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A ka zaperi filmszínház krónikája. 

Az első világháború utáni évükben; grófi uxvidalraak, 

hitelbizom'snyok, kapitalista nagybirtok ölén telepitették Kaszaper 

községet, nyilv nvalóan azzal a cé lal, hogy k >zel és minden időben 

rendelkezésre álljon olcsó és megfelelő munkaerő. B u t i e yszersmind 

meghatározódott a község agrárproietár jellege, s a velejáró gazda-

sági, társadalmi , kulturális elmaradottság. 

Jellemző a lakosság gazdasági helyzetére az, hogy kát évtizeden át non 

akadt egy vállalkozó szellemű vidéki kistőkés sem, aki a kézségben 

a lakosság szükségleteit kielégítő tev 'kenységet folytassam. Egyszerű-

en azért, mert látták a dolgozók pénztelenségétt s serami Jövedelem-

mel nem kecsegtetőit a tőke befektetés, lég kereskedelmi tárén sem: 

bolt, kocsma, hasonlót pláne neu kulturális igényt szo.gálónál, 

mint például a mozi. Szatócs Ízlettel, kocsmával mégcsak kísérletezett 

e megelőzött helyi feltörekvő, öe vállalko* sa szinte mindnek 

kuda . cba fulaut. .0.úszott a tökácse« az illető uura peon sorba súlyedt. 

Kulturális kísérletet azonban egyet som tud felmutatni a szóbanforgó 

hus; esztendő, ilyen naiv ember két évtized alatt sem akadt Kaszaperen* 

kulturális létesitmány egyáltalán nem volt a községben de igény 

merült fel, s ezt a téli időszakokmai m -kedvelő színjátszók igyekez-

tek kielégíteni. 

Ebben az időben mág majorokban, kisközségekben rendszeresen megjelen-

tek k lnböző vándor mutatványé® ok olykor vándor mozisok is. 

Az ilyen laozi felszerelése egy film - őskori,kézzel hajtott vetítőből, 

s egy szintén kézihajtásu áramfejlesztőből állt, mely a film meg-

vil gitáaát szolgálta. Olyan forma volt ez, mint a régi tipusu kézt 

kukorica morzeolój gyermekek h Jtottik fexváltve ingyenes belépő fejé-

be. A közeégben ezek a vándor mozisok valamelyik kocsma tánctermé-

ben tarották meg előadása lkat* KasZijerre Jurái ^ndrás nevü 

mesőkovácaházi vándor mozis Járt ki rendszeresen. 

11: oron a néma filmek hőskorából szárjtazó, burleszkek szerepeltek 

általában, meg Cowboly filmek a szuparhős Tom f ix főszereplésével. 

Természeteden akadt a községben - fÖle^ a fia sl generáció kóz tt -

olyan személy is , akinek igényelt nem elégítette ki ez a kezdetleges 

technika és filmiivészot. Többen eljártak a szomszédos Tótkomlósra, 

i^zőkovácfóházára moziba. 



Már a harmincas évek második f -lében tartott az Idd* rácon 

győsött én általánossá vált a hangos film* nőt erodm&nyes 

kit érietek felytak színes* pia ztikua* puno 's.aa technikában* 

Kasza peron azonban nehezen mozdult a mezi ögyo* 

A aásodlk világháborút megelőző viszonylsgoe gazdasági 

konjuktura adott lehetőséget egyik akkori kocsi .Irosnak* 

Ceábi Kálmánnak mozi léto&itésére* Ma t már Jövedolmoz ínek 

is Ígérkezett* hiszen több mun alehetőség a ozUtal több 

pénz la kor «lt a lakosúéhoz* 

Csábi Kálmán 1940 első flében nyitpita meg 

moziját a Jelenlegi Komlós 1 ut 1 szám alatti ép ilotben. 

Keskeny* 16 ma-es filmet vetitott* de hangos volt* 

ás akkor gyártott majjrar filmek általában keskony változatban 

is kuaz ltok* Így remds&ersen szerepelhettek és szerepeltek is 

Csábi Kálmán mozija műsorán. 

Jé vélJutlko ásnak bizonyult a mozi* tulajdonosa rövid pár év 

alatt komoly tőkét harácsolt össze* ugy* hoi y mikor a közeledő 

szovjet csapatok elől menekült azt sem tudta mit vigyen magával* 

Továbblépés előtt érdemes közelebbről is bemutatni a község 

első filmszínházát* kiemelten technikáját* müsorpolltikáját, 

iáto ato tságéti végül értékelni a lakosságra tett kulturális 

hatAsát* 

Technikájára vonatkozóan! Az előbb említettem rv'.r* hoĵ y 16 mm-es* 

keskeny film vetítéséről van azé* Elhelyezése a kocsaáhoe épített 

t ucteruűüen történt* Kaszaperen saég nem 1 vén hálósat! 

éraasselgáltatás* a vetítéshez ez ikeéges elektromos energiát 

benzinmotoros generátorral termelték* 

Részben utalás tórtéct már a mozi nlsorpolitikájára* Kern lehet 

állítani* ho y ma inak a tulajdonosnak lettek volna a mitser 

usszoáUU tájával a várható nyereség f l.//oleabevételén kiv 11 

valamilyen politikai koncepciói is* 

Italában az akkori nu yar* olass és Bteit f i i u l szerepel lék 

mis orom* 



Politikai-beállítettságukrál eiég anuyi, ho y a iauieata érában 
kAszIltek* Is© egy piff film cím a mozik 194»? deceaber havi 

mis órából* \ 

Negyedíziglen /magyar / 

ÖrséÍ. rUtás /magyar/ 

áleazár eaercaa /tuU. z / 

tiaiálos tavasz / magyar/ 

iázek alapján következtetni lehet a f Unsz inház kulturális 

hatására a lakosság vonatkozásában, fSleg ha feozfcAvesuz ik a 

kisérőnüsorban rendszeresen vetített szinte kizárólagosan fasiszta 

militarista 4 el légii fila híradókat* 

r«e?enene, hogy a közeág lakoe&ágának nagyabb része fejieteöb 

politikai öszönnel rendelkezett, mintsem feljljua a féktelen 

és sokszor gyermeteg uszításoknak* 

Jellemző kaszaper lakosságának politikai tisztánlátására az 

19*5 évi váia a tán, álkor le a k^zsérben az UKJP abszolút győzelmet 

aratott* 

Vieaza térve a Ceábi- féle mozihoz, még annyit, hogy a szovjet 

csapatok elől menekülő tulajdonos 1944 ezeptoaber végén 

•agával vitte a vetítőgépet, itt hgyva az agregátort* Mikor 1345 

nyarán se&~l nélkül hazajött ép-Hetében a helyi MJDI£Z székelt* 

%ar szobát kapott a vezetőségtől, azt rendezte be 1 ik nnak* 

A felszabadulás után Kaszaper községben viszonylag buaar vissza-

tért a normális élet* Természetesen ha.aar .1 elmerült az igény a 

mozi m'iködásse iránt Is* Mivel a MAölfíZ. kezében volt a régi mozi 

helyiség s az itt mamut Üzemképes egrogáter, kézenfekvő volt, 

hogy az ifjúsági szervezet foglalkozott vele* A helyi pártszervezet 

in ösztönözte, sőt segítette a finbalokat* n okr 1945 szepteaberé* 

ben beszerezték a hiányáé bí rendez >seket s m ebben a hónapban 

a gkezdték a vetítőit is* 

Az első film amit biztattak líypolit a lak' j cUxl tm, yar filé 

Vnlt, 



-4-

.tzután gyorsan rendeződtek a viszonyok, ke tatként három napon 

m előadást tartottaki szerdán, aseubaton •gyet-egjet* vasárnap 

2 előadást. Vezetéssel oc^bissottak a LAUIG7. részéx'ől előbb 

Varga Pál, utóbb Dinka Lajos tagok voltak. 

A kisgazdapárt országos gydsslmo után Kaszaperen le meg-

no dúltak a régi rendszer vesztesei, volt gazdasági pozíciójuk 
* 

vi^ssasz érzésére. Így ifj . Csábi Kálóén faji áldozott voltára 

hivatkozva először a kocsma ivó helyiségót kérte és kapta vif eza, 

ahol me kezdte az ltalkoikmk árusítását. Szután nemsokára me 

indította a harcot % mozi vis zaszúrsé* ére. íJLsö eredménye 

kotiproüJLsszuuus ongcldás volt4 feles arányba részesedett a 

tlADXBZ-al. Természetesen nem elégedett meg részlet sikerrel, 

neki az egész mozi kellett. Viszonylag haaar, 1947 nyarán már 
* 

újra teljesen Csábi Kálmán kezében volt a ka: z ;>p ri filmszínház. 

Cokiig azonson nem örülhetett neki , mert 19^3 márciusában át 

kellett a*s.i a tföldmüvesszövetk zot kezel sébo. 

Átvétel után egyidelg még a régi helyén máködűtt a mozi, de Hamaro-

san kicsinél bizonyult a 110 férőhelyes terei., nagyobb hlyiség 

után kellett nézni. 

A községben csak egy másik nagyterem volt még, ez is szintén 

kocsmai táncterem, Pipás Pál&é tulajdonában a jelenlegi Gkt-ber 

UvOa 4 . sz. alatt. Itt késült megrendezésre as akkori időben 

tartott minden gyűlés* műkedvelő előadás, bankett, táncmulatság 

ée hae emlék. Ide a szokásos módon ellehetett 160 személyt is helyez-

ni. 

1949 jar.nár hónapban került sor a mozi átköltöztetésére. 

A terem előzőleg bizonyos átalakításokat kellett eszközölni, első-

sorban vetltőkamrát létcaiteni. A mozi akkori Osemvszotőjo e yben 

gépésze Seres Gyula kaszaper! lakos volt. 

& y pár jelle.aző a mozi úgynevezett szöv tkezeti időszakát ól 1 

a további fellendülés ideje volt a filmjátazáanak, országosan 

és helyileg le. Vot eset mikor heti hat elöaást tartottak mindig 

telt házzal. A 160-ae férőhelyet figyelembe véve ez heti 960 nézőt 

jel-ntett. Nem pontosan számítva is azt jel ntette, ho£,y 

Kaezupersn havonta le alább egy Betűn minden lakos - bele 



számítva s csecsemőket le - alj árt maiba* Ma,,duea mindig ki 

kellett tenni a táblát, ho^J 15 Üinden Jegy elkelt** 

A mozi elhelyez sére vonatkozóan az előbb Ismertetésre ker ilt már 

c j pár adat ás jellemző* Tehát 160 férőhellyel rsndelkezett* 

Az ülő alkalmatosság fele pad volt, a székek sem szabványos 

moziba ssokáses, úgynevezett "csapó" székek, hanem csak agy-

szerű karosszékek voltak* 

Problémát jelentett a sik nézőtér* Már az ötödik sortéi hátrafelé 

fokozatosan rcolott a látási lehetőség, a legutolsó sorokba kerülők 

randszerint felállva nézték végig azelőadásokat* 

A mozi látsgstók követelésére kénytelen volt az PÍSSs vezetőeége 

megemeltetni a hátsó sorokat* Ks a művelet az érintett széksorok 

aláéobogóztatásával történt, olyan kezdetleges formában, hogy 

közöttük művészet volt közlekedni, s nom e.ar személy bokája fieamoé* 

dott ki* ott* 

A kép és a hsng minősébe áltat ában megfelelt* probléma csak 

olyankor adódott, ha valamilyen alkatrészt ki kellett cserélni a 

v ti tőben, v y a generátorban* Kehezen lehetett hozzájutni uj 

alkat sászhes* 

hbben az Időben *>em beszélhet ünk még módszeres aűsorpolitikár'1* 

As JÜCs asg edévenkánt leadta film rendelését, cimszorlnt meg-

jelölve az lg nyelt filmeket* Viszont a filaköicsanzŐ /állalat 

esetenként leküldte az akkor éppen raktáron lévő valamolyiket, s 

os sokszor nem volt szonos a kért filmmel* Nagyobb zavart as 

ilyen keveredés sem okozott, a nézők általában minden filmet 

szívesen fogantak, különösen a ma yar produkciókat* 

Jellemző erre pld* a Valahol Kurópában vagy a Tanítónő cimü 

íilsaok esete* üind kettőt, viszonylag rövid Időn belül két esetben 

is levetítették változatlan érdeklődés mellett, libben az ióössato* 

ban indult meg az úgynevezett sematikus szovjet filmek beáram-

lása. Időnként a kaszaperl mozi műsorában is fel-fel tűnt mér 

belőlük* s nézők nem kifogás tolták, általából szőrakoz tatónak 

találták* 



kv.őbbl időszakban, mikor helytelen kultúrpolitikai meggendolások-

ból egyeduralkodóvá váltak ezek a sematikus filmek, gyorsan be-

következett a reakció, helyi viszonylatban isa elnéptelenedtek az 

előadások* így például 1 j a n u á r j á b a n egyik kolhozos témájú 

s cnrjűt filmet all^ 14 aéz$ tokiutette meg. 

egyébként fél bőbb rendelkezésre a mozit 19S?1 október 1-én a 

községi tanács átvette az PUDs-tol* Változatlanul, mind felszerelésre, 

ialnd személyzetre vouatkoztutva* Megjegyzésként csupán az kíván-

kozik ide, hogy ekkor uár a mosl üzemvezetője és gépésze Juliász 

ndcás egy idősebb motorokhoz értő illatő volt. 

lsősorban indokolta tanácsi kezelésbe adását a mozinak ráfizetéses 

üzemeltetése* Krőltetett, s aostmár valóban koz pontból irányitett 

süsárpolitikát anyagilag korlátlan dotációval próbálták alátámasztani* 

&aas< pori vonatkozásban ez évi ti-lü ezer forintot jelentett* Amíg 

ta:tácsi kezelés alatt állt a helyi mozi, nagyfokú látogatottság 

l szaesés köv tkezett be* Csökkenteni kellett az előadások számát 

it , s<«toAr csak heti három műsort veti tettek, de még Így sem 

t ient meg ^b-iO -nál több személy egy előa^sea* Hogy aonnyire a hely-

telen mUsovpoi.itIMI okozta a nézőszám osdkkeaését umtatja például 

fc j-e y müvét, i film kirobbanó kÖSonség sikere, 

toiyi viszonylatban hivatkozni lehet D é r l u é cimü magyar, 

va-y a B á t o r e m b e r e k cimü szovjet film forgatására* 

JUsz peron k t elő dáson több mint ötszázan nézték meg az említett 

k H filmet. 

A aozi 19í>2 augus tusában s békés m yel 

oxiüzeml Vállainthos ker I t , s jelenleg lakossá tartozik* 

JUőazor jelentősebb változást ne®, eredményezett az uj gazda meg— 

jel.nése, továbbra is bizonyos pangás jellemezte működését, ez 

eltartott 19^4. évig, de lényei ében csak 1® 6 utAn következett be 

döntő Váltesáa* 



Az 19>G-ig terjedő időszakban több technikai módosításra 

került sor. Előtör kell megemlíteni a Kaszaper villamosítása 

utSn lehetővé vált hálózati áramellátást. Üs jelentősen atabllá 

tette az előadásokat. Mig generátor fejlesztette az áramot e irita 

előfordult, hoj y meghibásodása miatt mm tudták megtartani az 

előadásokat. A hálózati villany beszerelésére 195»2 márciusában tör-

tént. r . 

L c a mozi boKöltösése előtt Js erősen u«cr agáit volt a llpAsné-

féle nagyterem, sőt lehet monoani, hu..y eleve szakszerűtlenül 

épilt, a legminimálisabb statikai követeim.aiyeket sem vették 

figyelembe, línnok lett következn. nye a tető és a meayezet me@-

rokkanása, s vált életveszélye sé az épület, 

A Moziüzemi Vállalat a tanáes segítségét kérte as 

épület javitatásához s Ígérte, hogy ezzel egyidejűleg elvégzi a 

belső felújítást s székeK. el cseréli kl a padetet. 

A tanács 5 000 Ft-al járult hozzá a mozi felújításéhoz és adta a 

tetőszerekezet met erősítéséhez szüksé es faanyagot. Vég-'ü olyan 

eredményesen sikerült az átalakítás, hogy a doifeogó megoldás 

helyett a padló, at sülysztélével lett biztosítva a hátsósorok 

jó átlátása. Ebben az időszakban újra felfelé Ívelt a mozi 

látogatók azá.iának grafikonja. Vele Irhuz^ao -oi növekedett az uj 

tecinika iránti igény, elsősorban az általánossá vált színes 

filmek vetítésére! minthogy ezek ált lábon csak nooál filmek 

kategóriájában készültek, a normál technika iránt. 

A községi tanács a lakos -ág ilyen irányú k elmeit toaácsolta a 

J»oziüzeml Vállalat felé, ahonnan azt válaszolták, hogy a jelenlegi 

épülőt nem alkalmas nor^i 1 berendezésre ám vetítésre. Ebben az 

időben vetődött el a megfelelőbb elhelyezés problémája, de egyen-

lőre objoktiv lehetőség nélkül, mert a köss égben nem volt másik, 

jobb terem. Az igazság mégis az, hogy vol - a neurőgen épült 

kultúrházban - de ekkor még senki sem gondolt arra, hogy ide 

helyeszék a mozit. 

A sok éve nélkülözött aegfeleiő nagytere* és színpad uj reneszán-

szot hozta el a műkedvelő színjátszásnak. Halnie egymást éri ék az 

ilyen rendezvények. Vele együtt a békéscsabai Jókai színház 

táj előadásai. 



fiilat érdekességet lehet itt megemlíteni azt, h a j éppen erre 

az időszakra esik a szlnáhl berkekben rrszágoa méretben 

jelentkező tájelőadáskampány. A kát ke&vező körűim ny produ-

kált Kasz peron le olyan jelenséget, hegy meg kellett ismételni 

egy előadást, melyet a község lakosságának majdnem Jele, több 

mint ezer ember megnézett egy este. 

As ellenforradalom bekövetkeztéig most már egyenletes és töretlen 

volt a mozi ut ja . A keskeny technika bátráig alt a műsor szín-

vcnalasságával emelték, szinte bemutatómozi lett a kanzuperl. 

Az uj filmeket, főleg a ma yar produkuláteit, a budapenti 

premier mozikkal egyidőben játszották itt. 

As ellenforradalom alatt - mint országsserte Kaszaperen is leállt a 

mozi, mert nem kapott filmet. Dicséret Ikre az ottani dolgozók-

nak, a vasúti forgalom szünetelése közepett is megtaláltak 

módját a filmvetítésnekt kerékpárral menve vitték klcsorélnl a 

szomszédos kézségekbe a filmeket, urdemos mer,nevezni as akkori 
mozi dol, ozólt. üzemvezető és gépéézr J u h á s z A n d r á s , 

pénztáros C s ü r h é s l i l h á l y n é , jegyszedő Cs a b a 1 

I s t v á n n á / Juháoz András sy%dijka ment, a kit utóbbi 

jelenleg is a kaszaperi mozi alkalmazottja. 

Nemsokára az eilenforradalom után, pontosabban 191>8 évben a 

Járási Éfeti ési Csoport müezaki embere megállapította, hogy 

életveszélyes a ÍES.ZI épülete, s egyidőben megtiltotta a mo-i 

ottani működését. A Kosiüzemi Vállalat érte ito te a tauécs 

végrehajtó bizottságát, hogy ha taásik m fülelő helyet ne,a tud 

biztosítani. Kar-. * peren oo az'intetik a «o;;i nüködését. ...ivol 
ebben az időbon a községben ku turális téron legnagyobb 

tömeget a mozi mozgatta, a végrehajtó bizottság erre a célra 

felajánlotta a kuiturház nagyteraéte 

A tüozlüsemi Váll alat és a vb. vezetői között 

történt Ismételt személyes tárgyalások során olyan megállapodás 

született, hogy a két szerv k jsössn viseli az átalakítás kélt-

ségeit. Az építés jellegűek a takácsot, a b^rendez6s jellegűek 

pedig a /áilalatot terhelték. A taoács hozzá Járulásávai foglal-

kozik például a vb. 141/1999 ssému listároz- ta. 



A kulturo thon nagytér aének átalakitásávul rrioderniz ílódott a 

kaszaperi mozi* ftonmál és széles vetítésre alkalmas lottj a jó 

látószöget siilyesztéssel képezték ki, aku-ztikai berendezések el 

tökéletesítették a hangot* Az átépítés ós az uj berendezések 

mintegy 1Ö0 ezer forintba kerültek, mely körülbelül feles 

ar uyban oszlott raeg A tanács ós e vállalat között. 

Az uj mozi tovább emelte a látogatók számát* Például 1960 

január hónapban 3969 látogatója volt 13*524 Ft bevétellel. 

Ez a azInt éveken át alig aulyedt. tóikor 1969-ben széles 

fllueket is kezdtek játszani időlegesen még emelkedett is a né-

zők száion* 

A 60-as évek felöl azután fokozottan kezdett csökkeni a 

látogatottság, B 1969 -ben érte el a minimumot, előadásonként 

56 főt. 

kétségtelen, hogy a tv. elterjedése jelentősen hozzájárult a 

nézőszám csökkenés éltes - országos jelenség ez - helyileg 

azonban s terem alkalmatlansága is hozzájárult* 

Vékony a menyezet, télen hideg, nyáron pedig meleg a terem* 

Pedig szórványos jelenségekből Ítélve olyan következtetést 

lehet levonni, hogy igen is érdekli még a lakosságot a jó film* 

A ami örvendetes az aemceak a szórakoztató kaland filmeket, 

h; nem a komoly mondanivalót tartalmazókat 1G kedvelik már. 

Újra meg van a lehetőség, hogy jó elhelyezés, jó technika ós jó 

műsor politika biztosításával a kaszaperi mozi fellendiljön, 

s mint a felszabadul is óta már annyiszor, most a 25* évforduló 

Idején is széles körben terjessze a község lakot ága köz tt 

a szocialista kultúrát. 

K a s z a p e r , 1969* december 
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Guth Ilona 


