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KÉ PES KÖNYV A „SZA MOS-MEN TI HO LLY WOOD RÓL”

Ba logh Gyön gyi – Zágoni Bá lint (szerk.): A ko lozs vá ri film gyár tás ké pes tör -
té ne te 1913-tól 1920-ig, Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum, 2009, 120 ol dal

Zágoni Bá lint és Ba logh Gyön gyi köny ve vil la ná sok so ro za ta, egy rend kí vü -
li gond dal do ku men tált és frap pán san meg szer kesz tett ké zi könyv. Vis  sza em -
lé ke zé sek, anek do ták, ko ra be li új ság cik kek, film kri ti kák, film pla ká tok, for -
ga tá sok ról ké szült fel vé te lek, ko ra be li for ga tó köny vek tu do má nyos gond dal
ös  sze vá lo ga tott, de já té kos kön  nyed ség gel egy más mel lé il lesz tett al bu ma. 

Hi ány pót ló könyv, hisz az egy kor Welser-Vitéz Ti bor ál tal a té má ról ösz -
sze ál lí tott kéz irat ki adat lan ma radt, Jordáky La jos pe dig, az 1980-ban ki adott
er dé lyi né ma film gyár tás-tör té net szer ző je nyil ván va ló an nem fért hoz zá
min den for rás hoz. A ké pes könyv ugyan ak kor tá masz ko dik a Welser-mono-
gráfiára, fő ként az ös  sze fog la ló ré szek szer kesz té sé nél.

Ami a szer kesz tő pá rost il le ti, sem Ba logh Gyön gyit, sem Zágoni Bá lin tot
nem szük sé ges be mu tat ni, a ko lozs vá ri né ma film gyár tás ról szó ló ké zi könyv -
nek más nem is le he tett vol na a szer ző je. Ba logh Gyön gyi a Ma gyar Nem ze -
ti Film ar chí vum mun ka tár sa ként a ma gyar né ma film gyár tás tör té ne té nek
egyik leg ava tot tabb is me rő je, szá mos film tör té ne ti szak mun ka szer ző je.
A gaz da gon il luszt rált, tan könyv ként is al kal maz ha tó, A ma gyar já ték film tör -
té ne te a kez de tek től 1990-ig cí mű ké zi könyv ének A „pros pe ri tás évei”
(1914–1918) cí mű fe je ze té ben a leg kor sze rűbb mód szer ta ni és esz té ti kai el ve -
ket al kal maz va fel ál lí tot ta a je len leg is mert ma gyar né ma fil mek mű fa ji be so -
ro lá sát. 

Zágoni Bá lint a Film tett egy ko ri szer kesz tő je, a Film tett internetes fil mes
por tál me ne dzse re, film ren de ző, a ko lozs vá ri né ma film gyár tás ku ta tó ja.
A Trans index köz éle ti por tál Adat bank Café vi de ós ro va tá ból az ér dek lő dő íze -
lí tőt kap hat ku ta tá sa i nak ös  szeg zé sé ről, s egy ben ked vet is e ké zi könyv el ol -
va sá sá hoz.

A Zágoni Bá lint ál tal szer kesz tett Ko lozs vá ron meg je le nő fil mes fo lyó irat
2008 ele jén internetes por tál lá ala kult ugyan, de szer kesz tői úgy dön töt tek,
hogy a nyom ta tott for má ban va ló je len lét ér de ké ben időn ként hi ány pót ló kö -
te te ket ad nak majd ki – en nek el ső ál lo má sa Zágoni Bá lint és Ba logh Gyön -
gyi ké pes köny ve.

A könyv a ko lozs vá ri ma gyar film tör té net leg ter mé ke nyebb kor sza kát
tár gyal ja (1913–1920), be mu tat va Janovics Je nő szín ház igaz ga tó fil mes vál lal -
ko zá sá nak főbb moz za na ta it: a fran cia Pathé film gyár ral va ló együtt mű kö -
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dés kor sza kát, a bu da pes ti Projectographfal lét re ho zott cég, a Proja mű kö dé -
sét, il let ve az önál ló ko lozs vá ri film gyá rak, a Cor vin és a Trans syl va nia te vé -
keny sé gét.

1913-ban ké szült az el ső ko lozs vá ri film, a Sár ga csi kó, az el ső a sa já to san
ma gyar vi lá got meg je le ní tő ko lozs vá ri fil mek kö zül. Janovics Je nő, a ko lozs -
vá ri film gyár tás kez de mé nye ző je, és mai szó val él ve, me ne dzse re a bu da pes -
ti film gyár tás in kább nyu ga ti min tá kat kö ve tő irány vo na lá val szem ben egy
sa já to san er dé lyi pro filt kí vánt ki ala kí ta ni az itt ké szült fil mek ben. Ezt leg in -
kább ma gyar iro dal mi adap tá ci ók, il let ve he lyi té mák, hely szí nek filmre-
vitelével pró bál ta meg va ló sí ta ni. Ez zel ma gya ráz ha tó pél dá ul, hogy szá mos
ma gyar film mű faj nak az el ső film je ké szült a ko lozs vá ri film gyár ban, pél dá -
ul a leg el ső ma gyar presz tízs film, a Bánk bán (1915), vagy az el ső ma gyar fil -
mes bal la da-fel dol go zás, a Te tem re hí vás (1915).

Sa já tos sá ga még a ko lozs vá ri film nek a fil me zé si hely szí nek meg ol dá sa.
Mi vel a stú dió meg le he tő sen sze ré nyen volt fel sze rel ve, na gyon sok kül té ri
fel vé tel ké szült Ko lozs vár ut cá in, Szászfenesen, tör té ne ti hely szí ne ken, Vaj -
da hunyad vá rá ban, a szentbenedeki kas tély ban. De a bel ső hely szí nek sem
kö tőd tek a stú di ó hoz, ká vé há zak ban, a vá ros fon to sabb épü le te i ben for gat -
tak. Az al bum szá mos, a for ga tá so kon ké szült fel vé telt kö zöl, s az, hogy a ka -
me ra há ta mö gül kuk kant ha tunk be a tör té ne tek be, né hol még a bá mész ko -
dó ko lozs vá ri já ró ke lő ket is lát va, még élőb bé va rá zsol ja az ol va só szá má ra a
be mu ta tott tör té ne tet.

Nem elem ző, ér té ke lő szán dék kal ké szült a mű, sok kal in kább ma gu kat a
fil me ket és al ko tá suk kö rül mé nye it he lye zi az elő tér be, mint sem a mö göt tük
hú zó dó fo lya ma to kat. A RNFA, MNFA és ma gán gyűj tők se gít sé gé nek kö -
szön he tő en ké pek kel si ke rült élet re kel te ni a tár gyalt évek ko lozs vá ri film ter -
mé sét, sőt kü lön ku ri ó zum ként há rom tel je sen el tűnt fil met, a for ga tá so kon
ké szült fény ké pek se gít sé gé vel, kép re gény sze rű en is be mu tat nak a szer kesz -
tők (Köl csön kért cse cse mők, Éj fé li ta lál ko zás, Kan csu ka ha zá já ban).

Ugyan ak kor az al bum be pil lan tást nyújt ab ba, ho gyan is mű kö dött a film -
gyár tás az 1910-es évek kö ze pén Er dély leg fon to sabb stú di ó já ban. A ké pe ket
kí sé rő rö vid szö ve gek tech ni kai rész le te ket tisz táz nak, for ga tá si anek do ták -
kal fű sze re zik a kö te tet, de ki tér nek a há bo rú ha tá sá nak be mu ta tá sá ra is a
film vász non.

A ko lozs vá ri film gyár tás rep re zen ta tív sze mé lyi sé ge i nek kü lön ol da la kat
szen tel az al bum. Szentgyörgyi Ist ván, Ker tész Mi hály, Janovics Je nő, Kor da
Sán dor, Berky Li li, Várkonyi Mi hály sa ját sza va i kon, kri ti ká kon, pá lya tár sak
vis  sza em lé ke zé se in ke resz tül ke rül nek mi nél au ten ti ku sabb meg je le ní tés re. 

Kü lön ér de me a könyv nek a ki egé szí tő ap pa rá tus, a fil mek ben leg gyak -
rab ban sze rep lő szí né szek kép ga lé ri á ja a könyv vé gén, il let ve 70 ko lozs vá ri
film be tű ren des filmográfiája (ren de ző, ope ra tőr, sze rep osz tás, gyár tó, for ga -
tás hely szí ne, film hos  sza).
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Sa já tos mó don a ma gyar és er dé lyi né ma fil mek több mint 90 szá za lé ka
meg sem mi sült. A 70 ko lozs vá ri né ma film ből né gyet si ke rült ed dig fel ku tat -
ni, és saj nos most már nem is va ló szí nű, hogy gya ra po dik ez a szám, hisz a
né ma fil mek élet tar ta ma leg fel jebb 100 év. Tör té nész szem mel néz ve ta lán az
ad ja a könyv leg na gyobb ér té két, hogy a szer kesz tők meg pró bál ják re konst -
ru ál ni eze ket az el ve szett fil me ket is, fény ké pek, vis  sza em lé ke zé sek, kri ti kák,
pla ká tok se gít sé gé vel, tám pon tot ad va ez zel a té ma mé lyebb to vább gon do -
lá sá hoz, ti po ló gi ák ké szí té sé hez, ana ló gi ák ke re sé sé hez. De nem csak tör té -
nész vagy fil mes né ző pont ból ér de kes ez a könyv. A ké pes könyv jel leg, a kí -
sé rő szö ve gek per gő rit mu sa él ve ze tes ol vas mán  nyá avat ja bár ki szá má ra,
hisz, az egyik meg fil me sí tett író, Herczeg Fe renc sza va i val él ve: „min den ép -
eszű em ber jár mo zi ba”.
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