
A 
huszadik század ele-
jén a világot meg-
hódító mozi az első 
világháború előtt, a 
századforduló után 
ért Erdélybe és Szé-

kelyföldre: fényképeket, diapozitíve-
ket már 1900-ban vetítettek, az első 
vándormozik 1902-ben és 1907-ben 
jelentek meg a városban. 1910-ben 
már volt helyi mozi, a Royal, illet-
ve egy évvel később az Elite mozgó. 
A Royal a régi városházának (ez az 
épület körülbelül a millenniumi osz-
lop és a ferencrendi templom között 
állt akkoriban, 1916-ban leégett) a 
nagytermében működött, a vándor-
mozik pedig inkább a Budapest szál-
ló nagytermében vetítettek.

1914 júliusának utolsó napján szé-
kelyudvarhelyi emberek egy csoport-
ja éppen egy fi lmvetítésről jött le az 
utcára, ahol a rikkancsok azt kiabál-
ták, hogy „Kitört a háború!”. Vették 
tehát az újságot, mint a cukrot, de 
vették a mozijegyet is akkoriban bő-
ségesen, mert a kisváros egyik első 
számú szórakozásának számított a 
fi lmnézés, már amennyire az rend-
szeres volt. Abban az időben még 
vándormozisok vetítőgéppel, né-
mafi lmekkel járták az itteni telepü-
léseket, de az impériumváltás után 
már stabil helyen zajlottak a mozi-
előadások. Ez a faépület a Kossuth 
Lajos utcában volt, a Bukarest szállo-
da mögött (a mai Siculus ifj úsági ház 
helyén). A Kossuth Lajos utca a régi 
Udvarhely fő ütőere volt, hiszen ke-
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A kommuniz-
musban is 
vetítettek ame-
rikai filmeket, 
de meg kellett 
nézni előbb 
egy román fil-
met azért, hogy 
megnézhess 
egy amerikait.

Munkás, Olimpia, Homoród, Ifjúsági, Stúdió 
– a székelyudvarhelyi moziknak különböző 
nevei voltak az évtizedek folyamán. Nem 
véletlen a többes szám, mert volt idő, ami-
kor kettő is volt a kisvárosban. Ám másfél 
évtizede annak, hogy nincsenek rendszeres 
vetítések az egykori Olimpia mozi többször 
is átalakított termében, a járvány előtti 
időszakban is csak alkalmanként lehetett 
ott filmezni a Vándormozi jóvoltából. De az 
udvarhelyi mozizás több mint száz éve kez-
dődött, írásunkban a helyi filmszínház(ak) 
történetét tekintjük át.

reskedelmi, gazdasági és művelődé-
si, szórakozási központnak számított 
a 20. század elején. Legimpozánsabb 
dualizmuskori épülete, a Budapest 
Szálloda 1899-ben épült, a szálloda 
nagytermében, illetve a század ele-
jén hozzáépített teremben zajlottak 
Székelyudvarhely ünnepi, hivatalos 
fogadásai. Az 1918–1920 között le-
zajlott impériumváltásig Budapest 
Szállodának hívták, utána Bukarest 
Szállodára keresztelték át.

Az első hangosfi lm

A teremnek több bérlője volt, tőlük 
bérelték a vetítésekre az említett ván-
dormozisok, s bizony már akkoriban 
sok gond volt a fegyelemmel, nem-
csak az elmúlt évtizedekben szotyiz-
ták tele a nézőteret, hanem a gyer-
mekek egy része akkor sem tudott 
előadás közben viselkedni. A város 
egyik hetilapja, a Székely Közélet egy 
rövid írásban jelezte is a problémát.  

 „Gyermekek a moziban. A mozik 
látogatói között nagy számot képvi-
selnek a gyermekek. Ezek azonban 
sokszor nagyon helytelenül visel-
kednek, a padokon, székeken való 
keresztülmászkálással, éretlen köz-
beszólásokkal, s az előadás meneté-
nek másképpen való kommentálá-
sával is mindenképpen igyekeznek 
a felnőtteknek alkalmatlankodni. 
A rendőrség is ez ügyben többször 
adott ki intézkedést, legutóbb pedig 
a mozi tulajdonosait utasította szi-
gorúan, hogy kisgyermekeket szülői 
felügyelet nélkül az előadásra be ne 
engedjenek.” (Székely Közélet, 1921. 
december 4.)

Nemcsak ez okozott problémát 
azokban az években, hanem az is, 
hogy télen hideg volt a moziban, ezt 
1925-ben szóvá is tette az újság: „Már 
egyszer szóvá tettük s most újból több 
oldalról panaszt vettünk, hogy a mozi 
fűtetlen s a hideg az ajtói és ablakok 
rosszasága miatt szinte tűrhetetlen. A 
közönségnek ezt a jogos panaszát or-
voslás céljából ajánljuk a tulajdonos 

fi gyelmébe.” (Székely Közélet, 1925. 
december 6.)

Egészen 1930-ig csak némafi lmeket 
vetítettek, egy 1928 áprilisi apróhir-
detés pedig azt jelzi, hogy az egyik 
vándormozi zenészt keresett a vetítés 
mellé („A mozi előadások kíséretéhez 
zongoristát keres a Royal-mozgó.”). 
Nem volt mentes a technikai prob-
lémáktól sem az akkori mozi, 1930 
májusában ugyanis elromlott a ve-
títőgép. „A Noé bárkája hangos fi lm 
bemutatása, amelyet városunk kö-
zönsége a legnagyobb érdeklődéssel 
várt, előre nem látott körülmény mi-
att, fennakadást szenvedett. A pén-
tekre hirdetett bemutató zsúfolt te-
remben kezdődött, s néhány felvonás 
az érdeklődésnek megfelelő hatással, 
simán pergett le, mikor aztán a vetítő 
gép — kezelési hiba miatt — egyszerre 
felmondta a szolgálatot. Az előadást 
folytatni nem lehetett. A közönség 
igényeit mindenképpen kielégiteni 
törekvő, ambiciózus Schaaser mozis 
most Bukarestbe utazik uj vetítőgépet 
vásárolni. Az első hangos fi lm bemu-
tatása — uj gépekkel — terv szerint, 
most már május 29-31-kén lesz itt s Az 
éneklő bolond (The Singing Fool) fog 
bemutatásra kerülni, a nagyhirű Al 
Jolsonnal.”

Az ígéretet be is tartották, az első 
hangosfi lmet is itt, ebben a teremben 
mutatták be 1930. június 5-én, az új-

ság tudósítója is elámult az új techni-
kai csodán Az éneklő bolond vetítése 
közben.

„A beszélő mozi első sikeres bemu-
tatása f. hó 5 ikén történt meg váro-
sunkban. Közönségünk Az éneklő bo-
lond (The Singing Fool) mozgalmas és 
megható jelenetei során ismerkedett 
meg ezzel az uj technikai világcsodá-
val, mely a várakozásokat ki is elégí-
tette. Különösen a technikai eszközök 
által keltett hangok, zene stb. hatása 
volt hiánytalan és mindenki által fel-
fogható. Mig az emberi beszéd élveze-
te — a szöveg is idegen, angol nyelvű 
lévén — nem lehetett annyira zavar-
talan és tökéletes (bár magyar nyelvű 
magyarázó szöveg is vetítődött), azért 
sem, mert színháztermünk lehetetle-
nül rossz akusztikája ezúttal is feltű-
nően észrevehető volt. Ettől eltekintve 
azonban a bemutató kifogástalanul 
folyt le, az éneklő bolond és kis fi ának 
megható esete, a rokonszenves Al Jol-
son pompás játéka és érzelmes éneke 
sokak szemébe csalta ki a megindulás 
könnyeit.”

„Jól van, dögölj meg te is!”

Ennek ellenére a kekeckedő, kritikus 
udvarhelyiek a harmincas években 
sem voltak maradéktalanul elégedet-
tek a mozival, hiszen a Székely Köz-
élet 1934. május 20-ai lapszámában 
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