyet a kalandorfilmek élve
zetének bűntudata nélkül fogyaszthatnak, hi
szen amit kapnak - kultúra. 

Mindezek ellenére a mozik jövedelmezősége 
napról napra csökken. Új kötelezettségeket, 
egekig emelkedő állami közterheket kapnak, mi
közben romlik az általános gazdasági helyzet, 
nőnek az adók és a járulékok, drágulnak a fil
mek, egyre nehézkesebb a szállítás, s nem ritka 
a film- vagy szénhiány miatti moziszünet sem. 

1919-ben a tanácskormány - világelsőként, 
még a Szovjetuniót is megelőzve - államosítja 
a filmgyártást és a mozikat. A tényleges intéz
kedések azonban vidéken alig éreztetik hatásu
kat: az átalakítások jóformán még el sem indul
nak, mikor az Uránia mozgókép-palota és a 
Világ nagymozgó színház már „Horthy Miklós 
fővezér és a dicsőséges nemzeti hadsereg be
vonulása Budapestre" című képpel csalogatja 
közönségét. Az igazán jelentős változás ekkor, 
a tanácskormány leverése után következik be. 
A mozik szabadon válogathatnak a háborús 
blokád miatt kiszorult termékek között, s az eu
rópai és amerikai képviseletek ontják a vado
natúj drámákat, kalandortörténeteket, a minden 
politikai feszültségkeltéstől mentes, érzelgős 
giccseket. Ravengár, Berlingtoni Jaguár, Miss 
Amerika, Megváltás (Mária Magdolna történe
te), továbbá nyolc eredeti Fantomas... - hogy 
csak pár címet említsünk az 1920-as nyár film
kínálatából. 

Nem csoda, hogy erősödik a cenzúra is. 
1920 áprilisában megjelenik a Belügymi

nisztérium új rendelete, mely előírja, hogy moz
góképet csak az Országos Mozgóképvizsgáló 
Bizottság engedélyokirata alapján lehet bemu
tatni. Megváltozik az állami befolyásolási szán
dék nagysága is: egyre határozottabb jelek 
mutatják egy átfogó mozitörvény bevezetésé
nek közeledtét, mely szabályozni fogja a film
szakma minden területét. S mint várható volt: 
1921 tavaszán meg is jelenik egy törvény és 
néhány kormányrendelet, melyek végleg lezár
ják a hazai mozirendszer kialakulásának törté
netét. 

IV. Filmország 

„Bár a filmcenzúrázás sok erkölcstelen dara
bot kitiltott már a vászonról, mégis nap-nap 
után tapasztalhatjuk, hogy a mozgók csúcs
pontjában mindig más szerepel - elsőnek a tű
zön-vízen való pénzszerzést említve, csak az 
igazi hivatás, a kultúra terjesztése nem..." (Za
lai Közlöny, 1920. X. 7.) 

1921 tavaszán a Belügyminisztérium kisebb
fajta államosítást hajt végre a mozik között. Az 
előjelzéseknek megfelelően megszabja a váro
sonként üzemeltethető mozik számát, felülvizs
gálja a kiadott engedélyeket, hogy azokat új, 
kormányhű emberek kezébe adhassa. A rende
let a hangzatos, A mozgófényképszínházakról 
címet viseli, de valójában csak az engedélyek 



kérdéskörének néhány - kulcsfontosságú -
részletét szabályozza. Következményei azon
ban, melyeket egyszerűen csak mozirevízióként 
emlegetnek, egészen a második világháborút 
követő államosításig határozzák meg a magyar 
mozikultúra alakulását. A Horthy-rendszer kul
túrpolitikája révén beinduló „árjásítás" a ma
gyarországi moziknak mintegy egyharmadát 
új, a szakmát eddig egyáltalán nem ismerő tu
lajdonosok kezébe adja. 

Mozi üzemeltetésére engedélyt ezentúl job
bára csak természetes személy kaphat, 

jogi személy csak kivételesen, főleg akkor, ha 
azt „akár az előadások tudományos vagy ha
zafias iránya és ebből kifolyóan a befektetési 
tőke magassága vagy jövedelmezőségének ki
sebb valószínüsége, akár a vállalkozás jövedel
mének közérdekű rendeltetése indokolttá teszi. 
(8671.1920. M. E. Rend.) 

A tisztogatás elvi alapját a 8454/1920. szá
mú miniszterelnöki rendelet teremtette meg. Az 
előbb említetteken túl kimondja, hogy 
moziengedélyhez csak az a személy juttatható, 
aki „1. legalább tíz év óta magyar állampol
gár; 2. feddhetetlen előéletű és hazafias szem
pontból sem esett vagy esik kifogás alá; 3. 
életének 24-ik évét betöltötte; 4. korlátlan cse
lekvőképességgel rendelkezik." 

Az új, minden eddiginél szigorúbb előírá
soknak persze a régi mozitulajdonosok 

zöme nem tud megfelelni, részben valódi szak
mai ok (tőkehiány, hozzá nem értés), részben 
nyílt politikai okok miatt (külföldi vagy zsidó 
származás, baloldali szerepvállalás). Az új en
gedélyesek zöme nem nagyobb hozzáértése, 
hanem nagyobb politikai lojalitása, háborús sé
rülése, hazafisága vagy egyéb érdeme jutalmá
ul kapja az engedélyokiratot. Armuth Náthán 
Urániáját így a félkatonai jellegű fajvédő szer
vezet, a Magyar Országos Véderő Egylet 
(MOVE) kapja, a Holzer és fia-féle Világ mozit 
pedig egy harctéren elesett százados özvegye, 
Pósfay Pongrácné. A mozijogot kapott társa
dalmi szervezetek többnyire azonban nagyon 
hamar újra privatizálják a bérleményeket, az 
eddigi kistulajdonosi formák helyett most már 
személytelenebb jellegű, de tőkeerősebb rész
vénytársaságokat hozva létre. Nagykanizsán is 
gyorsan lezajlik ez a folyamat, alig egy évvel a 
revízió után, 1922 májusában. A MOVE által 
létrehozott Uránia Rt. megvásárolja Armuthtól 
az Uránia mozi berendezését s örökli a MOVE 
üzemelési engedélyét. Az így újra magánkézbe 
jutó mozival Pósfayné nem tud versenyre kelni, 

s 1923 őszén kénytelen a társaságnak eladni 
vállalatát, s ezzel lehetővé tenni a városban 
működő mozik közös vezetés alá kerülését. 

Van azonban Kanizsának egy harmadik, 
mindeddig kihasználatlan moziengedélye 

is. Sokáig maga a város próbálkozott, de soha 
nem volt elegendő pénze az üzem felszerelésé
re és beindítására. Elképzelések ugyan voltak -
grandiózus épületek terveiben mindig is bővel
kedett Nagykanizsa -, de egyik színház, mozi 
vagy kultúrpalota finanszírozását sem sikerült 
megoldani. Ám a húszas évek közepén úgy 
tűnt, siker koronázza az erőfeszítéseket. Több
évnyi kísérletezgetés és pénzgyűjtés után meg
kezdődnek az állandó kőszínház építési mun
kái, s mikor a vállalkozók pénze elfogy, a vá
ros azon az áron veszi át a vállalkozást, ha az 
épület a színiszezonon kívül moziként funkcio
nálhat. Így készül el 1927-ben a Városi Szín
ház és Mozi, a Medgyaszay István építőművész 
tervei szerint felépített egyletkerti épület. 

Az új mozi üzemeltetésére két pályázó is 
akad, a zalaegerszegi és a kanizsai mozik en
gedélyese, de a város egyikük ajánlatát sem 
tartja elfogadhatónak. Végül mégis a helybéli 
vállalkozó mellett döntenek, aki látványos dísz
előadással mutatja be az új mozit közönségé
nek, az Ivan Mousjukine főszereplésével készí
tett Strogoff című, francia filmet vetítve, 1927. 
március 21 -én. 

A Városi Mozi megnyitásával az Uránia a 
három hónapos színiszezon idejét leszámítva 
végleg másodrendű mozivá válik, a gazdaság
talan és tűzrendészetileg is veszélyes Világot 
pedig kezelői megszüntetik. 

V. Mámorkeringő 

„Fokozatosan hódította meg a magyar kö
zönséget a hangosfilm. Legelőször csak zenélt, 
de alig beszélt és énekelt. Majd később, amikor 
már megszoktuk a zenét, több dialógust és be
tétdalt kaptunk. És íme, eljött hozzánk a száz 
százalékos hangosfilm. " (Zalai Közlöny, 1931. 
január) 

1929 januárjában a Városi Színház új igaz
gatót kap, Magyar Jánost, a kaposvári mozgók 
akkori vezetőjét. Az ő nevéhez fűződik a han
gosfilm bevezetése Nagykanizsán. 

Ahang rögzítése és a képpel együtt történő 
reprodukálása a mozi születése óta egyik 

fő törekvése a technikusoknak. Kanizsán is lát
ható volt több kísérlet eredménye, mint például 



a kinematográfhoz kapcsolt gramofon egy ko

rai vándormozisnál, az Edison-féle Kinetofon 

1913-ban Armuth Urániájában, vagy a Lee 

Forest-féle fonofilm 1929-ben. A különböző -

megvalósult - találmányok jogtulajdonosai kö

zött heves üzleti harc alakult ki, mely megegye

zéssel, területi felosztással zárult: így Magya

rországon csak német szabadalmakat árulhat

tak, hangosfilmet csak német közvetítéssel mu

tathattak be a mozik. Ezekkel a szabadalmi pe

rekkel találja magát szembe Magyar is, mikor 

elhatározza - és nyilvánosságra is hozza -, 

hogy Budapest után Nagykanizsa lesz az első 

magyar város, melyben a film megszólal. 

A szándék 1930. február 9-én válik valóra, a 

Mámorkeringő című német film vetítésével. A 

közönség azonban fanyalog. Hiába a Mámor

keringő és az egyre több hangosfilm, a recse

gő, alig hallható, ráadásul német vagy angol 

szöveget nehezen tudják a nézők megszokni. 

Ám a filmtechnika gyorsan fejlődik, az érkező 

filmek hangja egyre tökéletesebbnek tűnik, né

ha már magyar nyelvű feliratokat is mellékelnek 

hozzájuk, a leadógépeket pedig a terem akusz

tikájához hangolják. A minőség így hamarosan 

ugrásszerűen kezd javulni, s nem is csoda, 

hogy a közönség hamarosan már nem is akar 

mást látni, mint az új csodát, a beszélő filmet. 

Nem is telik el sok idő, s a német filmek mellett 

megjelennek az újjáéledő magyar filmgyártás 

termékei is, mint például 1932 tavaszán a 

Hyppolit. „Csúcspontja a film-teljesítménynek 
film-rendezés, hangos leadás, színészi teljesít
mény és vidámság dolgában. Az ember elkez
di a kacagást az első méternél és abbahagyja 
az utolsónál..." (Zalai Közlöny, 1932. III. 9.) 

Ahangosfilm gyors terjedése leginkább a 

zenés műveknek, az operetteknek kedvez. 

Persze a zene, a tánc hangsúlyozása mást is 

magával hoz... „Az egész film tisztán a 
nuditásért, a kiélezett meztelenségért, táncért, 
fürdődresszért, pompázó mesés toilettekért, ba
lettekért állíttatott össze. Ennyi szép nő, váloga
tott testforma, derültség, napsugár, amerikai 
méretű dekoráció még nem szorult bele egy 
filmbe." (Zalai Közlöny, 1930. IX. 13. -a Tán
cos diákok című filmről) 

A mozik teljes átállítása a hangos leadásra 

nem várt költségekkel jár, de Kanizsa e téren 

még szerencsésnek is mondhatja magát: „Most 
tűnik ki, milyen bölcsen építették ezt a kis kani
zsai mozi-színházat! Lévén színház is egyúttal: 
jó az akusztikája. Kaposvárott csak az akuszti
ka 8.000 pengőbe került a mozinak. Különféle 

szőnyegeket, függönyöket, alakításokat kellett 
alkalmazni, hogy a hangosfilm a moziban él
vezhető legyen." (Zalai Közlöny, 1931. II. 27.) 
Felszerelik az Urániát is, s kiderül, hogy „az 
Uránia akusztikája még jobb, mint a színházé." 
(Zalai Közlöny, 1931. V. 9.) 

Akényszerű korszerűsítések és felújítások 

megrendítik az amúgy sem túl jövedelme

ző vállalat gazdasági stabilitását, s az Uránia 

Rt.-t 1931 végén már a csőd fenyegeti. Felszá

molása után a város az értékes moziengedélyt 

saját kézben igyekszik megtartani, s vállalkozót 

keres - ezúttal a mozik bérletére. Erre legalkal

masabbnak Magyar János, az eddigi igazgató 

tűnik, aki az üzemeltetés jogát néhány havi 

próbaidő után 1940-ig megkapja. Hosszas 

egyeztetés után a város hajlandó a terhek csök

kentésére is, s az eddigi 8 800 pengő havi bér

leti díj helyett a bevétel 40 százalékát vonja el 

járandóságként a vállalkozótól. 

Magyar igazgató az eddigi irányvonalat kí

vánja folytatni: a hangrendszer tökéletesítését 

és a műsor naprakészségét tartja legfontosabb 

céljának. Az elkövetkezendő egy-két szezon 

anyagi mérlege azonban lesújtó, a gondok fő 

forrása a csökkenő látogatói szám és az irreá

lisan magas havi elvonás. Krátky István polgár
mester végül enged, s a néhány százalékos 

csökkentéssel a mozi elkerüli a csődöt. 

Agazdasági válság lassú enyhülésével Ma

gyar helyzete is stabilizálódik, s egészen 

a világháború utáni időkig változatlan marad. 

Az intézményrendszer közben újra bővül: 1932 

júliusában az épület mellett kertmozit nyit (az 

egykori kerti kávéházban), 1935-ben pedig, 

felújítva, újra megnyitja a volt Urániát, ezúttal 

már azon a néven - Nép-mozgó -, melyet az 

épület a hatvanas évekig visel majd. 

A fegyverkezés és az újabb háború közele

dése jelentősen megváltoztatja a város moz

iéletét. A vetítésre bevonul a politika: egy film -

a Lovagias ügy - bemutatása ellen nyilas fiata

lok tüntetéseket terveznek; néhány apróbb 

rendzavarás meg is bolygatja az előadások 

rendjét, de a közönség józanul reagál az ese

ményekre: „mindössze egyetlen tenyér verődött 
össze tapsra, amikor a híradóban megjelent 
egy berlini képen a horogkeresztes zászló. 
Visszhangja azonban ennek a magányos taps
nak sem támadt. Ettől kezdve azután a műsor 
legvégéig a világon semmi sem történt. Azaz 
hogy megtörtént az a csoda, hogy a tüntető 
hangulatú elemek úgy belefeledkeztek a Lova
gias ügy derűsebbnél derűsebb jeleneteibe, 



hogy éppen ők tapsolták végig a hatásosabb 
jeleneteket, megtapsolták a 'csupa zsidó' szere
plőket. " (Zalai Közlöny, 1937 IV. 2.) 

Apolitika egyre fagyosabbá válása legin
kább a bemutatott filmek származásában 

látható. Fogynak a nyugati munkák, a külföldi
ek között egyeduralkodóvá válnak a német ter
mékek pár olasz művel kiegészítve. De az iga
zi nagy filmtömeget a hazai produkciók alkot
ják. 1935-ben a magyar és a magyarra szink
ronizált filmek száma már elegendőnek bizo
nyul ahhoz, hogy a kormányrendeletben tegye 
kötelezővé, hogy a bemutatott filmek legalább 
10 százaléka magyarul beszélő legyen. A mo
zik filmszükséglete ekkor országosan körülbelül 
kétszáz film évente, így ha a kötelező magyar 
hányadot már az 1936-os 20 százalékkal is 
vesszük, ez akkor sem több negyvennél. A ma
gyar műtermek pedig ekkorra már jóval többet 
termelnek: 1934-ben 12, 1935-ben 22, 1937-
ben pedig már több mint 200 darabot! Filmim
portra épülő kereskedelmünk így fokozatosan 
átállhat a magyar filmek készítésére, ami a 
negyvenes évekre páratlanul jó üzletté teszi a 
filmgyártást. A korlátlan felvevőpiacról maga 
az állam gondoskodik, folyamatosan emelve a 
magyar termékek kötelező arányát: ez a negy
venes évek elejére eléri a 40 százalékot. 1944-
ben a Városi mozi Kanizsán már be sem mutat 
külföldi filmeket, annyira lefoglalják a magyar 
premierek. Ami mégis bekerül: az háborús té
májú, részben a „hódításokhoz" kötődő propa
gandafilm (Nyugati villámháború, Kelet felé), 
vagy egyszerű kalandfilm. A háború okozta 
filmhiány, a mozik terheinek növekedései csak 
a legutolsó időkben zavarják meg az üzemvi
telt, de komoly akadályokat nem jelentenek. A 
közeledő front ellenére a Városi mozi így egé
szen 1945 márciusáig folytatja előadásait. 
Utolsó műsorán egy német propagandafilm, a 
Hitlerjugend Quex szerepel. 

Április elsején a Vörös Hadsereg utcai harcok 
nélkül bevonul Nagykanizsára. 

Három hét múlva nyit a mozi. 

VI. Új győzelmek felé 

„A dolgozók nagy többsége ráunt és meg
csömörlött azoktól az édesded, giccses és ha
zug filmektől, amit az amerikaiak, a nép hiszé-
kenységére építve, azért gyártottak százszám
ra, hogy zsebjeiket a dolgozók nehezen meg
keresett pénzével megtömhessék..." (Zala, 
1947. XI. 3.) 

Az első bemutatott film természetesen ma
gyar, a Fekete hajnal, 1945. április 21-

én. De a vezetőség már ígéri az orosz filmeket 
és a háború miatt kiszorult nyugati alkotásokat 
is. „Éppen ideje, hogy a komisz és útszéli álro-
mantikával és émelygős humorral spékelt szol-
gabírós, földbirtokos, négyesfogatú, ostoba, íz
lésromboló, nyilasmentalitású filmeket komoly 
művészek filmalkotásaival váltsák fel" - fakad 
ki az újságíró a Zala hasábjain (Zala, 1945. 
IV. 6.). A kritika nem csak a háborús évek ma
gyar filmtermését éri: hamarosan kiterjed az 
amerikai játékfilmek egészére is. Hamarosan 
megjelenik egy rendelet, mely ki is tiltja mozija
inkból mindazokat az amerikai filmeket, me
lyekben a „fasiszta" amerikai színészek szere
pelnek, egyebek közt Robert Taylor, Gary Coo
per, Robert Montgomery... 

1946-ban, a mozijogok új elosztásánál 
Nagykanizsa mindkét moziengedélye a Kisgaz
dapárt tulajdonába kerül. A döntés nem megle
pő, hiszen az igazgatást mindeddig ellátó Ma
gyar János kisgazdapárti országgyűlési képvi
selő, ráadásul a moziengedélyekről tárgyaló 
parlamenti bizottságnak is tagja... az 1948-as 
államosítás alkalmával viszont munkaviszonyát 
megszüntetik. 

Az államosítás után minden téren rohamos 
hanyatlással találkozhatunk. Szűkül a filmkíná
lat: a nyugati behozatal visszaesése és a ma
gyar gyártás stagnálása oda vezet, hogy az öt
venes évek elejére néhány magyar munkán kí
vül a mozi szinte csak szovjet filmeket vetít. Mi
nimálisra csökken a havi bemutatók száma, 
mintegy 8-9-re. 

Megváltozik a kritika is. Az első években 
filmekről szinte alig esik szó: el kell fo

gadtatni a közönséggel a tőle idegen szovjet 
képeket, így a kritikát ezek általános ismerteté
se, dicsérete pótolja. A kritika nem elemez, ha
nem mozgósít, a mozi direkt politikai nevelő
eszközzé válik. „A szovjet filmek segítségével 
közelebb kerülünk a Szovjetunióhoz, megis
merjük a szovjet nép életét, a szocialista építés 
vívmányait, a szovjet társadalomban élő új tí
pusú ember nagyszerű küzdelmeit. Ezért a dol
gozók politikai és kulturális továbbfejlesztésé
nek egyik legfontosabb és legeredményesebb 
eszköze a szovjetfilm." (Zala, 1949. VIII. 14.) 

A megváltozott filmpolitika így megváltoztat
ja a sajtóközlemények jellegét is. Minimálisra 
csökkennek a vizuálisan ható hirdetések, meg
nő a hosszabb terjedelmű szöveges anyagok 
aránya is, súlya is. A filmet nem hirdetik, nem 



ismertetik, hanem a film segítségével politizál

nak. Ha konkrét filmről van szó, az tartalomis

mertetést jelent, és a tartalom alapján levonha

tó tanulságok magyarázatát. Hiszen ha nincs 

rossz f i lm, minek a kritika... Nyilvánvaló, és 

nem is titkolt tény, hogy a mozi már az ideoló

giai nevelés egyik legfontosabb eszköze. E cél 

érdekében használják fel a sajtót is, s egyre 

több cikk foglalkozik a propagandamunkával, 

az ifjúság mozizásával vagy éppen a különbö

ző társadalmi rétegek számára készült temati

kus filmekkel. 

1951-ben a Zala megyei szerkesztésűvé vá

lik, egyre távolabbi a kapcsolata a kanizsai 

mozinézőkkel. De távolodik maga a vállalat is: 

1951 -ben megalakul a Zala megyei Moziüzemi 

Vállalat. A fő döntések megyei szintre kerülnek, 

megszűnik a közvetlen kapcsolat a város és 

mozija között; a vállalat ipari jelleget ölt, terve

ket teljesít, nézettségi mutatókat vizsgál és vég

leg megszűnik emberközpontú lenni. Hajdani 

közvetlensége, a városi kultúrába való szoros 

beépülése nem tér vissza soha; fejlődése lelas

sul - a második ötven év története pár mondat

ban is összefoglalható. 

Az 50-es években időlegesen újra bővül az 

intézményrendszer. Megsokasodnak a 

vetítőhelyek, nyílik néhány szakszervezeti mozi, 

1948-ban pedig a kiskanizsai Szabadság film
színház. A belvárosban, 1959-ben Kertmozit 
alakítanak ki a régi színházépület mögött, majd 

a környező falvakban és a város kultúrházai

ban létesülnek vetítőhelyek. 

Ezek mára szinte kivétel nélkül bezártak. El

öregedett, s még az ötvenes években csendesen 

elhalt a Nép-mozgó. A hajdani, hangzatos név 

helyett már csak „Bolhás"-nak hívta a kanizsai 

közönség. Üres épületét a 90-es évek elején 

bontották le. Kiskanizsán az épület nem volt 

megfelelő: bezárták, átalakították, megszűnt 

moziként funkcionálni. A művelődési házak 

filmklubjai is elmúltak a rendszerváltással, talán 

a felszerelt technika még ott árválkodik néhány 

gépteremben. 

AZala Megyei Moziüzemi Vállalat 1988-

ban, a vidékiek közül elsőként, önálló 

filmforgalmazó vállalattá alakult, Helikon Film 

Kft. néven. Az 1951-től Béke Mozi, majd Kani
zsa Filmcentrum néven működő hajdani Városi 

mozi egyike lett hat területi központjának. 

A Helikon Film története jól példázza az álla

mi tulajdonok sorsát, a szétbontás kísérleteit: né

hány évi próbálkozás után, több tízmilliós vesz

teséget hátrahagyva, több kft.-re bomlott. Így lett 

önálló a kanizsai mozi is, Horváth Gábor veze
tése alatt, Apolló Filmcentrum néven, 1990-ben. 

Az önállóság azonban rövid ideig tartott: a tulaj

donviszonyok rendezetlensége, a Helikon Film 

visszahúzó hatása miatt a vállalkozás működés

képtelenné vált, és 1992. április 1-jén megszűnt. 

A mozit azóta a zalaegerszegi Edison Mozi Kft. 

üzemelteti, ám a gyorsan pusztuló épületet a ka

nizsai önkormányzat tartja fönn, próbálja meg

menteni. Az elmúlt évek alatt több pályázat is 

született felújítására, hasznosítására, ám mind

eddig ezek eredménytelenül zárultak: a közeli is

kolák és templom miatt ugyanis az „egyéb" célú 

hasznosítás lehetősége igencsak korlátozott, s ez 

nem valami vonzó egy lehetséges befektető szá

mára. De ez már egy másik történet, már nem a 

moziról szól. Inkább „jöjjön a mozi, de szép és 
tanulságos műsorral... " 


