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2021 különleges év volt a magyar film történetében: 125, 120, 

90, 80, 60 gyertya égett a magyar mozi tortáján. A 2021-es év 

Gyálon is különleges volt, az Arany János Közösségi Ház és 

Városi Könyvtár megrendezte az I. Gyáli-wood Moziünnepet, 

visszatéve ezzel a dél-pesti régió dinamikusan fejlődő váro-

sát a magyar mozi térképére. Gyálon 2021 óta van rendsze-

res klubmozi, a színházteremben korszerű vetítőgép, és van 

kertmozi is a nyári időszakban. Állandó mozitörténeti kiállí-

tás várja a látogatókat, relikviákkal, mozitörténeti dokumen-

tumokkal. 2022-ben a Nemzeti Kulturális Alap Filmművészeti 

Kollégiumának és a kiváló közházcsapat szakmai felkészült-

ségének köszönhetően hárommillió forintot fordíthattunk 

a Gyáli Aréna Kertmoziprogram idei megvalósítására. A ke-

zében tartott olvasnivaló metszetet ad a magyar és a gyá-

li mozitörténetről és a 2022-es kertmozi programokról, a II. 

Gyáli-wood Moziünnepről. 

 

Bretus Imre

Az Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár

igazgatója
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Az örök Mozi, a Mozi örök!

A magyar film - fekete-fehér, majd hangos és egyre színesebb 

- története öt kerek évfordulót ünnepelt 2021-ben. Az első ma-

gyar mozgókép és mozifilm, az első hangosfilm, a színesfilm, 

a gyáli mozi születése is alkalmat adott arra, hogy a dél-pesti 

régió művészeti központja, az Arany János Közösségi Ház és 

Városi Könyvtár otthont adjon egy különleges fesztiválnak, 

az I. Gyáli-wood Moziünnepnek. A vörös szőnyeges gála- 

program keretében mozitörténeti, híradástechnikai és jel-

mezkiállítás is nyílt. Az ünnepélyes kertmozi avatáson részt 

vett Scherer Péter színművész, Hegedűs Bálint forgatókönyv- 

író és Bényei Tünde textiltervező művész. 

A magyar mozi története…

….viszont nem itt kezdődött. A magyar film - kezdetben 

fekete-fehér, majd hangos és egyre színesebb - története 

1896-ban indult. Ekkor készültek az első magyar mozgóké-

pek a Milleniumi ünnepségeken, és ekkor nyílt meg az első 

- az úri közönség által megvetéssel szemlélt és lenézett szó-

rakozási forma -,  később a kávéházakban gyorsan népsze-

rűvé lett mozi. Tíz évvel később már 270 filmszínház várta a 

közönséget csak Budapesten. Nyíltak a vidéki mozik, ame-

lyek között az egyik legkülönlegesebb vállalkozás Lifka Sán-

doré, aki 1901-ben megépítette a nyolc vasúti vagonból álló 
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„mutatványos” szerelvényét, amellyel a vajdasági települé-

seken népszerűsítette 1902-től a 20. század forradalmi talál-

mányát. 

Az első magyar mozifilm, A táncz 1901-ben készült Budapes-

ten, az Uránia Tudományos Színház tetőteraszán megépített 

alkalmi stúdióban, valamint a Városligeti műjégpályán. Zsit-

kovszky Béla fotóművész a maga építette filmfelvevő gépé-

vel rögzítette a párizsi világkiállítást is megjárt Pekár Gyula 

„forgatókönyvét”, a tánc 3000 éves történetét bemutató 

képsorozatában. A film díszbemutatója 1901. április 30-án 

volt. Az Ausztriában és Párizsban is bemutatott mozi 150 

előadást élt meg. 

Az első magyar hangosfilmet Jávor Pál főszereplésével 1931. 

április 29-én kezdték el forgatni a Corvin Filmgyárban, szep-

tember 25-én mutatták be a közönségnek. Az alkotás, amely 

egy birtokát elvesztő, Amerikába kivándorló, majd egy sze-

rencsés fordulattal hazatérő báró történetét mesélte el, nem 

nyerte el a nézők tetszését, csúfos bukás volt. Nem így a má-

sodik magyar hangosfilm a Hyppolit, a lakáj, amelyben Kabos 

Gyula és Csortos Gyula vígjátéka utat lelt a siker felé, a közön-

ség szívébe. 

A színes filmtechnika 1941-ben már Magyarországon van: az 

első, teljes hosszában színes magyar filmet, a Ludas Matyit 

1950-ben mutatták be a nagyközönségnek, zajos sikerrel. 

A gyáli mozi újkori története egyes források szerint 1958-ban 

kezdődött, bár már a II. világháború előtt is voltak időnként 
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alkalmi vetítések a településen. Ami biztos, hogy a rendsze-

res, államosított filmszínházi tevékenységre a Pest Megyei 

Moziüzemi Vállalat 1961-ben adta ki a gyáli mozi alapító enge-

délyét, 350 fős nézőtérengedéllyel.

Napjainkban a színházteremben 250 főig, a klubmoziban 70 

főig, a kertmoziban 120 főig tudjuk a közönséget és a filme-

ket fogadni. Mindhárom térben projektoros vetítők, kiváló 

hangtechnika teszi kellemessé a gyáli moziélményt.

Magyarok a moziban

A Kárpát-medence kivételes filmművészeket és alkotásokat 

adott a világnak. A filmkultúra, a mozi élménye, a világ kultu-

rális öröksége a magyar alkotók nélkül csak egy fekete-fehér 

némafilm lenne. A magyar kultúrára jellemző sokszínűség, a 

kreatív gondolkodás adta és adja ma is az alapot, hogy a világ 

filmművészetében a magyar filmek rangos helyet foglaljanak 

el. Ezt a nívót – a globális vizualitás virtuális terében – azon-

ban a magyar társadalom nemigen ismeri. 

A mozi hajnalán és napjainkban is jelentős számú magyaror-

szági és Magyarországról elszármazott mű és kreatív alkotó 

teremtette és határozza meg a vizuális művészet kétségkívül 

legjelentősebb formáját. Gondolhatunk a hollywoodi magyar 

alapító atyákra, a Paramount Pictures legendás Zukor Adolf- 

jára, vagy a Fox Filmstúdió tulajdonosára, Fried Vilmosra, aki 

az első hangos westernfilm atyja, vagy a legendás Warner 
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Brothers magyar filmeseire, Kertész Mihályra, a Casablanca 

halhatatlan rendezőjére. Meg kell említeni Nagylóc híres fiát, 

a három Oscar-díjjal kitüntetett zeneszerzőt, Rózsa Miklóst, 

aki az egyik aranyszobrot a felejthetetlen Ben Hur filmzené-

jéért kapta, valamint az amerikai újhullám meghatározó ope-

ratőrét, Zsigmond Vilmost, aki a filmképi értelmezést emelte 

magasabb szintre.

A magyar fim történetében meghatározó volt a kárpátaljai 

születésű kolozsvári filmgyártás-óriás, Janovics Jenő, aki 

1913-tól a Kolozsvári Nemzeti Színház igazgatójaként irodal-

mi művek megfilmesítésére vállalkozott. 

Felejthetetlen értékeket sűrítettek celluloid szalagra a Kor-

da fivérek – Sándor, Zoltán és Vince – akik 1919-ig az európai 

filmgyártás fellegvárává tették Budapestet. Olyan alkotások-

kal, mint Babits Mihály, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes szüzséi, 

vagy Jókai Mór Az aranyember című regényének filmváltoza-

ta, amelyet a Corvin Filmgyár 1918-ban forgatott le.

Budapestről történt távozásuk után Kordáék meghatározói 

lettek az angol, osztrák és némiképp az amerikai filmgyártás-

nak is. Korda Sándor Janovics kolozsvári műhelyeiben tanul-

ta meg a filmszakmát, majd kezdetben Janovicstól megvá-

sárolt Corvin Filmgyárban, később az általa alapított zuglói 

stúdióban, a későbbi Hunnia Filmstúdióban állította kamera 

elé a színésznagyságokat. Persze új műfaj lévén, kezdetben a 

nemzet nagyjai, köztük Blaha Lujza sem fogadta meg Korda 

rendezői utasításait. Ám amikor a felvételt megtekintették, 
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Blaha odafordult Kordához: „Úgy látszik, Sanyi fiam, te még-

is jobban értesz ehhez a mókához, mint én… Nem jó ez így… 

Nem lehetne még egyszer felvenni ezeket a jeleneteket? 

Majd úgy játszom, ahogy te mondod…” 

Korda Sándort Winston Churchill ajánlására 1942-ben lovag-

gá ütötték a brit filmnek tett szolgálataiért. Korda Zoltán az 

osztrák filmművészet meghatározójaként, majd Hollywood-

ban az 1942-ben forgatott A dzsungel könyve című filmjével 

lett világhírű. A kezdetben festőművésznek készülő Vince 

már 1939-ben Angliában, a London Films művészeti igazga-

tója lett.  

A következő évszázadban a mozgókép – és vele a közönség 

is – szép pillanatokat élt meg, sírt és nevetett Bacsó Péter, 

Balázs Béla, Bódy Gábor, Dargay Attila, Dárday István, Ember 

Judit, Enyedi Ildikó, Fábri Zoltán, Gothár Péter, Grunwalsky 

Ferenc, Gyarmathy Lívia, Hajdu Szabolcs, Huszárik Zoltán, 

Jancsó Miklós, Jankovics Marcell, Makk Károly, Mészáros 

Márta, Nemes Jeles László, Sára Sándor, Szabó István, Szom-

jas György, Tarr Béla, Xantus János és még további kivételes 

alkotók filmjein.

Oscar-díjas magyarok

A legjobb idegen nyelvű alkotások között Rofusz Ferenc 

1980-as animációs rövidfilmje volt az első olyan magyar film, 

amely Oscar-díjat kapott. Nem kellett sokat várni, egy évvel 
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később Szabó István Mephisto című alkotása lett a befutó. 

Ezt követően azonban már hosszabb idő kellett az 

újabb magyar sikerre várni, 2016-ban Nemes Jeles László 

Saul fia című filmje lett a kategória győztese. 2022-ben Sipos 

Zsuzsanna a Dűne című film berendezőjeként vehette át az 

Oscar szobrot. A magyar filmszakma szinte egyöntetű véle-

ménye, hogy néhány év alatt, haláláig Vajna András (Andrew 

G. Vajna) hozott új, kreatív bölcsőt létre a magyar filmgyár-

tóknak. Az általa kidolgozott rendszer hatékonynak bizo-

nyult, mind a filmek mennyisége, mind az elnyert díjak száma 

látványos mutatókat hoztak.

A rövidfilm kategóriában 2017-ben Deák Kristóf Mindenki 

című alkotása került ki győztesként. 1991-ben Böszörmé-

nyi Zsuzsa vizsgafilmje, az Egyszer volt, hol nem volt cím-

mel nyerte el az Oscar-díjat a legjobb külföldi filmek között. 

A filmvilág legnívósabb kitüntetését az elmúlt évtizedekben 

több magyar származású közreműködő is számos kategóri-

ában megkapta. Lukács Pál (Paul Lukas) az egyetlen magyar 

származású színész, aki az Örség a Rajnán című film főszere-

péért kapta meg a díjat 1944-ben. Az 1941-es A bagdadi tolvaj 

mozifilm látványtervéért Korda Vince (Vincent Korda) vette 

át a szobrot, zenéjéért Rózsa Miklós jelölték. Látványterve-

zőként még további magyar származású alkotóra lehetünk 

méltán büszkék az Oscar-díjasok között. William S. Darling 

(Sándorházi Vilmos Béla) 1934-ben a Kavalkádért, 1944-ben 

a Bernadette daláért, illetve 1947-ben az Anna és a sziámi 

király című filmekért kapta meg a legnagyobb elismerést. 
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Paul Groesse 1941-ben a Büszkeség és balítélet, 1947-ben 

Az őzgida, 1950-ben a Kisasszonyok, Joseph Kish pedig 1966-

ban A bolondok hajója című filmmel nyerte el a szobrot. Trau-

ner Sándor 1961-ben a Legénylakás filmjével vehette át a díjat. 

1953-ban Vértes Marcell a Moulin Rouge látványtervezéséért, 

valamint jelmezéért nyert Oscart. A rendező Kertész Mihály 

1944-ben a legendás Casablancáért kapta meg a szobrocskát, 

George Cukor rendezésében 1965-ben a My Fair Lady került 

ki győztesként. Rózsa Miklós zeneszerzőként háromszor ve-

hette át az aranyszobrocskát, 1946-ban az Elbűvölve, 1948-

ban a Kettős élet, 1960-ban a Ben Hur filmek zenéjéért nyert 

Oscart. 1938-ban forgatókönyvíróként Herczeg Géza az Émile 

Zola élete, 1941-ben Székely János az Arise, My Love, 1943-ban 

Pressburger Imre kapott Oscar-díjat a 49. szélességi fok című 

filmért. 1966-ban operatőrként László Ernő Bolondok hajóját, 

1978-ban pedig Zsigmond Vilmos Harmadik típusú találkozá-

sok munkáját díjazták a legjobbak között. Sminkes munkájá-

ért 1986-ban Elek Zoltán nyert Oscar-díjat a Maszk című film-

ért.

A gyáli mozi története

Czagányi László, Gyál története I. kötetében olvashatjuk, 

hogy a helyi mozi már a második világháború előtt Lipták 

Lászlóné tulajdonában volt. Szerette volna a háborús károk 

kijavítása után újra működőképessé tenni az épületet. A köz-
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ség elöljárósága 1945-ben intézkedett a felújításról, azonban 

a háború utáni állapotokban az épületet kulturális előadások 

megtartásának céljából is igénybe akarták venni, illetve a pár-

tok is használatba kérték azt. E téren ellenállásba ütköztek a 

tulajdonossal, de a község ezt nem vette tudomásul. 1946-

ban értesítették a hölgyet, hogy lejárt az ideje. 1947-ben a 

tiszaszentimrei Kun Lajos kért játszási engedélyt, a mozi üze-

meltetése mégis a földműves szövetkezet gondjaira lett bíz-

va, inkább kevesebb, mint több sikerrel. 1948 decemberében 

az NB fórumán Pál György közölte, hogy ha nem képes a köz-

ség a mozit üzemeltetni, akkor lemondólevelet kell intézniük 

a MAFIRT-hoz, hogy ők magánembernek kiadhassák. Meg is 

lett az eredmény, a nép a legszükségesebb javítások elvégzé-

se után a községi ünnepségekre, propagandarendezvények-

re és népgyűlésekre kezdte használni a mozi vörös leplekkel 

díszített nézőterét. De nem elég valamit csak használni. 1951-

ben az épület már olyan rossz állapotban volt, hogy a MOKÉP 

Vállalatnak kellett telefonálni a felújításért. 

1952-ben a Gyáli Bartók Béla MDP-zenekar indítványozta, 

hogy a mozi kihasználatlan épületét adják oda kultúrház 

céljára. Azzal indokolták, hogy a város lakóinak nincs hova 

járniuk kultúrálódni. Solymári Béla szerint a fűtetlen mozi és 

a gyenge műsorok okozzák a gyáli lakosság tömeges átjárá-

sát a pestszentimrei moziba. Az épületet, bár mozivetítésre 

is alkalmatlannak tűnt, alkalmanként más célra továbbra is 

igénybe vették. 

Az 1956-os forradalom idején a gyáli mozi adott helyet annak 
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a több száz fős tömegnek is, mely végül a 16 tagú nemzeti 

bizottságot megválasztotta. 1958-59-től a Pest Megyei Mo-

ziüzemi Vállalat korszerűsíteni kezdte a megyei mozikat. 

A Vasárnapi Újság 1961. november 5-én megjelent egyik cikke 

szerint a gyáli moziban havonta egy keskeny-filmes vetítés 

volt, és nagyon kevesen jártak a filmekre: „Ennél sokkal töb-

bet érdemelne ez a lassan már Budapest külvárosának számí-

tó község!” 

A Pest Megyei Moziüzemi Vállalat ugyanebben az évben adta 

meg a gyáli mozinak is a működési engedélyét szélesvásznú 

filmes vetítésekre.  Az engedély a mai napig megtekinthető 

az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár archívumá-

ban. Érdekesség, hogy a Pest Megyei Hírlap 1964 februárjá-

ban megjelent egyik cikke szerint: „A mozi a jövőben széles-

vásznú lesz, és a fűtést légbefuvásos rendszerrel oldják meg. 

A vetítőterem belsejét színes műanyaggal tapétázzák. A kor-

szerűsítés több mint egymillió forintba kerül.” Ugyanebben 

az újságban, márciusban a hírek rovatban azt írták, az átalakí-

tás 1965-ben történt meg. Újszászi Gyula, a Pest Megyei Mo-

ziüzemi Vállalat akkori igazgatója a Pest Megyei Hírlapnak azt 

nyilatkozta januárban, hogy az épület átalakításával még ab-

ban az évben végezni fognak és várhatóan május 1-jén nyit ki 

a nagyközönség előtt. Májusban szintén ezt erősíti meg egy 

cikk: Sajnos a munkálatok nem haladtak elég gyorsan, a mozi 

tovább küzdött az életben maradásért. 

1993-ban Gyál község megvásárolta a mozit a Pest Megyei 

Moziüzemi Vállalattól 470 forintért, és itt szerették volna a 
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művelődési központot is létrehozni amire további 800 ezer 

forintot szántak. 1994-ben, a mozi megvásárlása után az épü-

leten felújításokat végeztek, majd 2003-ban átadásra került 

az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete, 

amely a korábbi moziépületet is magába foglalja. Az évtize-

dek alatt három „legendás” mozigépész dolgozott a gyáli 

moziban: Szabó József, Ordasi Sándor, Borda Mihály. 

A legújabb kori gyáli mozitörténet forgatókönyvét pe-

dig Andrássy Cintia, Bretus Imre, Bakó Lilla, Lázár Beatrix, 

Makkai Tibor és Velkei Erika írja.

Mert a mozi örök!

12 13

Az örök mozi

Gyáli-wood, avagy a film otthona Gyál

Kertmozi programok

A programok az NKA támogatásnak köszönhetően ingyenesek.

A programok helyszíne az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

szabadtéri színháza, esőhelyszín a színházterem.

Kérjük a korhatári besorolásokat vegyék figyelembe.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

2022.
14 15



ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK A 
CSALÁDBÓL
2022. június 3., 20 óra, Kertmozi, esőhelyszín a Színházterem 
(magyar, 108 perc, 12 éven felülieknek)

Meghatóan szép film, egy, a történelem viharaiban élni aka-
ró családról a Kárpát-medencében. Berta édesanyja 94 éves. 
A járókerettel is nehezen közlekedő asszony életében hu-
szonhétszer költözött. A nyughatatlan kalapos lány Erdély, 
Debrecen után Budapestre költözött. Aztán jött a költözések 
sora az egész országban, a mozgékony XX. századi magyar 
történelmi események kellős közepén. A tragédiák és nehéz-
ségek ellenére a viharvert család mindig megőrizte humorát. 
Fekete Ibolya filmes családregénye most Gyálon.

Terveink szerint vendégünk lesz Fekete Ibolya, a film rende-
zője. Köszönjük az NFI támogatását. 

Szereplők: Ónodi Eszter, Básti Juli, Gáspár Tibor 
Alkotók: Fekete Ibolya író, rendező; Gózon Francisco, Jancsó 
Nyika operítőrök; Garami Gábor producer

MANCS
MESE, AMIT EGY HŐS KUTYA 
IHLETETT 
2022. június 18., 19 óra, Kertmozi, esőhelyszín a Színház-
terem (magyar, 92 perc, 6 éven felülieknek)

Valós és animációs jelenetekkel készült kalandfilm, amely-
nek a történetét a híres magyar mentőkutya, Mancs ihlette. 
A fiktív, izgalmas, igazi családi szórakozást nyújtó történet 
tisztelgés a magyar mentőkutyák előtt. Fehér Zoltán villa-
mosszerelő, egykor sikeres kutyaidomár. Egyik nap felhívja 
egy rokona, hogy siessen hozzá, mert az egyik ismerősét már 
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napok óta nem látták, és a rosszcsont, kölyök németjuhász-
kutyája miatt nem tudnak bemenni hozzá. Zoli megtalálja, de 
már későn. A kutyust Zoli magával viszi, és titokban mentő-
kutyát farag belőle. Később villamosszerelő barátjával és egy 
orvos ismerősével mentőcsapatot hoznak létre, és Mancs, a 
csodakutya segítségével számos ember életét mentik meg 
szerte a világban.

Vendégeink lesznek: Kántor László, a film producere, Pejó 
Róbert rendező, forgatókönyvíró, Szy Katalin forgatókönyv- 
író, Igor Lazin grafikusművész, a film animációs alkotója.
Köszönjük az Új Budapest Filmstúdió és Kántor László támo-
gatását. 

Szereplők: Trill Zsolt, Alex (Mancs), Keresztes Tamás, Szacs-
vay László, Holecskó Orsolya, Szarvas József, Nyári Oszkár, 
Pásztor Erzsi

Alkotók: Pejó Róbert rendező-forgatókönyvíró; Szy Kata-
lin forgatókönyvíró; Szatmári Péter operatőr; Kántor László 
producer

Egy nem mindennapi 
KILAKOLTATÁS 
2022. június 24., 19 óra, Kertmozi, esőhelyszín a Színház-
terem (magyar, 85 perc, 16 éven felülieknek)

A magyar elsőfilmes rendező nyilai a rendőrautóban, avagy 
a kezdő végrehajtó, akivel szembe jön a valóság. Richárd, 
a kezdő, de apjának bizonyítani akaró bírósági végrehajtó 
élete első kilakoltatásán ügyködik. Helyszín egy kertváros, 
áldozat egy idős néni és kutyái. Ilona néni viszont ellenáll, be-
zárkózik, küzd ahogy tud. Vannak még aktivisták, rendőrök, 
terrorelhárítók. Richárd sem hagyja magát, bevet mindent 
sintért, túsztárgyalók, miegymást. Remek film, sok tragiko-
médiával. A Kilakoltatást megtörtént események ihlették. 
A film az FP Films és a Filmfabriq produkciójában, a Nemzeti 
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Filmintézet Inkubátor programjának támogatásával jött létre. 

Vendégeink lesznek: Orosz Ákos, a film főszereplője és a 
rendező Fazekas Máté Bence. Köszönjük a Budapest Film 
Zrt., Koczó Kinga, Eperjesi Eszter támogatását. 

Szereplők: Orosz Ákos, Nagy Mari, Mészáros Blanka, Láng 
Annamária, Znamenák István, Péter Kata, Pál András, Egger 
Géza, Török-Illyés Orsolya, Péterfy Bori, Váradi Gergely, Trill 
Zsolt. 
Alkotók: Fazekas Máté Bence rendező-forgatókönyvíró; Tóth 
Evelin Judit operatőr; Fülöp Péter, Osváth Gábor producerek; 
Romwalter Judit társproducer

MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK 
2022. július 1., naplemente után, Kertmozi, esőhelyszín a 
Színházterem (dán, 115 perc, 16 éven felülieknek)

Barátok. Négyen vannak. Gimnáziumi tanárok. Az elméletek 
és néha a gyakorlat emberei. Feltevésük szerint a szalonspicc 
elviselhetővé teszi az életet. De mint mindig, a fagyi időnként 
visszanyal. A film emblematikus főszerepében sokszoros dí-
jazott Mads Mikkelsen, akit többek között a James Bond so-
rozat Casino Royal-ban és a Zsivány Egyes Egy Star Wars-tör-
ténetben láthattunk. 

Szereplők: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, 
Maria Bonnevie,  Susse Wold
Alkotók: Thomas Vinterberg rendező; Tobias Lindholm Tho-
mas Vinterberg forgatókönyvírók; Sisse Graum Jorgensen 
producer

A NOMÁDOK FÖLDJE
2022. július 8., naplemente után, Kertmozi, esőhelyszín a 
Színházterem (amerikai, 108 perc, 12 éven felülieknek) 
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Mindegy is hol, mert bárhol lehetne a világban. A helyszín a 
lehetőség hazája, AMERIKA, ezúttal egy más, őszinte, nyers 
és való optikából. Egy sivatagi városka lakója összeszedve 
az életének morzsáit furgonba költözik és elindul. Nincs cél, 
nincs akarat, csak utazás a nomádok földjén. Különlegessége 
a filmnek, hogy a színészi játék mellett a szereplők jelentős 
része valóban a társadalom peremén él, valódi életeket lát-
hatunk. A film díjat kapott a Torontói Nemzetközi Filmfeszti-
válon, a Velencei Filmfesztiválon és három Oscar-díjjal is elis-
merték.

Szereplők: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May
Alkotók: Chloé Zhao rendező-forgatókönyvíró; Ludovico Ei-
naudi zeneszerző

FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN 
IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE 
2022. július 15., naplemente után, Kertmozi, esőhelyszín a 
Színházterem (magyar, 108 perc, 16 éven felülieknek)

Horvát Lili filmrendezőt a Szerdai gyerek sokszoros díjnyer-
tes filmjétől jegyzi a filmszakma. Már abban az alkotásában 
látszik, hogy kivételes érzékkel látja és láttatja a vágyak és va-
lóság finom kis lelki rezdüléseit. A Felkészülés meghatározat-
lan ideig tartó együttlétre című filmben valóság és a képzelet 
női hullámvasútján ücsöröghetünk. Márta, az Amerikában 
élő negyvenéves idegsebész egy konferencián szerelmes 
lesz egy budapesti férfibe. Visszatér Budapestre, hogy új éle-
tet kezdjen egy olyan férfival, akit nem ismer, és nem tud róla 
semmit. Randit beszélnek meg, de a férfi nem jön el. Aztán 
Márta nyomozni kezd…

Szereplők: Stork Natasa, Bodó Viktor, Vilmányi Benett, Nagy 
Zsolt, Lukáts Andor 
Alkotók: Horvát Lili rendező-forgatókönyvíró; Csernátonyi 
Dóra, Horvát Lili, Miskolczi Péter producerek.
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Emlékek a gyáli moziról
És akkor vissza a történelembe...
Cseszkó Éva 
„Pontos dátum nincs a fejemben. Felsős diák lehettem az ál-

talános iskolában. Talán 1982 környéke. Voltak ünnepségek a 

iskolában, ahol az iskolai műsor után elmentünk filmet nézni 

a moziba. Leninről, Szovjetunióról, háborúról. Se cím, se tör-

ténet, valószínűleg ennyire érdekelt más gyerekeket is, nem 

csak engem! Mindegy volt! Lényeg, hogy nem volt tanítás! :) 

Meghirdetett filmvetítésre is jártunk, volt havi moziműsor, 

amit mindig áttanulmányoztunk, nehogy lemaradjunk egy-

egy jó filmről. Voltak plakátok a bejárati ajtón, amiért néha 

a nyálunk csorgott, hogy bárcsak nekünk adnák! Ezekre a 

vetítésekre már testvérrel, baráttal, rokonnal mentünk csa-

patosan. Jegyvásárlásnál sokszor a sor vége a mozin kívül 

volt. Sanyi bá’ volt, aki rendet tartott, ha kellett jegyet árult, 

ha kellett a beléptetésnél regulázott minket, hiszen amikor 

kinyitották a fehér kétszárnyú ajtót, megrohamoztuk, hogy 

minél előbb bejuthassunk a mozitérbe. Persze a mozigépész 

is Sanyi bá’ volt. Sanyi bá’, akinek azt gondolom hatalmas 

szíve volt! Türelemmel viselte a mi harsányságunkat, s talán 

előadás sem lett volna, ha Ő nem karolja fel és érzi magáénak 

mindezt!

A mozi felé menet a Dobó Katica utcában volt egy idős há-

zaspár, akik nagyon szerették a gyerekeket, tőlük mindig pár 

forintért frissen pirított szotyit vásároltunk, amit a moziban 
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rágcsáltunk el a film alatt. Terike néni, a „mozis néni” mindig 

azzal riogatott minket, hogy ha elszórjuk a maghéjat, akkor 

mozi után ott kell maradnunk takarítani. Terike néninek volt 

egy zsebámpája. Ő meg a zseblámpa egyek voltak. Azzal vilá-

gítva kísérte be a későn érkezőket, és azért néha bevilágított 

a sorokba is, hogy szemetelünk-e. A mozifilm vége előtt nem 

sokkal már odaállt a kijárathoz, onnan tudtuk, hogy hamaro-

san vége a filmvetítésnek. Mi meg sokszor azt hittük, hogy 

most leszünk nyakon csípve, hogy szemeteltünk, de ő csak 

mindig elköszönt tőlünk, „szerbusztok”. Nem tudok róla, 

hogy bárkinek is szemetet kellett volna szednie. Szerettek 

minket, gyerekeket, és vigyáztak ránk. Nem volt baj, hogy 

„fapados” volt a mozi. Kit érdekelt?! Filmet nézni mentünk 

oda.  Társasági életet élni, vidám, gondtalan gyereknek lenni.”

Fiederné Sebestyén Margit
„Amiről emlékezni fogok, az több mint 50 éves emlék. 1966-

ban költöztünk Gyálra. (...). Az akkori gyáli lehetőség még 

sivár volt, mind utazás, bevásárlás, kikapcsolódás területén. 

Viszont a községnek akkor már volt Mozija. Elég kezdetleges 

volt a berendezés, de rendszerint telházas volt. Volt cukorka, 

napraforgó is, most is érzem a „bocskorszíj”, krumplicukor il-

latát. A mozi környezete nem volt gondozott, az udvaron volt 

a WC is. A kertszomszédunk, Pálinkás Ignácné, Terike néni 

irányította a Mozit (...)  A hátsó szomszédunk, Cseszkóné Te-

rike néni volt, aki az előadásokat felügyelte, nem kellett biz-

tonsági őr, pedig csak egy elemlámpája volt. A vetítések nem 
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mindig sikerültek, elszakadt a film, várni kellett, míg megra-

gasztották. Ettől függetlenül minden előadást láttunk. Or-

dasi Sanyi hosszú ideig volt mozigépész. A gyerekeknek volt 

„Matiné”, ahol csak ők voltak. Amire már akkor is figyeltek a 

Mozi irányitói: ugyanazon a napon volt új film bemutató Gyá-

lon, Pestimrén, és Lőrincen is. Nagy ajándéknak számított, ha 

a filmmel kapcsolatos naptárszerű képet is kaphattunk. (...) 

A városi rendezvények is itt voltak, például Gyál felszabadu-

lásának évfordulója, ez egy biztos dátum, 1975-ben, ahol ak-

kor még kislányom is énekelt. A 70-80-as években Fegyó Béla 

tanár, festőművész, rajz szakkört szervezett gyermekeknek, 

felnőtteknek, ezekből a képekből nyár elején a Mozi előcsar-

nokában kiállítás volt. (…) Mivel még nem volt művelődési 

ház, színházi műsorok, előadó estek is voltak itt.”

Kánai Gizi
„A gyáli Moziról a legkorábbi emlékem, hogy ott láttam a 

Vadállatok a fedélzeten című szovjet filmet. El voltam tőle va-

rázsolva, szép nők, izmos férfiak, egzotikus vadállatok, óriási 

humor - legalábbis az én szememben. (...) Úgy a 70-es évek 

vége felé kezdtünk filmet nézni a moziban. Néhány nap el-

téréssel már itt voltak a premier filmek, és nem kellett Pest-

re mennünk, ha látni akartuk. Ráadásul a jegyszedő néni jó 

ismerős volt, így mindig kaptunk jegyet a 18-19. sorba. Azok 

voltak a legjobb helyek. Az első 4 vagy 5 sornál még nem 

emelkedett a padló, így onnan elég rosszul lehetett látni. 

Itt volt persze a legolcsóbb a jegy, 2 Ft. Aztán fokozatosan 

drágult, egészen 20 Ft-ig :) A padló is emelkedett a 19. sorig. 

A 20. sor már egy szintben volt vele, így onnan már nem volt 

jó a rálátás. Igaz, oda csak a szerelmes párok vettek jegyet, 

ott zavartalanul csókolózhattak :) Aztán pedagógusként is 

sokat és sokszor voltam gyerekekkel moziban. Hol „kivezé-

nyelt” filmnézésre március 15-én a Bem apó kisdobosa, Rá-

kóczi hadnagya, november 7-én a Ballada a katonáról, aztán 

a Honfoglalás, hol pedig élvezetes gyerekfilmeket néztünk.

A Hupikék Törpikék filmre (1980-as évek vége) azonban nem 

szóltak, hogy lenne tömeges matiné, pedig arra nagyon fájt 

a fogam. A bemutató reklámokban nagyon tetszett a szö-

veg, és maga a téma is. Így nem volt mit tenni, elhatároztam, 

hogy elmegyek a moziba és megnézem. Igen ám, de cikisnek 

tartottam, hogy csak úgy magam beülök. Az én gyerekeim 

már nagyok voltak ehhez a filmhez, így „kölcsönkértem” a 

szomszéd kisgyerekeket, és elvittem őket a moziba. Mi ta-

gadás, nem kötött le a film. Kezdetben csak le-lecsukódott a 

szemem, később már elbóbiskoltam, majd elaludtam. Néha 

felriadtam, amikor a gyerekek hangosan nevettek, vagy biz-

tatták valamelyik Törpöt, vagy éppen a főgonosz Hókuszpók  

ellen tüntettek, de alapjában véve végig aludtam a filmet. 

Hazafelé ballagva vidáman kitárgyalták a filmet - legalább ne-

kem is volt róla sejtésem, mit is láttam - és nagyon köszönték 

az élményt. Otthon aztán elmesélték a szüleinknek: a film na-

gyon jó volt, sokat nevettünk. Kérdezték: a Gizi néni is? Áááá 

felelték, a Gizi néni végig aludt!”
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Fotójegyzék

Címlap:

Belső borító: Az I. Gyáli-wood Moziünnep esti hangulatképe, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál. Épületve-
títés, Arany Gold Zoltán, 2021. július 17.

2-3 o. Az I. Gyáli-wood Moziünnep pillanatképei: A nézők új generációja; Kortye Vilmos mozirelikviáinak gyűjteménye; 
Scherer Péter színművész és Velkei Erika közművelődési igazgatóhelyettes Oscar szobrot ad az est egyik vendégének, 
Király Lászlónak; A Gyáli-wood Moziünnep pillanata Scherer Péter és Bretus Imre, a Közösségi Ház igazgatója; Az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár mozitörténeti kiállításának részlete; Éjszakai épületvetítés Arany Gold Zoltán fény-
játéka 2021. július 17.

4-5 o. A Hunnia Filmgyár pasaréti telepének udvara, a műtermek előtt 1952, Fortepan gyűjtemény, Bojár Sándor; Huszárik 
Zoltán filmrendező 1965-ben Fortepan gyűjtemény, Kotnyek Antal; Részlet a Hyppolit a lakáj című filmből, forrás wikipedia; 
Arriflex kamera 1958-ból, Fortepan gyűjtemény, Schuller Judit; Fábri Zoltán filmrendező, a felvétel az Írószövetség Bajza 
utca 18. alatti székházában készült 1965-ben, Fortepan gyűjtemény, Hunyady József; Jancsó Miklós filmrendező 1979-ben, 
Fortepan gyűjtemény, Kende János

6-7 o. Az első színes magyar film plakátja; Várkonyi Zoltán az Egri csillagok című film rendezője a film forgatáskor 1968-ban 
Fortepan gyűjtemény, FŐFOTÓ; Egy kocka a Táncz című mozgóképből és a film plakátja.

8-9. o. A világhírű Casablanca film főcíme; A MAFILM stúdiója a Csillagosok, katonák című magyar-szovjet koprodukciós film 
forgatásakor. Előtérben jobbra Jancsó Miklós rendező és Krystyna Mikołajewska lengyel színművész 1967-ben, Fortepan 
gyűjtemény, Bojár Sándor; Janovics Jenő, a Kolozsvári Színház igazgatója 1901-ben; Jelenet a Kisasszonyok című filmből 
(1949)

10-11 Közönségtalálkozó a Dózsában; Szabó József mozigépész 1980-as évek elején; A Dózsa Mozi; Éjszakai fények; A főbe-
járat; Ordasi Sándor mozigépész 1980-as évek eleje, Szabó József archívumából

18-19. o. Borda Mihály mozigépész 1980-as években; Életképek a Dózsában; Egy másik snitt az épületről; Esztrád a moziban; 
Matiné a Kádár-korszakban

20-21. o. A Dózsa Filmszínház előtere a 1980-as évek elején, Borda Mihály archívumából; Kocsma Mozi a Bercsényi utcai kocs-
mában, Borda Mihály felvétele; Birodalom visszavág kézzel készített plakátja a mozi homlokzatán, Borda Mihály felvétele; 
A gyáli mozi  hivatalos működési engedélye – az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteménye.

Belső borító: Az I. Gyáli-Wood Moziünnep „Oscar-díjas” látogatója, 2021-ben

Az örök mozi
Gyáli-wood, avagy a film otthona Gyál
2022

A kötet kiadója: Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Felelős kiadó és szerkesztő: Bretus Imre
Nyomda: Kontaktprint Kft.

Minden jog fenntartva

ISBN 978-615-81840-4-5 
Készült 200 példányban

A kötet megjelenését támogatta: 
Nemzeti Kulturális Alap, Filmművészeti Kollégium
Gyál Város Önkormányzata, 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Külön köszönet: 
Andrássy Cintia, Bakó Lilla, Lázár Beatrix, Velkei Erika

Fotójegyzék

Címlap:

Belső borító: Az I. Gyáli-wood Moziünnep esti hangulatképe, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál. Épületve-
títés, Arany Gold Zoltán, 2021. július 17.

2-3 o. Az I. Gyáli-wood Moziünnep pillanatképei: A nézők új generációja; Kortye Vilmos mozirelikviáinak gyűjteménye; 
Scherer Péter színművész és Velkei Erika közművelődési igazgatóhelyettes Oscar szobrot ad az est egyik vendégének, 
Király Lászlónak; A Gyáli-wood Moziünnep pillanata Scherer Péter és Bretus Imre, a Közösségi Ház igazgatója; Az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár mozitörténeti kiállításának részlete; Éjszakai épületvetítés Arany Gold Zoltán fény-
játéka 2021. július 17.

4-5 o. A Hunnia Filmgyár pasaréti telepének udvara, a műtermek előtt 1952, Fortepan gyűjtemény, Bojár Sándor; Huszárik 
Zoltán filmrendező 1965-ben Fortepan gyűjtemény, Kotnyek Antal; Részlet a Hyppolit a lakáj című filmből, forrás wikipedia; 
Arriflex kamera 1958-ból, Fortepan gyűjtemény, Schuller Judit; Fábri Zoltán filmrendező, a felvétel az Írószövetség Bajza 
utca 18. alatti székházában készült 1965-ben, Fortepan gyűjtemény, Hunyady József; Jancsó Miklós filmrendező 1979-ben, 
Fortepan gyűjtemény, Kende János

6-7 o. Az első színes magyar film plakátja; Várkonyi Zoltán az Egri csillagok című film rendezője a film forgatáskor 1968-ban 
Fortepan gyűjtemény, FŐFOTÓ; Egy kocka a Táncz című mozgóképből és a film plakátja.

8-9. o. A világhírű Casablanca film főcíme; A MAFILM stúdiója a Csillagosok, katonák című magyar-szovjet koprodukciós film 
forgatásakor. Előtérben jobbra Jancsó Miklós rendező és Krystyna Mikołajewska lengyel színművész 1967-ben, Fortepan 
gyűjtemény, Bojár Sándor; Janovics Jenő, a Kolozsvári Színház igazgatója 1901-ben; Jelenet a Kisasszonyok című filmből 
(1949)

10-11 Közönségtalálkozó a Dózsában; Szabó József mozigépész 1980-as évek elején; A Dózsa Mozi; Éjszakai fények; A főbe-
járat; Ordasi Sándor mozigépész 1980-as évek eleje, Szabó József archívumából

18-19. o. Borda Mihály mozigépész 1980-as években; Életképek a Dózsában; Egy másik snitt az épületről; Esztrád a moziban; 
Matiné a Kádár-korszakban

20-21. o. A Dózsa Filmszínház előtere a 1980-as évek elején, Borda Mihály archívumából; Kocsma Mozi a Bercsényi utcai kocs-
mában, Borda Mihály felvétele; Birodalom visszavág kézzel készített plakátja a mozi homlokzatán, Borda Mihály felvétele; 
A gyáli mozi  hivatalos működési engedélye – az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteménye.

Belső borító: Az I. Gyáli-Wood Moziünnep „Oscar-díjas” látogatója, 2021-ben
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