
BRENNER JÁNOS

A K I1 M A T 0 G R Á F II 
ÖTTÖRÖJE

MINIATŰRÖK 38.



E kis könyv eredeti 
célja nem az volt, hogy 
egyszerűen leírja a har
minc évvel ezelőtt el
hunyt Lifka Sándor élet
útját. Ehhez elég lett 
volna elbeszélgetni csa
ládtagjaival, rokonaival, 
ismerőseivel. Még csak 
az sem, hogy őt az or
szág első mozisaként 
mutassa be. Azt szerette 
volna e könyv minden 
kétséget kizáróan bebi
zonyítani, hogy Jugo
szláviában, a jugoszláv 
tájakról és em berek
ről Lifka Sándor készí
tette az első filmeket.

Amikor Brenner Já
nos, a 7 Nap újságíró
ja, a lap egykori film
rovatának szerkesztője 
ezt a munkát ezzel az 
ambícióval elvállalta, 
azt hitte, könnyű dolga 
lesz.■ Elmegy a Szabad
kai Városi Könyvtárba 
kikeresi a század eleji 
lapokat, több cikkben  
is elolvassa, hogy a kö
zönség önmagára, váro
sára, környékére ismert, 
miközben a műsort néz
te, s már kezében a bi
zonyíték. Ha a közön
ség magára ismert, az 
csak Lifka Sándor ma
ga készítette filmjei 
nyomán volt lehetséges 
mivel a mester 1900-ban 
és 1904-ben vásárolt ka-
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Ez a könyv háromszáz számozott példányban 
készült a szerző aláírásával Lifka Sándor ha
lálának harmincadik évfordulójára.

szám

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Tit
kárságának 413-671/1981. XII. 29. sz. alatti véleménye- 
zése alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

A szabadkai Veljko Vlahovié Munkásegyetem kiadása 
Felelős kiadó: Ilija Burzan igazgató

Pannónia Nyomdaipari Munkaszervezet nyomása — 
Szabadka



Ajánlom e kis könyvet Dudás 
Ágnes emlékének, aki nagy 
betegen is órákon át görnyedt 
a könyvtárak papírjai fölött, 
hátha bebizonyíthatnánk: Lif
ka Sándor volt Jugoszlávia el
ső filmese.





AZOK A SZÉP BÉKEBELI BÉKEIDŐK
Dédapáink és ükapáink meséiből, elbe

széléseiből tudjuk, hogy az „igazi szép, bé
kebeli békeidők” a Ferenc Jóská-s korszak- 
nak azok az évei voltak, amelyek az Oszt
rák—Magyar Monarchia két, „örökös tar
tományokkal” teletűzdelt főkolomposának, 
Ausztriának és Magyarországnak kiegye 
zésétől, 1867-től a balkáni háborúk kirob
banásáig, az első világháború előszeléig, 
1912-ig tartottak.

Világméretű fejlődési korszaka volt ez 
a kapitalizmusnak, a szabad vállalkozás
nak, a gyárak építésének, a kereskedelem 
fejlődésének. Megindultak a gyarmattartó 
és az óriási léptekkel haladó hatalmakban, 
országokban az üzletelések, a business szót 
akkoriban kezdték nagybetűkkel írni. Ezen 
a mi bácskai-bánáti tájainkon, alacsonyabb 
színvonalon természetesen, mindez a ku- 
peckedésben jutott kifejezésre. Adták-vet- 
ték a terményt, a jószágot, szállították, te
relték a hatalmas monarchiának azokra a 
vidékeire, ahol jobb árat lehetett értük 
kapni, egy-egy ilyen jól sikerült forduló 
pengő forintokkal, aranyszínben ragyo
gó koronákkal töltötte degeszre néhány



vállalkozó szellemű kereskedő (de szépen 
hangzik ez a szó!) zsebeit. Szabad volt a 
tér az ilyen előtt Szarajevótól Krakkóig, 
Lembergtől Triesztig, sőt azokon túl még 
nagy darab területekig. Fél Európa szinte 
rendelkezésére állt, ha üzleti terveit meg 
akarta valósítani anélkül, hogy országha
tárokat kellett volna átlépnie.

Hát persze, ebbe a nagy békébe, akár
csak manapság is. hamis hangok is közbe
szóltak. Zendülések Erdélyben, nyugtalan
ságok Olaszországban. A „békétlenkedők” 
megzavarják a monarchia erőinek nagy 
hadgyakorlatát Boszniában, tüntetéseket 
is szítanak. A „hálátlan” csehek igen gyak
ran sztrájkolnak, noha „örülniök” kellene 
a monarchia „bölcs” politikájának, amely 
az ő területükre központosította gyáripa
rának zömét. Az akkori Nagyalfoldön és 
Szlavóniában, tehát a mai Vajdaságban és 
Horvátországban is „kötekednek”, „izgá 
gáskodnak” a mezőgazdasági munkások, a 
szegényparasztok, ha kukoricakapálás 
vagy aratás miatt rá kell menniök a föl
dekre. A fene érti őket, hogy éhbémél töb
bet akarnak ezek a nincstelenek, hisz örül
niök kellene, hogy élnek. Minek csinálják 
azt a töméntelen sok gyereket, amikor a 
falat maguknak sem elég?

Hát a városi politikai élet? A törtető 
civis törleszkedik a „vezető nemzethez”, 
nyilván anyagi haszon reményében. A csan- 
tavéri Braun József és Pál Barnára, a ba
jai Rotterschmidt Mihálv Rohonczira, a 
zombori Lukacsevics Károly Lukácsra, a 
zágrábi Reichmann Revićre keresztelke- 
dik át. Szinte naponként közöl ilyen híre
ket a sajtó. A budapest—Szabadka—zentai



csatorna építésének ügyében mozgalmat 
indítanak a zentaiak, s megbízzák előmoz
dításával Berzenczey főmérnöküket. Palics 
kiépítése a figyelem központjában áll, 
mert ott kétemeletes szállodát terveznek 
meleg fürdővel, gyógyfürdővel, hidegvíz
gyógyintézettel, nagyvendéglővel, s erre 
miniszteri jóváhagyás van. Majd minden 
lap szakmai munkásgyűlésekről számol be, 
s jó része igen gyanakodva tekint az ilyen 
„mozgolódásokra”. Belekiabálják a lapok 
a közvéleménybe, hogy egyre drágább a 
piac. Betyárélet Csantavéren — kiáltja 
címben egy akkori lap, s beszámol arról, 
hogy beivott egy gazda, a lovak vitték, 
amerre akarták, mire egy dühös tanyasi 
rálőtt. Bíró József budapesti mérnök azért 
kilincsel instanciától instanciáig, hogy vas- 
utat építhessen Topolyától Adáig a buda- 
pest—zimonyi fővágány szárnyvonalaként. 
Dr. Lelbach László izgatottan védi a maga 
igazát a megyei közgyűlésen, mire az el
lentábor kikaca^ia: Lelbach bakot lel, s 
főként bakot lő. Sztrájkolnak Bácsalmá
son egy építkezésen, egyre több gyűlést tar- 
tanak a szocialisták, letartóztatnak egy le
ánykereskedőt, Újvidéken pedig tüntetnek 
a nemzetiségek a magyar vezényszó és a 
magyar nyelv kötelező iskolai használata 
ellen. Nagybetűvel írják a lapok, hogy Ti
tel és Nagybecskerek között vasút épül, a 
kereskedelmi miniszter kiosztotta a mun
kálatokat a Grossmann-Schock cégnek, kis
betűkkel pedig röviddel alatta elmondják, 
hol volt gyilkosság, betörés, öngyilkosság, 
szerelmi dráma és bicskázás. Zágrábban 
egy lap dühösen cikkezik arról, hogy az 
eszéki „magyarónok” egy ünnepség alkal
mával megakadályozták a horvát nemzeti



zászló kitűzését, ugyanakkor ráacsarkodik 
a likai szerbekre, amiért egy lakodalmon, 
templomba vonulva, a maguk zászlaját len- 
getták.

Ezt a „szép” békebeli békeidőt nemcsak 
ilyesmik teszik érdekessé. A Beogradske 
novine 1901. április 26-án arról ír, hogy az 
osztrák—magyar küldöttséget Edward an
gol király megkoronázására Ferenc Fer- 
dinánd trónörökös vezeti, s tagja lesz egy 
német, egy cseh, egy lengyel és egy magyar 
küldött. Erre fölhördül a magyar parla
ment, hogy hát ez akkor nem dualizmus, 
hanem már föderalizmus, mire a szerbek 
fölteszik a kérdést, mit szóljanak akkor 
a monarchiában élő románok, horvátok, 
szlovákok, szerbek, vagy akár az Ausztri
án kívül élő németek? Április 22-én 3000 
ember gyülekezik, s a Vračarsko Poljéra 
indulna, ám a rendőrség a Topčideren 
útját állja. Ott követel hát a tömeg han
gosan egyenlőséget és jogot. Az orosz tu
dományos akadémia nem akarja fölvenni 
tagjai közé Makszim Gorkij, mire Tolsztoj, 
Korolenko és Csehov kilép. Dühösek a 
belgrádi lapok, mert az élénk eszü város
atyák megfizettetik, ha valaki padra kíván 
ülni a Kalemegdanon — bezzeg a bécsi 
Práterben ingyen ücsöröghetnek a sétálók, 
örülnek a belgrádi lapok, hogy a kikindai 
városi tanács 50 helyére mindössze egyet 
len magyart választottak, azt is dr. Ébner- 
nek hívják — hát micsoda magyar az, aki
nek Ébner a neve? Bezárják a belgrádi 
szkupstina büféjét, csak a szünetekben 
tarthat nyitva, mert egyébként több képvi
selő ül a poharak mellett, mint a padok
ban. Gospodin és gospoda Zigmund Sva-



ga Mózes vallásából áttér az igaz gö
rögkeleti hitre; a keresztszülők Laza Pet- 
rović tábornok úr és dr. Vojislav Subotić 
neje, őnagysága Zorka; a megkereszteltek 
új neve Dragoljub és Teodora; a szent
ségben Ikontije mitropolita részesíti őket; 
a püspökök gazdag ajándékokat kapnak. 
Jelisaveta Načićeva kisasszony műépíté
szetből államvizsgázik — ő Szerbia első 
műépítész mérnöknője. Ügy hírlik, hogy 
dr. Mišo (Mihaj lo) Pupin dúsgazdag ame
rikai hazánkfia szülőfalujába, Udvarba (Id- 
vor) érkezik és néhány napot Belgrádban 
szándékozik tölteni — mivel dr. Mišo hat 
éve elvált, s gazdag parti, ajánlatik figyel
mébe a város társaságbeli hölgyeinek. A 
nagy kivándorlásra való tekintettel szíves 
figyelmébe ajánlja szolgálatait a Belga Ki
rályi Red Star Linie Hajóstársaság, amely 
az Újvilágba szállítja az utazókat, viszony
lag jutányos áron. Megtudjuk azt is, hogy 
a Maggi leves a legjobb a világon, a Pfaff 
varrógép pedig a legszebb karácsonyi 
ajándék.

Vannak komolyabb dolgok is. A zágrá
bi Obzor a boszniai muzulmán kérdésbe 
szól bele és így oktat: „Mihely a vallás po
litikai eszközzé degradálja magát, s ezzel 
elveszti szent hivatását, annak a veszély
nek teszi ki magát, hogy a politkai célok 
elvesztésével párhuzamosan önmaga is 
csődbe jut mint a politika eszköze." Óva 
int hát attól, hogy a muzulmánok is poli
tizáljanak — a katolikusokat utánozva. A 
Beogradske novine Régi Szerbia és Make- 
dónia című rovatában így cikkez: „Mi az, 
hogy új macedón nemzet? Ez veszélyes ki- 
taláció! A bolgárok akarnak mindenáron



macedón nemzetet létrehozni, hogy ráfog
hassák, hogy az bolgár és Bulgáriához csa
tolhassák. Macedón nemzet nincs! Van 
szerb nemzet és van történelmi jog. Van 
jog Szalonikira és az Égei-tengerre. Mert 
Szerbiának két tenger kell. Az Égéi mel
lett az Adriai is. Az Adriai úgy jön Szer
biához, hogy a horvátok és a szlovénok 
szerbesítése kész tény. A horvátok megta
nulták a szerb nyelvet, majd fölveszik a 
szerb szellemet is. A magyarok úgy na
gyok, hogy van tengerük. Mégpedig szerb 
területeken keresztülgázolva!"

Forradalmi hullám söpör végig a nagy 
Oroszországon! Kitört az orosz—japán há
ború! Kit érdekel az ilyesmi? Nagyok a 
távolságok, messze van az tőlünk. Hol van 
még a rádió, a televízió, vagy akár a film
híradó, hogy az ilyesmiről órák, sőt akár 
napok múlva tudomást szerezzünk szóban 
és képben?!

Pedig a rádió és a film már valahol 
alakul, készül.

*

Ó, te szép, régi, békebeli békevilág! Ó 
dédapáink meséinek tárgya! Persze hogy 
szépnek találták, hiszen akkor voltak fia
talok ...

Voltak azért lelkesítő dolgok abban az 
időben. Igazi lelkesítő dolgok.

A vasút a múlt század második felé
ben kezdett szertefutni tájainkon. Bécs 
felől Trieszt felé, Szlovénián keresztül, 
már az ötvenes években, Budapest felől 
Fiúmé felé, Horvátországon át a hetvenes 
évek elején, a kiegyezés után. Erre mife
lénk, Vajdaságba is ezekben az években



futnak be az első vonatok. A gázlámpákat 
a nagyobb városokban izzószálas égők és 
ívlámpák váltják föl, de azért még mély 
marad a sötétség, bokáig, térdig érő a sár. 
A villamosok kezdik behálózni a városo
kat, kiszorítják a lóvasutat, sőt a magyar 
Kandó Kálmán tervei alapján a gyönyö
rű olasz Valtelina völgyben megépítik az 
első igazi villamos nagyvasutat is. Lili- 
enthal megpróbál repülőgéppel fölemel
kedni a földről 1896-ban, az orosz Majsz- 
kinak és a francia Clément-nak egy évvel 
később sikerül föl-fölugrania, míg végül 
az amerikai Wright testvérek 30 métert 
(!!!) repülnek. Egy Ottó nevű német mér
nök 1876-ban sűrítéses, négyütemű robba
nómotort szerkeszt, még igazán nem tudja, 
minek, de úgy gondolja, meghajthatna va
lamilyen új járművet. Erre az ügyes Daim- 
ler fölfigyel, 1890-ben már autógyárat épít 
és 1900 óta gyártja a mai is híres Mer
cedeseket. Hozzá csatlakozik később Benz, 
aki már 1878-ban kétütemű gázmotort ké
szít, azt rászereli egy háromkerekű jár
gányra, s 1885 óta gyárban készíti az ilyen 
járműveket. Micsoda dolog: kocsi, ameiyet 
nem vontat ló! Megszólalnak a hangma
sinák is, amelyeket rádiónak keresztelnek 
el, s viszik a szót, a zenét fene nagy távol
ságokra.

Tele van a világ és a sajtó két nagy föl
találó nevével. Az egyik Alva Edison, a 
másik Nikola Tesla. Ezer-ezer találmány 
és szabadalom fűződik a nevükhöz. Az el
ső 1868-ban tökéletesíti a távírót, 1876- 
ban szénmikrofont készít a telefonhoz s 
a két szerkezetet alkalmassá teszi több 
ezer kilométer távolságra is a kommuni



kációra. 1878-ban hengeres fonográfot, 1879. 
ben szénszálas izzót, 1882-ben villamos vízi 
erőművet készít. Megpróbálkozik a moz
gófényképpel és a filmvetítővel is. Tesla 
az áramátvitelt teszi lehetővé, transzfor
mátorokat, váltóáramú dinamókat szer
keszt. Szinte mindent megcsinál, ami a rá
diózáshoz és a drót nélküli távirányításhoz 
szükséges. A két föltaláló számtalan olyan 
szerkezetet állít elő, amelyet később a fil
mezés jócskán fölhasznál. Csoda-e hát. ha 
ebben a nagy föltalálási lázban a Lum- 
iere fivérek megcsinálják a kinematográf- 
jukat, mozgóképet fölvevő, vetítő és máso
ló készülékeket. Louis és August Lumiére 
1895. december 28-án a párizsi Grand Ca- 
fében megtartják első filmelőadásukat. 
Több szalagot mutatnak be, köztük azt is, 
amelytől az egész közönség az asztal alá 
bújik: ráfuttatják mozdonyukat a filmvá
szonra.

S közben mit csinálunk mi, szabadkai
ak? A Vermes fivérek stadionokat, sport
pályákat építenek Palicson, s valóságos 
olimpiászokat rendeznek szárazon és ví
zen, mielőtt megrendeznék Athénben az 
első olimpiai játékokat. Egy Száríts Já
nos nevű atléta sorra nyeri a monarchiá
ban az aranyérmeket futásban, biciklizés
ben, s belgrádi vendégszereplésére elviszi 
magával a labdát, bemutatni Szerbia fővá
rosának, hogyan játsszák az angolok a foot- 
ballt. Motorkerékpárával és repülőgéppel 
lepi meg a nagyközönséget, tesz vele dísz
köröket, s nagy szenzációra a levegőbe 
emelkedik.

A nagy fölfedezésekről nem is szóltunk. 
Hát csak két példa. A Népszava 1902. szép-



tember 28-i száma közli, hogy a Baldwin— 
Cziegler-féle északi-sarki expedíciónak, 
amely két évig küszködött az örök jég bi
rodalmában, Vörös Lukács személyében 
szabadkai fiú is tagja volt. Aztán decem
ber 28-án azt is, hogy Eberstark Andor 
személyében szabadkai fiú is részt vett a 
kínai hadjáratban mint a három hajónyi 
legénység egyik tagja.

*

Ebben a békebeli békében, ebben a cso
dálatos újdonságoktól hemzsegő világban 
(ó, kérem szépen, mit számít a mai atom
máglya mellett egy múlt századvégi villa
mos izzó, vagy a holdra lépés mellett a 
Déli-sark fölfedezése?) törvényszerűen lét
re kellett jönnie a filmezésnek, a mozi
nak is. Mégpedig nemcsak úgy, hogy azok 
próbálkoztak mozgófényképpel, akiket a 
történelem föl is jegyzett, hanem mások 
is. Élt valahol Európában egy fiatalem
ber, akit Lifka Sándornak hívtak, aki tán 
jobban hitt a filmezésben, mint annak há
rom legnevesebb föltalálója: Edison és a 
Lumiére testvérek. Felelősségteljes dolog 
ilyet állítani, de marad a tény, hogy amíg 
amazok közül az első üzletet, a másik ket
tő attrakciót sejtett, Lifka fáradhatatlan 
kitartással fogott hozzá népszerűsítésé
hez, terjesztéséhez egy akkora területen, 
amelyet a technika akkori állása mellett 
beutazhatott. Az ismeretterjesztést, a tu
dományok népszerűsítésének lehetőségét, 
a kordokumentumok megörökítését, a já
tékosságot, a szórakoztatva nevelést sej
tette meg benne.



És készített is filmeket.
Az elsőket Jugoszláviában. Pontosab

ban: azokon a területeken, amelyek ma 
Jugoszláviához tartoznak, amelyeket az el
ső világháború után Jugoszláviához csatol
tak.

Egy katasztrofálisan nagy emberi fele
lőtlenség, egy szörnyű nagy emberi kap
zsiság miatt ezt nehéz közvetlen adatok
kal, tényekkel bizonyítani.

Meg amiatt is, hogy a filmvetítést ab
ban az időben, amikor egy szaltó mortále, 
egy mellen való lánctépés, vagy egy Cája- 
féle mindenkit földhözcsapkodás látvá
nyosságszámba ment, a filmet ás ilyen lát
ványosságnak, attrakciónak tekintették. 
Csak látványosságnak, attrakciónak — és 
semmi többnek.

Talán azért, mert a cirkuszt is, a film
vetítést is sátrakban bonyolították le, vagy 
mert kávéházi szórakoztató szám volt egy- 
egy artista produkciója meg a mozgóké
pek megcsodálása. Nem akadt jó szemű 
újságíró azon a tájon, ahol Lifka végiguta
zott és vetített, aki ennek a lelkes ember
nek a munkásságából többet látott volna 
meg. Pedig ha az egészet attrakciónak te
kintjük is, ilyen számba kellett volna talán 
venni azt, hogy a nézők a vásznon viszont
láthatták önmagukat, városukat, városuk 
egy nevezetességét, lakóinak valamilyen 
szokását. Mert Lifka azt állítja, hogy aho
va elment, fényképezett, filmezett is, s eze
ket a filmeket lepergetté néhány nap után 
a közönség nagy derűjére, meglepetésére.

Ezt nehéz bizonyítani. Mert ezek a fil
mek a kapzsiság martalékai lettek. Ragasz
tóanyaggá változtak...



AZ EGYIK LIFKA FIÚ ÉS KÍSÉRLETEI
A századforduló évei nem voltak tehát 

sem olyan szépek, sem olyan békések, mint 
öregeink állítják. Inkább talán csodálato
sak. Az új találmányok, a távoli utazások, 
a fölfedezések mindig hoztak valami érde
keset — mondhatnánk, a lassan impe
rializmusba forduló kapitalizmus nagy sze
rencséjére —, amivel az emberek figyel
mét el lehetett terelni az egyre növekvő 
szociális és politikai problémákról. A tö
megek tompítására egyre alkalmatlanab
bá vált a magatartásán változtatni képte
len nagy egyházak bármelyike, az akkori
ban sokasodásnak induló szekták, főként 
az Amerikából származóak pedig igencsak 
valamiféle panamába, nagyarányú sikkasz. 
tásba fulladtak bele. A rendőrség és a 
csendőrség, a maga fokozódó brutalitásá
val pedig nem lecsilapította, inkább inge
relte az embereket.

A mutatványosok — az más! Fillérekért 
szórakozhatott egy-másfél órát a jó nép, 
aztán még egy-két órát elmeditálhatott a 
látottakon. Csodálkozott, nevetett, kaca
gott — szóval a sok sátor amolyan szelep 
szerepét töltötte be, amelyekben ki lehetett



eregetni a tömegek sűrűsödő gőzét, belső 
indulatát. A csendőrség ugyan gyanakod
va figyelte ezeket az olcsó szórakozóhelye
ket, amelyek „alkalmasak arra, hogy ve
szélyes gyülekezetek keletkezzenek”, s ne 
adj isten, valakinek eszébe jut bedobni 
valamilyen politikai jelmondatot vagy kö
vetelést, s máris kész a baj, aztán csak 
észrevette, hogy a sátrak körül nemigen 
kell mást cselekednie, mint sétálnia, fönn
tartania a rendet, sorba állítania az em
bereket a pénztárnál vagy a bejáratnál.

E sorok írója nem tudta megérteni, 
miért van az, hogy a korabeli sajtó nem 
szentelt különösebb figyelmet Lifka Sán
dor vándormozijának, pedig ezt három ok
ból is megtehette volna. Csak filmeket ve
títettek benne, mégpedig — amennyire ab
ban az időben lehetett — eléggé válogatott, 
ismeretterjesztő szalagokat a természete
sen elmaradhatatlan burleszkek mellett, a 
sátor nagyszerűen el volt készítve, meg
csinálva, úgyhogy csukható, kényelmes, 
bársonybevonatú székeivel különb volt, 
mint jó egynéhány akkori színház néző
tere, s végül olyan pompával, akkora kivi
lágítással ragyogott az esti órákban, ami
lyenre abban az időben nem volt példa.

Jó műsor, kényelmes nézőtér, pompás 
sátor ide vagy oda, mert sátor volt vége
redményben, a sajtó a Lifka mozit is a 
mutatványosok közé sorolhatta. Ezt e so
rok írója akkor értette meg, amikor a 
budapesti könyvtárakban kutatva azt ol
vasta, hogy a századfordulón, csak ebben 
a városban, 84 knematográf-mutatványos 
fordult meg, de szinte minden más mu
tatványos (néha 300 is egyidejűleg, a város 
más-más helyein) vetített néhány percig



mozgó képeket, a varieték és a nagyobb 
kávéházak szórakoztató műsorából pedig 
szinte elmaradhatatlan volt az álló- vagy 
mozgóképvetítés.

Miből gondolhatta volna akkor a szá
zad eleji kolléga, hogy a film valami, hogy 
abból lesz a hetedik művészet, hogy erre 
oda kell figyelnie? Legalább azokra, akik
— Lifka Sándorhoz hasonlóan — csak ez
zel foglalkoztak, akik Lifka Sándorhoz ha
sonlóan nem vállaltak cirkuszi csinnadrat
tát vagy lealacsonyodást, akik plakátaikon 
vagy újsághirdetéseikben, ha valahol meg
jelentek, kevésbé hirdettek kacagtató szó
rakozást, mint inkább „tanulságos előadá
sokat”. Pedig oda figyelhettek volna a szín
házi vagy a rendőrségi riporterek is. A 
színházi emberek ugyanis — persze bizo
nyára nem a mutatványosok, mint inkább 
a Lifkához hasonló komoly kinematográ- 
fusok versengésétől félve — azt követel
ték, hogy a kultusz- és a belügyminisztéri
um tiltsa be a „színház” szó használatát 
a vetítéssel foglalkozó mutatványosok rek
lámjairól és cégtáblájáról, s e kérésük 
1908-ban végre meghallgatásra talált, ezért 
február 28-a után szigorúan megbüntettek 
mindenkit, aki a színház szót jogtalanul, 
mutatványos, szórakoztató vagy egyéb 
műsorok bemutatásakor használni merte.

A másik ilyen dolog, a rendőrségi, köz
vetlenül a Lifka névhez fűződik. Persze, 
nyilván volt más hasonló próbálkozás is. 
Egy rendőrségi jelentésben azt olvashat
juk, hogy Lifka Károlyné, tehát Sándor 
édesanyja, a század első éveiben Buda
pesten vetített. Sátora az Aréna út és az 
István út, ma Dózsa György út és Ajtósi



Dürer sor sarkán állt. Többször ostromol
ta meg kérvényével a fővárosi tanácsot, 
hogy engedélyezze neki állandó mozi épí
tését a Boráros téren vagy a Nagyfuvaros 
és a Déri utca sarkán, de kérése soroza
tos elutasításra talált. Minden ilyen elu
tasításban benne szerepelt, hogy az olcsó, 
pár filléres szórakoztatás alkalmas arra, 
hogy odavonzza az „alja népet” és hogy 
„nemkívánatos csődületet okozon”. Pedig 
Lifka Károlyné minden folyamodványá
ban hangsúlyozta, hogy nem olcsó szórakoz
tatást, nem mutatványokat, nem attrak
ciókat kíván állandó mozijában (hadd 
használjuk a mozi szót, noha akkoriban 
talán még ki sem találta Heltai) bemutat
ni, hanem nevelő, oktató célzatú, a fiatal
ság tudományos ismereteit bővítő filme
ket vetítene.

Hasonló adatokra lelt e sorok írója 
Belgrádban, Zágrábban, Szabadkán és Sze
geden is a korabeli sajtó és más iromá
nyok böngészése közben. Mutatványosok
ban nem volt hiány.. .

*

Miért ez a sok utalás a mutatványosok
ra — azon kívül, hogy e sorok írója úgy 
véli, miattuk képtelen bebizonyítani, ada
tokkal is alátámasztani, hogy Jugoszlávia 
első filmese Lifka Sándor volt? Azért, mert 
tágabb, de nemesebb értelemben véve a 
Lifka család is mutatványos volt.

A család ősi fészke a csehszlovákiai 
Žatec. Ez a kisváros, akkoriban falu, Prá
gától északnyugatra mintegy 30—40 kilo
méterre van. Itt gyülekezett a család a téli 
hónapokban, amikor lehetetlenné vált a vi



dékjárás. Kari, vagy ha így tetszik: Ká
roly, az apa volt a lelkes ember, aki a 
vándormúzeumot összehozta és összekom
ponálta, s akinek lelki alkatát örökölte 
történetünk hőse, Sándor. Emestine, az 
édesanya, már sokkal nagyobb és több gya
korlati érzékkel rendelkezett: ő tartotta 
kézben a család anyagi gyeplőjét, igen
csak ő volt az, aki az apa álmodozásai
ból, elképzeléseiből eldöntötte, mit érde
mes megvalósítani, hova érdemes elmen
ni ahhoz, hogy az utazó múzeum ne csu
pán ismeretterjesztő missziót töltsön be, 
hanem a család fönntartásához, a gyere
kek kiiskoláztatásához szükséges anyagi 
hasznot is meghozza. S hogy ismétlődjék 
a történelem: Lifka Sándor szabadkai is
merői szinte kivétel nélkül azt állítják, 
hogy ez a jóra való, szépre törekvő, álmo
dozó, finom lelkű, mindenkiben megbízó 
(felmérhetetlen értékű filmjeinek tönkre
menetelét is emberi bizalmának köszön
heti) ember is tönkrement volna, ha nem 
ismerkedik meg a nagyszerű üzleti és gya
korlati érzékű, gyakran keményen kato
nás és határozott Beck Erzsébettel, ké
sőbbi élettársával. Mert persze, gyerek 
volt, az idők szokásaihoz híven négy is, 
három fiú: Kari, Rudolf és Alex (Sándor) 
és egy lány: Emestine.

Mondtuk: a Lifka család mutatványos 
volt, de annak nemes értelmében véve, 
mert vándormúzeumot tartott. Benne min
dent megtalálhatunk, amit egy rendes mú
zeum bemutat: ásatási leleteket, régisége
ket, ruhákat, könyveket, fegyvereket stb. 
Három részlege azonban különlegesen fi
gyelemre méltó. Az itt-ott föllelhető föl



jegyzések és újságkivágások szerint rend
kívül gazdag volt állat- és kőzettani gyűj
teménye. Állatkert kevés volt abban az 
időben, s azt is kevesen tekinthették meg 
utazási és anyagi okok miatt, ezért Lifká- 
ék múzeumának csodájára jártak, hiszen 
benne nemcsak a környék vadait láthatták 
kitömött vagy rajzokon, képeken jól re
konstruált állapotban a nézők, hanem sok 
egzotikus, távoli világrészekről származó 
példányt is. Aztán az a sok csillogó kő, 
ásvány és kristály! Nagy-nagy dicséretére 
legyen mondva idősb Lifka Károlynak, 
hogy az ásványok mellé nemcsak odaírta 
szép, olvasható betűkkel (s ahol megfor- 
dúlt, olyan nyelven is: németül, magyarul, 
csehül, lengyelül, szlovákul, románul, szer
bül, szlovénul, olaszul stb.), honnan ered
nek, mit tartalmaznak, milyen fémeket és 
más elemeket kohásznak ki belőlük, ha
nem meg is magyarázta élő szóval az ér
deklődőknek, lévén hogy látogatóinak te
kintélyes része írástudatlan volt.

S végül, de nem utolsósorban, a múze
um legérdekesebb része: a panoptikum. 
Tessék elképzelni: Lifkáék a múlt század 
utolsó éveiben, s ebben a században egé
szen a világháborúig, viaszfigurás panop
tikummal járták be a monarchia országa
it és tartományait! S ez a panoptikum me
gint csak nem volt a vásári mutatványo
sok módjára zömmel brigantik és torz
szülöttek gyűjteménye, hanem neves sze
mélyiségeké, sőt neves eseményeké. Hol 
voltak még abban az időben a nagyváro
sok híres gyűjteményei, amikor Kari Lif
ka ilyeneket mutatott be a monarchnia kis- 
és nagyvárosaiban?! S nemcsak gazdag



embereknek, hanem szegényeknek is, né
hány fillérért. Ezeket a viaszfigurákat el 
més szerkezettel látta el, azok megmoz
dulni is képesek voltak. Ha például vala
mely jeles esemény történt, mondjuk egy 
koronázás, Lifka figuráival már azt is igen 
rövid idő alatt képes volt bemutatni az 
ámuló nagyközönségnek.

A Lifka vándormúzeum egy ilyen út
ján született Sándor Brassóban, 1880. má
jus 20-án. Elemi iskoláját odahaza vagy 
rokonainál, középiskoláját pedig Bécsben 
végezte, s elektrotechnikát tanult. Akkori
ban számított amolyan csodabogárnak a 
laterna magica, amely ködképet vetített, 
persze csak egyetlen ember számára. Egyik 
nagybátyjától Lifka kapott egy ilyen do
bozt, s mert nem elégítette ki, megpró
bált kísérletezni vele. Megcsinálta a maga 
kis kromatropját. Két állóképet hozott 
mozgásba. Az egyiken egy inas tortát vitt, 
a másikon egy lány közeledett, s arcával 
belefutott a tortába (mennyire gyakori gag 
lett ez a későbbi burleszkekben!). Szerény 
eszközeivel és anyagi lehetőségeivel ennél 
többet nem tudott kihozni, pedig az volt 
a vágya, hogy olyan képet, képsort hív
jon életre, amelyel több mozgást lehet 
bemutatni. Hogy a francia Lumiére-nek 
ugyanakkor, vagy talán valamivel később. 
1895-ben sikerült ezt a problémát megol
dania, nem hangolta le túlságosan, inkább 
kíváncsivá tette, s meg is nézte egy forin
tért Lumiére-ék bécsi előadását 1897-ben

Ezután nem tudott nyugodni. A család
tól pénzt kért, Párizsba utazott, hogy kö
zelebbről megismerkedhessen a filmezés
sel, s onnan egy Pathé filmfölvevő kame



rával tért vissza. Magyarországi lapok föl
jegyezték, hogy ezzel a kameréval 1900- 
bán Gödöllőn körülbelül 40 méter hosszú 
szalagot forgatott. Nem mást, mint I. Fe
renc József császár és király meg Erzsé
bet királynő látogatását örökítette meg. 
Állítólag ekkor figyelt föl rá az Uránia 
nevű „tudományos színház”, amely a Ma
gyar Tudományos Akadémia III. (termé
szettudományi) szakosztályának kezdemé
nyezésére alakult 1897. január 17-én, s fo
gadta munkatársként soraiba. Ezt látszik 
alátámasztani Hatvani Nándornak a Ma
gyar Filmmúzeumban fekvő könyve, amely 
szerint egyrészt „Lifka a monarchia első 
mozgófénykép-vállalatát alapította meg 
1900-ban”, másrészt „a budapesti Uránia 
Színház fióküzleteként hirdette magát”. Ha 
ez így van, akkor valamelyest érthetővé 
válik számunkra, miért nem találjuk meg 
Lifka Sándort a szabadkai lapok 1902. 
évi számaiban, noha sokan úgy tudják, 
hogy ő ekkor már vetített ebben a város
ban. Csak a Bácskai Hírlapban olvasha
tunk egy félig-meddig elmarasztaló cik
kecskét:

„Újvidéken Uránia néven hazafias álló- 
és mozgóképvetítő társaság alakult. Ez 
1902. július 18-án Szabadkán vendégszere
pelt. A minden tekintetben érdekes vetí
tés iránt kevés érdeklődés nyilvánult meg. 
Igazán csodáljuk a szabadkai közönséget, 
hogy e minden tekintetben élvezetes es
tély iránt oly kevés érdeklődést tanúsított. 
30 mozgófényképet láthattak pedig a há
borúk egyes jeleneteiről. Az alakok csak
hogy nem beszéltek, éppen csak a puska 
durranását s az ágyúk dörgését nem lehe



tett hallani, amúgy az életet láttuk a moz
gó képeken.”

Lehet, hogy Lifka Sándor vetített Sza
badkán az Uránia megbízásából? Család
tagjainak írt leveleiből, illetve a tőlük ka
pott képes levelezőlapokból ugyanis kidé- 
rül, hogy Szabadkán tartózkodott ebben az 
időben, minthogy az is kétségtelen, hogy 
lent portyázott sátrával Üj vidék, Zimony, 
Pancsova és Belgrád körül.

Egyébbként, ha már megemlítettük az 
Urániát, hadd mondjuk el, hogy munkája 
bán az akkori idők neves írói és művé 
szei működtek közre. Előadásait leginkább 
Pékár Gyula kísérte könnyed csevegésű 
előadásaival, rendszerint valamilyen mű 
velődési történeti szöveget mondott el, a 
föllépő művészek között pedig ott volt 
Blaha Lujza, Márkus Emília, Nikó Lina, 
Pálmay Ilka, Fedák Sári, Rózsa Miklós, 
Kiss Mihály, Vendrei Ferenc, Balogh Szi- 
di és sokan mások.

S az Uránia munkájából egy teljesen 
Jugoszláviára vonatkozó részlet. Fényké
pező csoportjai 1903-ban Dalmáciában és 
Montenegróban iártak. Szalagra vették a 
zelenikai fürdőzőket, a crnagorai orót, 
szerpentineket, a tengerbe ugráló gyere
keket, az öszvért, amelyet nem lehet híd
ra nógatni, meg egy tengerparti naplemen
tét. Szerbiában megörökítették a király
gyilkos puccsot, Karađorđević Petart, az 
új királyt — ez utóbbiért Belgrád megven
dégelte az Uránia vezetőit.

Ha már kiugrottunk Lifka Sándor 
élettörténetéből az 1902. évbe, amikor föl- 
tételezésünk szerint az Uránia embereként



járhatott Szabadkán, hadd mondjuk el, 
hogy mozisokból valóságos búcsú járás volt 
errefelé. Csak néhányat említünk: Bácskai 
Hírlap, 1901. szeptember 8.: „Páratlan! Pá
ratlan! össze nem tévesztendő a komédi
ával! Magyarországon először villannyal 
hajtott és világított mozgó fényképek (Cy- 
nematograph) a Csirkepiacon stb. Tiszte
lettel özv. Fáber Sándorné és társa.” Bács
kai Hírlap, 1902. augusztus 6.: „Szabadkán, 
a Széna téren felállított Cinematograf na
ponta este 6, 7, 8 és 9 órakor igen válo
gatott műsorral előadást tart. O. Gierke.” 
Ez az O. Gierke már értett a közönség
csábításhoz, mert tizedikére már ezt Ígé
ri: „Naponta férfielőadás!” Talán csak 
nem a szexfilmek őseit vetítette vászonra 
városunkban? Mellesleg ezekről az előadá
sokról a sajtó is megemlékezik igen szép. 
dicsérő jelzők kíséretében. Aztán ugyaneb
ben a lapban augusztus 26-án: „Kinematog- 
raph az Otthon kávéházban. A szebbnél 
szebb, néha szinte bámulatos mozgófény
képeket érdemes megnézni. Lebilincselő 
szórakozás. Unalomnak még csak árnyéka 
sincs. Kedden tréfás műsor. Szerdán Drey- 
fus-per.” Szeptember 25-én: „Edison szín
ház. Benkő tanár érdekes előadást tart a 
mozgó képekről. 3000 gyertyafénnyel ve
títenek 300 négyszöglábnyi vászonra. Euró
pa valamennyi városában bámulatot kel
tett/' Az előadás után a Szabadka és Vi
déke így írt: „Benkő tanár mozgófény
képei után villamos szerpentin táncot lej
tett Belle R. K. A. bécsi táncművésznő, aki
nek 500 méteres bőségű ruhája 24 különfé
le színsugárban rendkívüli látványt nyújt. 
A másik érdekessége az előadásnak, amit



még nálunk nem mutattak be, a Flórenci 
nővérek által reprodukált élő levelezőla
pok.”

*

No de hagyjuk a csuda dolgokat, a nagy 
hirtelen fölsokasodó mozikat, vetítéseket, 
ezek körítéseit, és térjünk vissza Lifka San. 
dorhoz.

Kari, az apa, 1885-ben meghalt, s attól 
kedve Emestine anya vitte tovább a 
vándormúzeumot. Alex, ahogyan Sándort 
a családban nevezték, 1900-ban kikérte 
édesanyjától atyai örökségét, s erre rábe
szélte fivérét, Karit is. Elhatározták, hogy 
azonnal mozit vásárolnak és megkezdik a 
vetítést. Megpróbáltak érintkezésbe lépni 
néhány esetleges szállítóval, de kiderült, 
hogy komplett mozit senki sem gyárt. Az
után a mozisokkal keresték a kapcsolatot, 
azok azonban féltve őrizték titkaikat, hogy 
kitől mit szereztek be, nehogy mások is 
megvegyék. Mindenféle gépükről, berende
zésükről, fölszerelésükről eltávolították 
még a gyártó cég nevét is, nehogy ezen a 
nyomon haladva mások is megtudják, mi
hez hol lehet hozzájutni, s fölcsapjanak 
konkurrensnek. Még a filmek összehozásá
ban is nehézségek keletkeznek, mert vol
tak egylyukú perforációstól négylyukúig, 
az előbbit kalapácsütéssel, mechanikusan 
kellett hajtani, az utóbbit gép is húzhatta. 
Gyártók még akadtak, akik természetesen 
igyekeztek eladni termékeiket, ám for
galmazó még nem volt. Anekdotaként me
sélte maga Lifka Sándor, hogy — elég nai
van — filmcserére akarta rábírni a lioni 
Genie urat, aki jelentett valamit a szak



mában, mert úgy vélte, így mégiscsak vál
tozatosabb műsort tudnának összehozni. 
Genie úr ezt felelte: „Filmet és feleséget, 
ugyebár, nem kölcsönöz az ember.”

Elhalasztották hát mozijuk megvásár
lását, azt azonban elhatározták, hogy szék
helyüket Triesztbe teszik át, s ott látnak 
munkához. Ez a választás teljesen logikus 
nak látszik, ha figyelembe vesszük, hogy ez 
a város volt a monarchia legnagyobb kikö
tője, s csak itt remélhették, hogy hosszabb 
ideig dolgozhatnak anélkül, hogy műso
rukkal unalmasakká válnak. Számítottak 
ugyanis a sok utasra és a sok tengerészre, 
akik itt megfordultak.

Az 1900. év második felét annak szen
telték, hogy megtervezzék a mozisátrat, s 
megvettek minden szakkönyvet, amiből 
valamit megtanulhattak az építkezésről, a 
berendezésről, a gőzgépről (amely az áram- 
fejlesztőt hajtotta), a dinamóról (amely 
az áramot szolgáltatta olyan városokban, 
amelyeknek még nem volt telepük), a viL 
lamos vezetékről, az izzókról, az ívlám
pákról, a moziberendezésekről és azok ke
zeléséről, no meg az ácsolásról, a lakatos
ságról, a mázolásról, a kárpitozásról, az 
asztalosságról, tehát minden szakmáról, 
amelynek fortélyait alkalmazniok kellett. 
A faalapvázhoz Szlovéniából hozattak cso
mómentes fát. Az acélszerkezetet a Styria 
gyár legfinomabb fémé szolgáltatta. Vetí
tőt a párizsi Gaumont cég szállított. Félsta
bil gőzgépet a Garret és Schmidt cég. Az 
áramfejlesztő dinamó a berlini AEG-é volt. 
Ivlámpákat a bécsi Körtingtől vettek, fény
szórókat pedig a Weinert és Co-tól Berlin
ből. A vasúti szállító és lakókocsikat a Fre-



iberg et Co és a Görlitz cég gyártotta szá
mukra. összeállt a nyolc vagonos kompozí
ciójuk, elkészült a 460 férőhelyes sátor, a- 
melynek pazar kényelméről már szóltunk. 
Mindezt két hónap alatt nyélbe ütötték, s 
végre elkezdhették a vetítéseket. Fényár
ban úszott sátruk környéke, s eleinte mit 
sem számított, hogy mindössze hét film
jük volt, nem több, mint 500 méter hosszú
ságban, Egy-egy előadás háromnegyed ó- 
rát tartott, s naponta ötször fogadhattak 
új közönséget.

Bár Trieszt nagyváros volt, s kikötő is, 
ennyi filmanyagból nem lehetett fél évnél 
tovább megélni. Így aztán már az év vé
gén szedelőzködni kezdett a tábor. Neki
vágtak a monarchia annak a részének, a- 
melv ma túlnyomórészt Jugoszláviához tar. 
tozik. S itt idézzük magát Lifka Sándort, 
aki 1940-ben, egy osztrák filmújság fölké
résére cikket írt, s benne a következő ol
vasható. Előrebocsátjuk, amit már megem
lítettünk, hogy Lifka Sándor 1900-ban film
felvevő gépet vásárolt magának Párizsban, 
s azzal Gödöllőn szalagra vette a császári 
párt. Már ebből föltételezhető, hogy más 
filmeket is készített. Ez fontos tényező, 
ha írásunk végén fölvetjük a kérdést: ki 
volt Jugoszlávia első filmese? 

íme, mit ír Lifka Sándor:
„Nemcsak készen vett filmeket játszot

tunk, amerre jártunk, hanem volt saját fel
vevő gépünk is, amellyel minden nagyobb 
városban készítettünk felvételeket, s azo
kat már néhány nap múlva bemutattuk a 
publikumnak. Ezekkel a saját filmfelvéte
leinkkel három arany- és két ezüstérmet, 
valamint néhány dicsérő oklevelet nyer
tünk.”



Sok, szinte elvégezhetetlen munkát igé
nyelt volna annak utánajárni, merrefelé 
portyázott a két lifka fivér hazánk terüle
tén — amíg együtt tartottak. Családi leve
lezésük alapján azonban körülbelül így a- 
lakul útirányuk: 1901-ben Fiume (Rijeka), 
Csákvár (Čakovec), Ljubljana, Bjelovar, 
Eszék; 1902-ben Vukovár, Belgrád, Zimony, 
Üj vidék (közben Szabadka?), Kikinda; 
1903-ban Split, Pancsova, Nagy becskerek, 
Versec. Átrándultak a szomszédos Magyar- 
országra és Romániába is.

1904-ben a két testvér még egy sátrat 
készített, s ennek 550 férőhelye volt. Elha
tározták, hogy szétválnak utaik. Az első 
sátorral Kari járta a monarchia osztrák 
„tartományait” , a másikkal Sándor a ma
gyar területeket". Kari fáradt bele hama
rabb a portyába, s Linzben és Salzburg
ban állandó mozit létesített, s ezek ma is 
a Lifka nevet viselik. Sándor 1906-ban még 
nagyobb, most már 900 férőhelyes sátrat 
épített magának és fáradhatatlanul kitar
tott filmkedvel tető, ismeretterjesztő uta- 
in. Ez a sátor már mindenütt nagy föltű
nést keltett. A bejárat faragott és aranyo
zott volt, finom olajfestményekkel díszít
ve. Az éleket és íveket a villanykörték szá
zai világították be. 10 effekt ívlámpa, né
hány fényszóró pedig arra szolgált, hogy 
színes fényeffektusokat érjen el velük. A 
hátracsapható székek bársonybevonatúak 
voltak, a páholyokba karosszékeket helyez- 
tek, villamos légkeverők szolgáltatták a 
friss levegőt. Minden előadáson elsőrendű, 
legalább 15—16 tagú zenekar játszott, lég- 
inkább katonák. A vendégeket 15 tagú sze 
mélyzet látta el.



NEKILENDÜL A NAGYVILÁGNAK,
A KÉT LIFKA FIÜ

Az imént azt mondtuk, hogy a két Lif
ka fiúnak mindössze 500 méternyi szalag
ja volt, s hét film képezte műsorát. Ez 
azonban abban az időben nem volt cse
kély vagyon. Hadd hívjuk föl a figyelmet
— némi összehasonlításként — arra, hogy 
amikor Lumiére-ék a párizsi Grand Café- 
ben megtartották első előadásaikat, 
mindössze 100 méternyi filmet voltak ké
pesek fölkínálni a nagyérdemű közönség
nek. S még évek után is ennyivel rendel
keztek, amikor már bejárták Európa nagy
városait, közöttük Belgrádot, Zágrábot, 
vagy hogy az akkori monarchia kereteiben 
maradjunk, Budapestet, Bécset, Prágát, 
Krakkót.

E sorok írója munkájának megkezdé
sekor azt a célt tűzte maga elé, hogy köz
vetett módon bizonyítja be Lifka Sándor 
elsőségét a jugoszláv filmgyártásban. Miu
tán Lifka filmjei elégtek (erre részletesen 
visszatérünk), olyasmit szeretett volna el
olvasni az 1905-ig megjelent lapokban, hogy 
a közönség magára ismert műsora nézése



közben — mert ti. Lifka azt állítja, hogy 
ahova ment, híradókat, dokumentumfilme
ket készített az illető városokban. Ha ilyen
re rálel, nyert ügye van. Ehhez azonban 
szinte minden olyan városba el kellett vol 
na látogatnia, ahol hősünk vetített. Erre 
se ideje, se pénze nem volt, meg kellett 
elégednie Szabadka, Újvidék, Belgrád, Zág
ráb, Szeged és Budapest könyvtáraival, 
meg a belgrádi és a budapesti filmmúzeum
mal. Az elsőkben ilyen szöveget nem ta
lált, mivelhogy a mozi is mutatványsátor 
volt, arról nemigen írtak a lapok, Lifka 
Sándor szerénysége pedig nem engedte 
meg, hogy megvásárolja az újságírókat, ír
janak előadásairól sokat és szépet. Hirde
téseket jelentetett meg, ahol megjelent, 
fölkérte a nagyérdeműt, tekintse meg film
jeit, amelyekkel tanulságos műsort és jó 
szórakozást ígért, aztán megelégedett az
zal, amit a lapok önszántukból írtak — ha 
írtak egyáltalán. Az utóbbiak hozzáállása 
is furcsa. A belgrádi filmmúzeumban több
szöri próbálkozás után se sikerült megte
kintenem Lifka 1900-ban vagy 1904-ben vett 
kameráját, filmjeinek plakátjait, amelye
ket egyébként Lifkáné Beck Erzsébet oda
ajándékozott neki férje halála után, úgy 
vélve, hogy ezek a ma már kulturális ér
tékeknek számító tárgyak mégiscsak ott 
vannak a legjobb helyen. Gyanítható, hogy 
ez az intézmény lezártnak tekinti a jugo
szláv filmgyártás történetét, amely szerint 
hazánk első filmese a bitolai Milton Mana- 
ki volt, aki — akárcsak Lifka Sándor — 
gyaníthatóan készítette el első filmjeit
1905-ben, s igazi szalagját 1911-ben fényké
pezte a török szultán bitolai látogatása ida 
jén. Ugyanilyen alapon legalábbis gyanít



ható, hogy Lifka is készített filmeket az 
1900-ban és 1904-ben vásárolt kamerájával. 
A budapesti filmarchívumot ebben a tárgy
ban óvatosság jellemzi. Ennek alapja nyil
vánvalóan az a korrekt álláspont, hogy a 
monarchia utódállamainak történelmével, 
művészetével, tudományával stb. ne fog
lalkozzanak a magyarországi intézmények 
azzal a megokolással, hogy ezek a területek 
az egykori Magyarországhoz tartoztak. 
Csupán utalásokra lehet tehát Lifkával 
kapcsolatban is rálelni, ha ez a magyar 
filmgyártás fejlődésének szempontjából 
valóban szükséges.

így hát az 1901—1904-es időkből tulaj
donképpen csak az „úgy vélik”-re és az 
„úgy tudják”-ra lehet támaszkodni, itt-ott 
cikkrészletekre, de inkább régi filmesek 
visszaemlékezései nyomán.

Ügy tudják tehát, hogy Lifka Sándor és 
bátyja 1901-ben már Szarajevóban járt, a- 
hol a Baš éarSiját és Ilictéát fényképezte. 
Ügy tudják, Zágrábban a Maksimiron állt 
sátra, s kihasználta az alkalmat arra, hogy 
a város kedvelt kirándulóhelyén lencsevég
re kapja a ,vlazító” polgárokat. Szintén úgy 
tudják, hogy Eszéken a Dráva-partot örö
kítette meg. 1902-ben közelebb járt hoz
zánk, Belgrádban megcsodálták ragyogó 
sátrát, a legjobb katonazenekar kísérte elő
adásait, s csődületeket okozott, amikor 
megpróbált filmezni. Belgrádba 1904-ben 
is visszatért, s míg előbb a Kalemegdanon, 
most a Košutnjakon állt sátra, ezúttal, 
„úgy tudják", a Terazija sétálóit filmezte. 
De fölvevőgépét is kiállította, hadd néz
zék az emberek, miben keletkezik a moz
gókép. Üjvidéken a Duna-parton, Szabad



kán pedig a Széna téren (sátra környékén) 
meg a korzón forgatott.

S vajon „csak” reprodukált-e Lifka a 
bemutatott filmeket, vagy megpróbált újí
tani is? De mennyire hogy megpróbált! 
Végtelen nagy türelemmel kereste és meg
találta azt a festékanyagot, amely „fogta” 
a filmet, de egyben át is lehetett világítani, 
így minden műsorban legalább egy szalag 
volt színes — a közönség nagy ámulatára. 
Aztán — villamossági mérnök-technológus 
ember lévén — nemcsak spontánul, hanem 
megfelelő ismeretekkel is megpróbálta egy
behangolni, szinkronba hozni vetítő beren
dezését gramofonjával, s hosszú kísérlet 
után egy elmés szerkezetet is készített, a- 
mely „gyeplőbe fogta” a két szerkezet moz
gását. Lifka Sándor tehát ha nem is csi
nálta meg, de már a század első éveiben 
megkísérelte megcsinálni a színes és a han
gosfilmet. Effektusai e tekintetben, ugyan
csak az „úgy tudják” alapján, szinte telje
sen tökéletesek voltak.

A két Lifka fivér, amikor már a sátrak 
megvoltak, s amikor egy kis pénzt gyűj
töttek össze, vagyonkájukat azonnal arra 
használták, hogy Franciaországba, később 
Németországba utazzanak újabb filmekért, 
így aztán elérték, hogy egy-egy városban 
legalább egy hónapig volt filmjük, s prog
ramjukat többször változtatták. Műsoruk 
immár több mint egy óra hosszat tartott, 
s ezeken rövid színi jeleneteket (a színé
szek játszottak, sokkal később derült ki, 
hogy neves színházak ismert művészei vál
laltak filmszerepeket), tudományos-isme- 
retterjesztő szalagokat, táj filmeket, bur- 
leszkeket mutattak be. Két újdonságot tu



lajdonítanak egyébként a két Lifkának. Az 
egyik programbeli, a másik szervezésbeli 
volt. A programbeli abból állt, hogy föltét
lenül vetítettek híradót. Például Ferenc Jó
zsef megtekinti gyakorlatozó hadait; vadá
szaton a belga, a német, a magyar király; 
megölték Draga Mašint; megint vannak hu- 
genoták (?) stb. A szervezési dolog: gyere
kek, diákok és őrmesteren aluli sarzsik 
meg katonák számára félárú volt a belépő
jegy.

És bár Genie úr annak idején azt mond
ta neki, hogy feleséget és filmet nem illik 
cserélni, a két Lifka (talán mert egyik sem 
volt nős) úgy döntött, hogy cserél filme
ket. Akik erre hajlandónak bizonyultak, 
kicserélték velük szalagjaikat. Lifka Sán
dor mondta egy alkalommal, hogy azokat 
a szalagokat is cserélte, amelyeket ő for
gatott, s ezt most már sajnálja, mert egyi- 
két-másikát nem kapta vissza.

*

És jött végre az 1905. esztendő, amely
ben Szabadka közönsége bebizonyította, 
hogy vonzódik minden újhoz, minden szép
hez, mert dugig megtöltötte Lifka Sándor
nak akkor már 900 férőhelyes sátrát a ben
ne lezajló minden előadáson. Szabadka új
ságírói bebizonyították, hogy érdekli őket 
az, amit Lifka bemutat és lekenyerezés 
nélkül is írtak előadásairól. Lifka Sándor 
pedig a maga részéről, itt is, meggyőzően 
bebizonyította, hogy a moziban mindenek
előtt az ismeretterjesztés, a szórakoztatás, 
a nevelés eszközét látia. Hogy ennek a 
célnak megfelelt, azt bizonyítják azok az 
iskolák, amelyek számára diákelőadásokat



rendezett, és azok az igazgatók, akik Lif
ka előadásainak tanulságos voltát aláírá
saikkal igazolták.

Csak egyet nem bizonyított be a sza
badkai vendégszereplés, e sorok írójának 
legnagyobb sajnálatára: azt, hogy Lifka va
lóban készített Szabadkán is filmeket. Ez 
se plakátjairól, se műsorismertetéséből, se 
az újságírók cikkeiből nem derül ki. Me
gint csaík az marad, hogy ,,úgy tudják” Sza
badkán az öregek, láttak ilyen filmeket — 
de hogy pontosan melyik évben, azt már 
nem. Pedig azt kellene tudni, hogy 1905 
előtt vagy az után, minthogy Milton Ma, 
naki, akit az első jugoszláv filmesként tisz
telnek, ebben az évben készítette első, má
ig is megőrzött szalagját. És egy másik 
föltételezés. Bárkivel beszélt e sorok írója 
Lifka Sándorról, mindnyájan nagy-nagy 
szerénységét, hivalkodásra, dicsekedésre 
való képtelenségét hangsúlyozták első és 
legszebb jellemvonásaként. Hát úgy látszik, 
Lifka Sándor a maga készítette filmeket 
nem akarta reklámozni. Azokat — nyilván
— meglepetésnek, ráadásnak tartogatta. 
De akkor az újságírók miért nem említet
ték ezt a kétségtelenül szenzációsnak 
mondható ráadást?

Íme hat a Lifka mozi egyik plakátja a 
Bácsmegyei Napló 1905. szeptember 30-i 
számából:

UTOLSÓ ELŐTTI ELŐADÁS
A Lifka-féle tökéletesített elektro-bios 

köp
visszavonhatatlanul vasárnapig, 

október 1-ig látható 
Szabadkán, a Széna téren



Színház. Szenzációs események legtökéle
tesebb bemutatása, egy ezen célra épített 
nagy csarnokban, egy 20 lóerejű gőz-dyna- 
mógép villanyos világítása mellett.

Műsor szeptember 30-án:
1. Japán császári testőrség gyakorlata.
2. „Dránem", a híres párisi komikus, ami

dőn a közönséget üdvözli.
3. Egy utazás a transzszibériai vonalon a 

Tanguszka folyótól a Bajkál-tóig.
4. Csodálatos hajvíz.
5—8. Halászat a nyílt tengeren. Igen ér

dekes felvétel. A hajós kiér a nyílt ten
gerre. A háló leeresztése. A háló a le
génységével, majd gőzcsigával lesz kie
melve. A háló a fedélzetre húzása és 
kiürítése. A sok másféle hal között ki
fogott cápa a halászok által szigony
nyal megöletik. A halak kiválasztása. 
A kisebb halak visszadobatnak a hajót 
követő sirályok örömére a tengerbe. A 
halak partra szállítása. A hajó kijaví
tása.

9. Egy kellemetlen vendég.
10. Birkózás egy bikával. A párisi hippod- 

rom egy feltűnést keltő száma.
11—17. Álomkép egy iszákosnak. Nagy ko

mikus ábránd több képben.
18. Giovanni az idomított papagájokkal.
19. Signora Adalio, a világihírű kötél táncos

nő.
20. Tűzijáték a londoni kristálypalotában. 

(Színezve!)



Minden nap egészen új, változatos műsor. 
Naponta előadás!

Helyárak 80, 50 és 30 fillér. Katonák őr
mestertől lefelé és 10 éven aluli gyerme
kek, a III. helyen, 20 fillért fizetnek.

De lássuk, mit láthatott a közönség a 
többi előadáson:
1. Little Tock, a híres amerikai komikus.
2. Brüsszel környékének látképe egy ro

bogó vonatról.
3. Nagy bikaviadal.
4. A kutya és a pipa.
5. Orosz—japán háború.
6. Az eltűnt nagyasszonyról szóló mese.
7. Apró madártolvajok (nagy hatású jele

net).
8. Főutca Tokióban.
9. A kéményseprő és a cukrász.

10. A Szentföldön, Jeruzsálemben.
11. Az elbűvölt szerelmes.
12. Az elefántok díszbevonulása Edward ki

rály indiai császárrá való koronázása
kor.

13. Sidney bohóc a falábakkal.
14. A gyújtogató.
15. A szirén (gyönyörűen színezve).
16. Skandalum a lépcsőn.
17. A turini gróf vezérkarával egy hegyi

patakon átnyargalva.
18. Gezzi bohóc birkózószámával.
19. Szüret Dél-Franciaországban.



20. Nyári kirándulás akadályokkal.
21. Új! Cecília trónörökösnő ünnepélyes 

bevonulása Berlinbe, június 3-án.
22. A víg mosólányok.
23. A megcsalt bosszúja.
24. A paróka.
25. Hősies harc betörők és csendőrök kö

zött.
26. Üj! Az orosz—japán háború Port Ar- 

thur mellett.
27. Vonatérkezés.
28. A Niagara vízesés.
29. A varázskalap.
30. A sztrájk.
31. A vőlegény jelölt és tíz nő.
32. Szerenád a Holdon (illúzió).
33. Üj! A híres lófuttatás.
34. Éj jeli betörés.
35. A virágtündér (színezett).
36. A balti flotta.
37. A megbűvölt tyúk.
38. A régi és új Róma látképe.
39. Vadorzók üldözése.
40. A versailles-i világhírű szökőkutak.
41. A Pique király átváltozása.
42. Margit szerelme.
43. Loye Fuller.
44. Búcsújárás Nikkóba, a háború istené

nek templomába.
45. Cake-Walk.
46. Az első szivar.
47. Velence látképe.



48. Éjjeli zene a holdvilágnak.
49. Lázadás Oroszországban, vagy az odesz- 

szai rémnapok.
50. Az apa bosszúja.
51. A merész utazás.
52. A csodaszerű szélkakas (gyönyörűen 

színezve).
53. Díszmutatvány (II. Vilmos).
54. Egy jó újságcikk.
55. Dráma a felhőkben (léghajó).
56. Mulattató varázslás.
57. Szergiusz nagyherceg őfensége meg

halt, ki 1905. február 17-én meggyilkd- 
tatott — utolsó fényképe.

58. Egy váratlan zuhany egy kapitánynak.
59. A szamárbőr.
60. Halászat akadályokkal.
61. Az ördög lányai. A színes fényképezés 

nagy hatású mesterműve.
Gyakorlatilag több filmről van itt szó,

hisz egy-egy szalag több részből állt.
S íme, mit írt Lifka mozijáról a sza

badkai sajtó:
Bácskai Hírlap szeptember 14-én: Kine- 

matográf Szabadkán. Rendkívül érdekes 
látványosságban lesz része holnaptól kezd
ve a szabadkai közönségnek. Egy tökéle
tes kinematográf fog szebbnél szebb felvé
teleket bemutatni. A képen bámulatos tö
kéletességgel és híven adják vissza az élet
ben történteket. A kinematográf Pozsony
ban hét hónapig működött megszakítás 
nélkül. Legutóbb Baján voltak óriási sike
rei. A kinematográf a volt Széna téren fog 
működni.



Bácsmegyei Napló szeptember 15-én: 
Mozgó fényképek. Méltó érdeklődés nyil
vánul meg a Széna téren felállított elekt- 
ro-bioskop mutatványai iránt. Az érde
kes műsor és a sok helyről érkező dicsé
ret, amelyet a tökéletes mutatványok kiér
demeltek, biztosítják, hogy a vállalkozás- 
nak állandó pártolásban lesz része váro
sunkban.

Friss Újság, szeptember 15-én: Kinema- 
tográf. Ma kezdte meg előadásait a Széna 
téren felállított Lifka-féle elektro-bioskop 
színház, amely szenzációs szép élőképeivel 
általános tetszést aratott. Ajánljuk a hol
napi és az utána következő érdekes előadá
sokat a közönség figyelmébe.

Friss Újság, szeptember 16-án: Csak rö
vid ideig látható Szabadkán, a Széna téren 
külön e célra épített és a legnagyobb ké
nyelemmel felszerelt csarnokban. — Első 
és legnagyobb ilyen nemű vállalat, saját 
világitású, 20 lóerejű, gőzdynamo lokomo- 
billal. — Lifka-féle elektro-bioszkop. — Ja 
vított kinematograf, systema Edison. — A 
legnagyobb tökéletességű élőszenzációs 
mutatványok.

Szabadkai Közlöny, szeptember 16-án: 
Mozgó fényképek. A régi Széna téren felál
lított díszes sátorban, naponta három elő
adásban, megtekinthetők a Lifka-féle elekt
ro-bioskop mutatványok. Ezen ritka töké
letességű mozgó fényképek, érdekes és e- 
leven scénákat mutatnak be az újabb vi
lágeseményekről és egyéb mulattató és hu
moros jelenetekről. A Lifka-féle mozgó 
fényképek mindenütt általános tetszést kel
tettek, s bátran ajánlhatjuk azok megtekin
tését a közönség figyelmébe. Minden há



rom nap után új műsort mutatnak be. A 
belépődíj csekélységénél fogva a kevésbé 
vagyonos is megtekintheti. Minden nap
7, 8 és 9 órakor tartanak az előadások. 
Ma, vasárnap délután, 4, 5, 6, 7, 8 ós 9 
órakor kezdődnek az előadások.

Friss Üjság, szeptember 17-én: Elektro 
bioscop színház. Nap nap után nagyszámú 
poblikum látogatja a Széna téren levő e- 
lektro-bioscop színházat, amelynek szen
zációs és rendkívül érdekes programja ér
demes is a megtekintésre. A színház veze
tősége minden harmadik nap után új mű
sort ad, s a jelenlegi még csak holnap ós 
vasámaip látható. Egyébként bővebbet a 
falragaszok mondanak.

Bácskai Hírlap, szeptember 21-én: Az 
elektro-bioskop gyönyörű mutatványait 
rendkívül sokan látogatják. Holnap ismét 
új műsor lesz. A balti flotta, a régi és az 
új Róma látképe és a világhírű szerpentin 
táncművésznő: Loie Fuller táncai, azonkí
vül a versailles-i világhírű szökőkutak lesz
nek bemutatva, 24-én az orosz—japán hábo
rú egyik nagy eseménye, a Port Arthur 
előtti ütközet lesz látható.

Szabadkai Közlöny, szeptember 23-án: 
A Lifka-féle elektro-bioscop előadások nap
ról napra nagyobb érdeklődést keltenek, 
amennyiben mindhárom előadást nagyszá
mú közönség nézi. Ezen általános érdeklő
dést igazolja azon körülmény, hogy oly 
tökéletes mozgó fényképeket produkálnak, 
amilyenek eddig itt nem voltak láthatók. 
Bámulatra méltóak a hű felvételek a világ
raszóló eseményekről, a milyenek p.o. „A 
Potemkin hadihajó”, „Odessza bombázá



sa”, „A balti hajóraj ” stb. Mulattatók az 
előadás közben előadott komikus jelenetek 
is.

Friss Újság, szeptember 25-én: Az elekt- 
ro-bioscop előadások napról napra na
gyobb érdeklődést keltenek, amennyiben 
mindhárom előadást — naponként három 
előadást tartanak — nagyszámú közönség 
nézi. Ezen általános érdeklődést igazolja 
azon körülmény, hogy oly tökéletes mozgó 
fényképeket produkálnak, amelyek eddig 
itt nem voltak láthatók. Bámulatra méltók 
a hű felvételek világraszóló eseményekről, 
amilyenek p. o. „A Potemkin hajóraj" stb. 
Mulattatók az előadások közben előadott 
komikus jelenetek is. Ma, hétfőn ismét új 
képsorozatot mutatnak be, amelyek igen 
érdekes jeleneteket tüntetnek fel.

Bácskai Hírlap, szeptember 28-án: Ma 
este 10 órakor Párizsi előadást tart, csak 
férfiak számára, az elektro-bioscop. Min
den nap új és változatos műsor!

(Engedtessék meg egy közbeszúrt meg
jegyzés. Valamivel előbb O. Gierke mozis 
is férfielőadást rendezett, s most íme, Lif- 
káról is kiderül, hogy volt ilyen műsora. 
Szexfilmek a filmgyártás és a század ele
jéről? De miért haragszanak akkor az idő
sebbek manapság is, ha a lapok vagy a té
vé „pikáns”, „sikamlós” képeket, műsoro
kat közöl-közvetít?!)

Friss Újság, szeptember 28-án: Az elekt
ro-bioscop mozgófény kép-vállalat, amely 
körülbelül két hét óta tartja itt előadá
sait a közönség nagy megelégedése mellett, 
még csak hétfőig marad Szabadkán, s azu
tán tovább indul máshová. A vállalat a 
mai naptól kezdve minden nap új képso



rozatot mutat be, és pedig olyad dolgokat, 
amilyeneket hasonló intézet még sohasem 
produkált. Ajánljuk tehát ezeket az előa
dásokat a közönség különös figyelmébe.

Bácsmegyei Napló, szeptember 29-én: 
Az elektro-bioskop sikere. Valóságos küz
delem fejlődik ki esténként a Széna téren 
felállított kis villamos színház körül. — A 
változatos és élethű mozgófénykópek iránt 
érdeklődő közönség nem tud betelni az itt 
még nem látott felvételekkel, sőt most már 
annyival is inkább fokozódik az érdeklő
dés, mert a műsor naponta változik. Az 
érdekes látványosság csak október 1-ig 
látható.

A cikkek rövidségén nem kell csodál
kozni. Az akkori négy-hat, de legföljebb 
nyolcoldalas (az utóbbiak már vasárnapi 
számok) újságokban ennél hosszabb írá
sok nem jelentek meg. Hacsak a parla
mentben nem akadt valamilyen szenzációs 
esemény, nem történt valami nagyszabású 
rablógyilkosság, esetleg panama. Az utób
biak nem több helyet, de különkiadást is 
megérhettek.

*

Lifka Sándor, bárhol ütötte föl sátrát, 
mindenütt előadásainak nevelő, ismeret- 
terjesztő célját hangoztatta. Éppen ezért, 
ha egy-egy városla érkezett, első útja ter
mészetesen a lapszerkesztőségekbe veze
tett, hogy föladja hirdetését, a második 
azonban az iskolákba vitte. Diákelőadáso
kat szervezett a tanulók számára. Nem volt 
könnyű meggyőznie a konzervatív igazga
tókat filmjeinek tanulságos voltáról, még



is majd mindenütt rendezhetett diákelőa
dásokat, miután egy-két tanár megnézte 
műsorát, s a masa részéről is ilyen aján
latot tett a tantestületnek vagy az igazga
tónak.

Az előadások után mindig megkérte a 
vezető tanárokat, írják be véleményüket 
naplójába. Ezt a naplót, Lifka Sándomé 
ajándékát, a Szabadkai Városi Múzeum
ban őrzik. Belőle közlünk részleteket.

Borbély Sándor, a Siketnémák M. Kir. 
Országos Nevelő Tanintézetének igazgató
ja, Vác, 1904. szeptember 27-én látta tanú- 
lóival a „mozgó fényképek című látványos
ságot”. Érdekesnek, tanulságosnak, meg
nézésre érdemesnek találta. Csatlakozik 
hozzá Mucsi Vince, a párkányi r. k. elemi 
iskola igazgatója.

Esztergomi Katolikus Főgimnázium: 
„Kellemes és egyúttal hasznos szórakozást 
nyújtott az ifjúságnak." 1904. október 26. 
Hollósi Ruppert igazgató.

„ . . .  elsősorban a tanulóif júságnak a- 
jánlom, mert szórakoztató oldala mellett 
érdekes szemléltető módon gazdagítja föld 
rajzi ösmereteit.” Soproni róm. kát. elemi 
fiú- és lányiskola. 1905. április 4-én. Dansz- 
ky Lukács igazgató.

„A szabadkai városi magyar főgimná
zium alulírott igazgatósága bizonyítja, 
hogy ezen tanintézet 247 növendéke a Lif 
ka-féle mozgóképelőadást mai napon meg
tekintve, ott tanulságosan szórakozott.” 
Szabadka. 1905. szeptember 23. Kosztolányi 
Árpád igazgató.



Községi polgári fiúiskola: „ . . .  mely
nek érdekesen összeállított műsorozata és 
képeinek tisztasága teljes mértékben kie
légítette várakozásunkat/1 A Miasszo
nyukról elnevezett tanintézet iskolanénéi- 
nek vezetése alatt álló elemi és polgári is
kola, Szabadka.

(Szerb nyelven:) „A szerb hitfelekezet 
által irányított nagykikindai népi elemi is
kolák igazgatósága melegen ajánlja Lifka 
elektro-bioskopjának megtekintését, mert 
az az iskola tanulóifjúsága által megláto- 
gattatott és igazán a legnagyobb élvezettel 
és elégedettséggel megtekintetett.”

Kecskemét, 1907. április 27. Kerekes 
József népiskolai igazgató: „Különösen 
kiemelem a mutatványok rendezőjének a- 
zon előzékenységét, hogy a tanulóifjúság
nak három délután, az általam megváló 
gatott s pedagógiai szempontból legjobb 
hatású képekből állította össze program- 
ját.”

46



LIFKA MOZI LÉTESÜL SZABADKÁN

Hagyjuk azonban Lifka Sándort pazar 
sátrával portyázni monarchiaszerte, s csak 
állapítsuk meg, hogy sokan tudni vélik, 
gyakran vissza-visszatért Szabadkára. Ér
zékeny embernek mondja minden isme
rőse: megérezte volna, hogy sorsa ehhez a 
városhoz köti majd végérvényesen?

S most e sorok írójának még egy nagy 
bánata a Lifka-felmekkel kapcsolatban.

Azt mondják, ő készítette az első sike
res játék-dokumentumfilmet Egy csepp út
ja címmel. Ö maga állítja, hogy amerre 
járt, mindenütt fümezett. Maga meséli, 
hogy Erdélyben egy nagyon megható bet
lehemi játékot vett szalagra. A szabadkaiak 
több itt készült filmjére emlékeznek, a- 
melyek közül csak néhány szalag maradt 
meg véletlenül, s azok ma, Lifkáné állítása 
szerint, a belgrádi filmmúzeumban vannak, 
e sorok írója azonban nem juthatott hozzá
juk, nem tekinthette őket meg, mert bár
mikor járt ott, ennek mindig valami mű
szaki akadálya volt. A szabadkai szerb hit
község őriz egy Lifka-fümet, amelyet ő 
egy pravoszláv ünnep alkalmából készített
— de nem lehet tudni, melyik esztendőben.



Szabadkán egyébként a következő, itt 
készült filmekről tudnak, szinte teljes biz
tonsággal — ugyancsak készítésük évének 
ismerete nélkül:
1. A városi elöljáróság nagy díszülése a 

városházán.
2. Szabadka vasárnap, ünnepi ruhában.
3. A szabadkai korzó.
4. Bunyevác fonó.
5. Az aratás ünnepe.
6. A víz ünnepe Palicson.
7. Barkaszentelés a pravoszláv parókián.
8. Nagy boldogasszony.
9. Szüreti bál.

10. Szabadka városa képekben és szavak
ban.

11. A zsidó nők szervezetének jótékony ak
ciója.

12. A magyarok művelődési élete a Nép
körben.

13. Gyermeknap.
14. Vízkeresztnapi ünnepségek.
15. György-napi hajnalhasadás.
16. Az új városháza avatása
17. Zsidó egyházi ünnepség.
18. Nagy vásár.
19. Nagypénteki körmenet.
20. A Bácska futballklub 25 éves évfordu

lója.

Ezekért vagy más filmekért, esetleg 
ezek és azok valamelyikéért, Lifka Sándor 
1907-ben és 1911-ben három arany- és két



ezüstérmet, illetve több dicsérőoklevelet 
kapott, de se az érmeket odaítélő okmá
nyokból, se az oklevelek szövegéből nem 
derül ki, melyik filmek részesültek ilyen 
magas elismerésben, s pláne nem, hogy 
ezek a filmek mikor készültek.

*

Hozzuk vissza Lifka Sándort 1909-ben 
újra Szabadkára, s „keverjünk” életébe 
egy kis romantikát is.

Idejött mozijával és szokása szerint 
hirdetést ment föladni a Bácskai Hírlap
hoz. Ott székelt a lap a Teréz tér 15. szám 
alatt levő Vojnich-házban. Beck Erzsébet, 
későbbi hű munkatársa és felesége, a hir
detéseken dolgozott.

— Jó napot kívánok — köszönt egy kel- 
lemes hang —, hirdetést szeretnék fölad
ni.

Nemcsak a hang volt kellemes, az em
ber is jóvágású, csinos. így hát nem cso
da, ha a hivatalnoknő nagyon készséges
nek mutatkozott. A hivatalos rész elinté
zése után szóba elegyedtek, s kiderült, 
hogy a kellemes úriember olyan hivatal
noknőt szeretne fölvenni mozijához, aki 
folyékonyan beszéli a német nyelvet. Beck 
Erzsébet tehát otthon bejelentette, hogy 
elmegy a Bácskai Hírlaptói és 'Lifka úr mo
zijában vállal állást.

Nagy lett a konstemáció az ezerholdas 
Beck családban (ahol még maga Rózsa 
Sándor is megfordult egy alkalommal, i- 
gaz, nem rabolni, csak kiválogatni magá
nak egy lovat meg útravalóként egy bür- 
gét), mert az anya úgy vélte, nem mozitün



dérnek nevelte lányát. Meg aztán a mozi
zás a késő éjszakákba nyúlik, nem illik 
egy fiatal lánynak egyedül botorkálnia az 
akkor még sötét (most is sötét) szabadkai 
utcákon.

Az apának nem ez volt a véleménye, s 
föl is tette azonnal a kérdést:

— Miért ne möhetne az örzsi át a mo
ziba? Majd én este érte mögyök!

Ezzel az ügy el volt döntve. A Majsán 
született, Kiskőrösön elemit végzett, Pető- 
fi-rajongó, a műszaki dolgok iránt érdek
lődő, a stockeraui huszároknál szolgált, te
hát németül is jól beszélő apának magá
nak is tetszett a mozi műszaki berendezé
sei körül sündörögni és Lifka úrral fölfris
sítenie német nyelvtudását.

Beck Erzsébet tehát Lifka Sándor mellé 
szegődött 1909-ben.

*
Lifka Sándor Kassán és Szegeden már 

alapított állandó mozit, foglalkoztatta te
hát a gondolat, hogy végképp föladja sát
rát, s megalapítja harmadik moziját is, 
ezúttal Szabadkán. Ehhez kapóra jött Pé
kár Gyulának,* a Magyar Tudományos Aka
démia már említett III. tagozata (termé
szettudományok) által életre hívott Uránia 
tudományos színház egyik vezető személyi

♦Pékár Gyula, 1867—1937, az Üj Magyar Lexikon 
szerint: Szélsőségesen reakciós író, a Petőfi Társaság 
elnöke. Tisza István híve, a Tanácsköztársaság ide
jén az ellenforradalmi szervezkedés egyik vezére, a 
Hostby-korszakban a farvédő fasiszta politika szó
szólója. A könnyű, szórakoztató próza kis tehetségű, 
de termékeny művelője volt.



ségének biztatása, aki szerint Szabadka 
már nem falu, de nem is város, s egy 
olyan művelődési intézmény, amilyen egy 
mozi, lendületet adhatna a városiasodás
hoz. Csináljon hát mozit Lifka Sándor Sza
badkán.

Lifka Sándor tehát megvette a Hungá 
ria kávéházat. Elég hírhedt hely volt, mert 
nemigen fordulhatott elő táncmulatság, 
hogy a bicskák elő ne kerüljenek, ne csa
polják meg egymást a heves vérű legények. 
Ez gyakran még akkor is előfordult, ha 
Budimčević, a vendéglős, nem mulatságot, 
hanem csak kólót kívánt rendezni.

Megkezdődött a nagy munka, amelyben 
Lifka Sándornak újra latba kellett vetnie 
azt a szaktudását, amelyet az egyetemen, 
első sátrának elkészítésekor Triesztben, s 
a további évek gyakorlatában szerzett. Sze
rencsére jó szervező, pedáns irányító volt, 
s így 1910. október 13-án megtarthatták a 
megnyitót.

Sok eminens vendég jött össze a város
ból, környékéről, s természetesen Buda
pestről az Urániából. Mint mindenütt ilyen
kor, Pékár Gyula igyekezett főszerepet vin
ni, szerencsére vele tartott Hock János** 
lelkész is, akit „aranyszájú pap”-nak ismer
tek nagy szónoki tehetsége miatt. A be

**Hock János, 1859—1936, r. k. lelkész, liberális 
országgyűlési képviselő, a Függetlenségi Párt tagja. 
1909-ben föllép a Kossuth Ferenc vezette megalkuvók 
ellen. Nagy szerepe volt az általános választójogért és 
Tisza István politikáját ellen folytatott harcban. Ismert 
szónok, Károly! Mihály politikáját támogatta, a Nem
zeti Tanács elnöke. A Tanácsköztársaság idején emig
rált, de Bécsben Horthy eífen cikkezett, s ezért távol- 
létében elítélték. Bazartéfése után amnesztiát kapott.



vezető előadások után levetítették Lifka 
Sándor Szabadkán és Szabadkáról készí
tett filmjeit, amelyeknek természetesen 
nagy sikerük volt.

Belgrád és Zágráb után Szabadka volt 
hazánk harmadik városa, amelyben állan
dó mozi kezdte meg működését.

Működési engedélye a monarchia idejéből 
(Bécs, 1908. július 21)



VÉGE A FILM HŐSKORÁNAK — 
KEZDŐDIK AZ ÉLET

Vége lett a romantikának a film kö
rül. Lezárult Lifka Sándor életének az a 
része, amikor még mindent meg kellett 
tennie annak érdekében, hogy a filmre 
fölfigyeljenek, hogy azt elfogadják, hogy 
az emberek elhiggyék, nem cirkuszi mutat
ványról van szó, hanem egy sok lehetősé
get tartogató művészeti ágról, sőt — mint 
később kiderült — szórakoztató nagyipar
ról. A kartársakat sem kellett filmcseré
ről, egymás kisegítéséről meggyőznie — 
átvették ezt a szerepet a kereskedők, akik 
elosztással, szétosztással foglalkoztak. 
Szerte a világ nagy városaiban filmgyár
tó cégek alakultak, amelyek ontani kezdték 
a szalagokat. Már nem keresni kellett va
lami jó előadást, hanem válogatni lehe
tett, mit vegyen meg az ember.

Egészen jó munkamegosztás jött létre 
a szabadkai Lifka moziban. Sándort, a tu
lajdonost, nem lehetett kimozdítani alap
állásából. A szalagok között a jót, a szépet, 
a tanulságost, a művészileg értékeset ke
reste. Ha a dolgok tőle függnek, aligha



kerül mutatós, sikamlós, kommersz mű a 
szabadkai mozi műsorára. Szerencsére — 
már olyan szempontból, hogy ilyen szala
gokkal aligha lehetett volna a mozit fönn
tartani, még kevésbé belőle megélni — ez 
nemcsak tőle függött. Ott jeleskedett szin
te egyenrangú félként, mondjuk tán így: 
vezetőségi tagként, Beck Erzsiké kisasz- 
szony, aki már nemcsak a pénztárt vezette, 
hanem a könyveket és a levelezést is, s aki
nek beleszólását a „műsorpolitikába” fi
gyelemmel meghallgatta és igencsak ak
ceptálta a tulajdonos. Az ő beleszólása pe
dig zömmel abból állt, hogy az embere
ket nemcsak nevelni, hanem szórakoztatni 
is kell, tehát a könnyű műfajnak helyet 
kell adni a műsorban. A logika is elfogad
ható volt: jöjjön be a közönség egy bur- 
leszkre vagy egy könnyű szerelmi játék
ra, szeresse így meg a mozit, váljon az 
ezáltal havi, heti, majd napi szórakozási, 
művelődési szükségletévé, s aztán bejön 
majd megnézni egy drámát vagy akár egy 
tisztán ismeretterjesztő, tudományos elő
adást is.

S hogy ebbéli elképzelésének érvényt 
szerezzen, Beck Erzsébet kezdett a reklá
mozásról is gondoskodni, s <— mondják az 
idősebbek — ötletes rávezetéseivel egyre 
több igényes alkotást is sikerült „elad
nia” a szabadkai közönségnek. Az álmo
dozó Lifka Sándor mellett tehát Beck Er
zsébet mindenes lett, aki a cégben a rea
litásokat képviselte. Ehhez a párhoz csat
lakozott 1910 végén lifka édesanyja, Er- 
nestine is, akinek nyilvánvalóan az a sze
rep jutott, hogy egyensúlyban tartsa a vál
lalkozást.



Így dolgoztt a triumvirátus 1914-ig, a 
háború kitöréséig.

Lifka Sándornak, mint a monarchia 
minden polgárának, be kellett vonulnia. 
Mint ismert filmest nem fegyveres szolgá
latra osztották be, hanem a Filmkrigs- 
presséhez hadi filmhíradósnak. Mert a há
borús felek természetesen fölismerték, mi
lyen nagyszerű médium a film a háborús 
propagandában. Mindkét öldal nagy hős
tettekről, hatalmas győzelmekről számolt 
be, s így — legalább addig-ameddig — fönn 
lehetett tartani a „tömegek háborús lel
kesedését” meg „a győzelembe vetett hi
tet”.

Lifka Sándor a maga részéről a rábí
zott föladatokat a lehető leglelkiismerete
sebben látta el. Galíciába került, s mint 
riporter gyakran merészkedett az első 
vonalakba. Így történt azután, hogy Prze- 
myslnél megsebesült, de már lábadozás 
közben visszakérte magát a filmesekhez. 
Ha nem forgathatott, legalább hívta, vág
ta, szerelte a szalagokat a vetítéshez. Így 
figyelt föl rá a vezérkar, s amikor „legfőbb 
helyről” kértek jó mozist, jó operatőrt, 
Bécsbe, Schwarzenauba, majd a badeni 
főhadiszállásra helyezték át, ahol gyakran 
a monarchia legfőbb urai előtt vetítette 
a harctérről kapott filmjelentéseket.

S mi történt vajon idehaza?
A háborús lelkesedés csappanásáról 

nem kell írnunk — azt a történelemből 
jól ismerjük. A tömegek elszegényedéséről, 
a nyomorról sem. Arról sem, hogy a fórra, 
dalmak véigidübörögtek tájainkon, hogy 
széthullott a monarchia, hogy létrejöttek



az „utódállamok”. Lifkáékról van szó, hadd 
érzékeltessük ezt a hatalmas csődöt az 
ő egyéni szemszögükből.

Lifka Sándorné Beck Erzsébet meséli:
— Ernestine anyuka jó érzékkel belát

ta, hogyha befejeződik a háború, a ván
doréletnek vége lesz. Mutatványosokra, 
cirkuszokra talán még kíváncsi lesz a nagy- 
közönség, de vajon kit fog érdekelni egy 
vándormúzeum. 1915-ben úgy döntött te
hát« hogy pénzzé teszi a szép gyűjteményt, 
a panoptikumot, s eladásával engem bí
zott meg. Ó, de sajnáltam azt a sok szép, 
eredeti, korabeli ruhákba öltöztetett viasz
figurát: Antoniust és Kleopátrát a kis Cae
sarral, Erzsébet királynőt, Cromwelt, Vik
tória angol királynőt, Nikita crnagorai 
nagyherceget meg a többieket. Mindegy, 
a kapott feladatot teljesíteni kellett, s én 
eladtam mindent, amit Emestine anya an
nak idején Pesten hagyott, amit nem, azt 
összecsomagoltam, és odaszállítottam. 
Rendkívül büszke voltam, amikor 20 000 
koronával tértem haza, mert a jó üzleti 
érzékű Lifka mama ezt jó teljesítmény
nek tartotta. Amikor ezt a pénzt a há
ború befejezése után kivettük a bankból, 
tudja mit kaptunk érte? Egy skatulya gyu
fát! Az infláció mindent tönkretett. No de 
ki hitte volna még akár 1915-ben is, hogy 
ide jut a megrendíthetetlennek vélt, ha
talmas Osztrák—Magyar Monarchia?

Lifka Sándor 1919-ben leszerelt, 1920- 
ban pedig feleségül vette munkatársát és 
mindenben hű segítőjét, Beck Erzsébetet.



A két háború közötti időszakról már 
nincs sok mondanivaló. Szórakoztató nagy. 
iparrá nőtt a film, a szalagokat gyárak
ban készítették, eladásukról hatalmas há
lózatok gondoskodtak. A Lifka mozi élt, 
mert jól működött a kifinomult ízlésű, igé- 
nyes, meg a realitásokat jól figyelembe 
vevő, jó üzleti érzékű tandem: Lifka Sán 
dór és Erzsébet. Ezért szinte csak sürgöny, 
stílusban érdemes elmondani, mit csinál- 
tak Lifkáék ebben az időben.

Egyik ismerőse így fogalmazta meg Lif
ka Sándor tevékenységét: mindennel fog 
lalkozott, ami kapcsolatban volt a film
mel.

A csehszlovákiai eredetű, osztrák szár
mazású, romániai születésű, Jugoszláviá
ban letelepült Lifka Sándor a két háború 
közötti időkben nem törődött állampol
gárságával. A rendőrség egyszerűen cseh
szlovákiainak tartotta. A sok vidéket be
járt, sok nyelvet legalább az egymás kö
zötti megértésig megtanult Lifka Sándor 
úgyszólván sohasem mondta, milyen nem
zetiségűnek tartja magát. Ha nagyon fag 
gatták, azt válaszolta, hogy linzi (Ausztria)
— tán mert ehhez a kisvároshoz fűzték 
legszebb diákévei. így hát minden évben 
újra és újra föl kellett újítania működési 
engedélyét.

Mozija, illetve abban az iőben édesany
ja és mindenese, Beck Erzsébet, 1918-ban 
új gépet vásárolt a németországi AEG cég
től. Talán ebből kifolyólag nyitott később 
Lifka villamossági szaküzletet és vállalta 
a nagy cég jugoszláviai képviseletét, ö  kép̂



viselte később azon a területen, amelyen 
ma Vajdaság van, a német UFA és az ame
rikai Universal International filmgyártó 
céget. Végül Orient DD néven megalakí
totta a maga filmforgalmazó vállalatát. 
Mindebből kiderül, hogy volt mit tejbe ap
rítania, a jómódú, vagyonos polgárok éle
tét élte.

A fölszabadulás után azonnal fölvette 
a jugoszláv állampolgárságot. Bácsszőlő- 
sön, ahol háza, szőlője, gyümölcsöse volt, 
azokban a lekes időkben maga szerelte föl 
a falu első moziját, s természetesen ő ad
ta a rávalót is.

Lifka Sándor 1952. november 12-én halt 
meg. Síremléke a Bajai temető főbejára
ta mellett áll, rajta a fölírás: „A kinema- 
tográfia közép-európai megismertetője.
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AZ EMBER ÉS — TRAGÉDIÁJA

Az eddig elmondottakból tudjuk: Lifka 
Sándor újért, érdekesért, szépért lelkesedő 
ember volt. Nem passzív lelkesedő, hanem 
cselekvő ember. Szülei vándormúzeuma s 
a vándorlások révén vérévé vált az embe
rek nevelésének, ismerete bővítésének szép 
szándéka, s úgy ítélte meg, hogy a film e 
tekintetben többet adhat. Tömegesebben 
gyártható, több helyre eljuttatható, sok- 
kalta több ember előtt levetíthető. Köze
lebb hozható mindenkihez távoli tájak 
szépsége, távol élő emberek élete, azok szo
kása, művészete, kultúrája.

Bárkit kérdezett e sorok írója Lifka 
Sándorról, mindenki csöndes hangú, finom 
modorú, „igazi úriemberként” írta le. Rit
kán emelte föl a hangját, nem volt vesze
kedő, vitatkozó típus. Nem palástolta el 
véleményét, ha kérték, de mindig türel
mesen meghallgatta másokét. Művelődés- 
és ismeretterjesztő központú szándékáról, 
később műsorpolitikájáról nem mondott 
le, viszont beengedte vásznára a könnyű 
műfajt. Bárki ismerte, megesküszik rá, 
hogy az olyan ember, mint ő, anyagilag



semmire se viszi, ha nem áll mellette 
energikus, a realitásokat jól átérző, nagy
szerű üzleti érzékű felesége, Lifka Sándor- 
né Beck Erzsébet. Mert Beck Erzsébet al
katrészeket szerzett a gépek javításához 
olyankor is, amikor az első világháború 
idején ilyesmihez nehéz volt hozzájutni, 
s akkor is szerzett filmet a Lifka mozi mű
sorára, ha más mozi tulajdonos ilyesmikért 
kénytelen volt beutazni fél Európát és — 
üres kézzel térni haza.

A mozi személyzete nemcsak azért be
csülte nagyra Lifka Sándort, mert alkal
mazottai iránt is türelmes, halk szavú volt. 
mert soha senkit össze nem szidott, s még 
csak azért sem, mert jól fizetett (segédgép- 
kezelője azt mondja, hogy a dinár beve- 
zetése után 2200 dinár havi fizetése volt, 
s ez olyan jó keresetnek számított, hogy 
1000 dinárt takarékba tehetett belőle), ha
nem mindenekelőtt nagy hozzáértése, szak
tudása miatt. Pláne azért, hogy bár örök
ké elegánsan fölöltözve járt-kelt, pillana
tok kérdése volt levetnie magáról a za
kót, lecsavamia a nyakkendőjét, feltűznie 
inge ujját, s úgy, ahogy volt, hozzálátnia 
egy gép megjavításához, pláne ha műsor
kezdés miatt sürgetett az idő. Amellett 
ha csak tehette, maga állt a vetítőkészü
lék mögé. Mert, mint munkatársai mond
ják, a mozival kapcsolatban minden a kis
ujjában volt.

A szakmának nemcsak ebbe a dolgába 
szólt bele, hanem ő válogatta meg a zenét 
is, amelyet a némafilmek korában a ve
títések idején játszottak. Nem volt ez prob
léma mindaddig, amíg csak egy zongo



rista, vagy később egy zongorista-hegedűs- 
bőgős trió játszott. A maestrók előadták 
repertoárjukat, s Lifka Sándor nemcsak 
a jobb számokat választotta ki, hanem a 
legmegfelelőbbeket a filmekhez, hogy azok 
hangulatát, mondanivalóját aláfessék. Ne
hezebben ment a dolog, amikor nem adta 
alább 15—16 tagú zenekarnál, leginkább ka
tonazenekarnál (de hogy is lehetett volna 
ekkora civil zenekart találni abban az idő
ben?), s a fönt említett szempontokon túl 
a tisztelt katonákat arra is rá kellett ven
ni, hogy muzsikájukba több érzést és ke
vesebb pattogó csinnadrattát vigyenek be
le.

Aztán láttuk azt is, hogy Lifka Sándor 
nem elégedett meg azzal, amit a film pil
lanatnyilag nyújthatott neki. Kezdetben 
már kimozgatta azt, amit a laterna magica 
adhatott, s a maga úgynevezett kromot- 
ropjával összehozta az arcba csapódó tor
ta jelenetét. Aztán amikor a vegvifrváros 
Lumiére testvérek, több pénzükkel és sok 
munkatársukkal összehozták az igazi fil
met, a mozgóképet, Lifka először színe
zéssel próbált újat hozni, s nem is siker
telenül, majd olyan jól egybekapcsolta ve
títőkészüléke és gramofonja munkáját, 
hogy az ő filmje „megszólalt" s szinkron
ban dolgozott hang és kép. A szegedi újsá
gok erre föl már arról cikkeztek, hogy 
a Szabadkán megtelepült Lifka Sándor, aki 
náluk is járt díszes sátoros mozijával, ki
találta a hangos filmet. Végül Zöldfa ut
ca 10. címmel összehozott egy vegyes film- 
és élőjátékot, valami olyasmit, amit azóta 
is alkalmaznak a színházakban.



És még valamiről örömmel beszélnek 
Lifka Sándor volt munkatársai, barátai. 
Sátra is annak idején, mozija is később, 
ragyogott a rendtől, a tisztaságtól. Ha oda 
beléptek az emberek, úgy viselkedtek, mint
ha otthon tisztaszobába lépnének. Nagyon 
ritkán fordult elő, hogy rendbontásra ke
rült sor, de érdekes módon az ilyenek 
kiakolbólintására csak elvétve volt szűk- 
ség rendőrt hívni — aki hivatalból ott sé
táit az előcsarnokban —, mert ezt a mun
kát igencsak elvégezte a közönség tisztes
séges része. A bemutató előadások pedig 
mind ünnepnek számítottak: bevezetővel, 
ismertetővel és ismerkedéssel. Egyik mo
zigépésze szó szerint ezt mondta róla: „Ki
tüntetésnek, ünnepnek számított nekem, 
ha Lifka úr hozzám szólt, megbeszélte ve
lem a mozi dolgait, munkám szakmai 
ügyeit."

Lifka Sándor tehát fölfogásában kor
rekt, az emberek iránti viszonyában egy
szerű, halk szavú, munkájában nyugodt, 
megfontolt ember volt. Ritkán eredt meg 
a szava társaságban, s ilyenkor azokról a 
„régi szép időkről” beszélt, amikor szülei 
vándormúzeumával, vagy később a maga 
elektro-bioskopjával járta a világot. Saját 
gyerekei nem voltak, ezért a második vi
lágháború idején hadiárvákat fogadott 
örökbe. A politikától távol tartotta magát, 
a közéletnek ez a területe nem érdekelte. 
Fölháborította, amikor a kulturbundisták 
„éleszteni” kívánták benne németségét, s 
erőszakoskodtak is vele, hogy csatlakoz  ̂
zék „mozgalmukhoz” . Igyekezett őket le
rázni magáról, s tán valamiféle emberi el



lenhatásként a fölszabadulás után azonnal 
rendezte állampolgárságát.

Az emberekben rendkívüli, sőt naiv mó
don megbízott. Felesége meséli, hogy ha
lála után, ruháit rendezgetve, rengeteg ap
ró cédulát talált a zsebeiben: kölcsöna
dott pénze ellenében beérte ilyen cetlik
kel. Persze hogy ezek az összegek behajt
hatatlanok maradtak.

Emberségéből azonban ennél nagyobb 
baj is keletkezett. Ismeretes, hogy a régi 
filmszalagok rendkívül gyúlékonyak, sőt 
robbanékonyak voltak. így történt, hogy 
1932-ben hatalmas tűz ütött ki a zágrábi 
Star Filmforgalmazó Vállalat lerakatában. 
Nagy volt a kár. Ennek hatására a jugo
szláv parlament gyorsított eljárással tűz
védelmi törvényt szavazott meg, amelynek 
az volt a lényege, hogy minden könnyen 
éghető anyagot azonnal el kell égetni, il
letve tűzbiztos, betonfedezékben kell tá
rolni. A törvény meghozása után megje
lent Lifka Sándor irodájában Turanov sza
badkai rendőrfőnök, s követelte Lifkától, 
azonnal égesse el minden szalagját. Lifka 
néhány napos haladékot kért és kapott 
nagy nehezen. Ezalatt megegyezett a Ba- 
ta cég szabadkai üzletének-kirendeltségé- 
nek főnökével, hogy átmenetileg nála he
lyezné el filmjeit, mivel a Bata különféle, 
ugyancsak éghető ragasztókat és egyéb 
anyagokat tartott egy bunkerében. Batá- 
ék elvállalták Lifka Sándor fümjeit — de 
erről nem csináltak semmilyen írást. így 
aztán, amikor Lifka Sándor gyorsított 
ütemben fölépítette tűzbiztos betonfedezé
két, s elment a Batához a filmekért, az



egyszerűen letagadta, hogy ilyesmit átvett 
tőle. A sok jó celluloid szalagot a „jó" 
üzletember beolvasztotta és ragasztót csi
nált belőle. Lifka azóta nem készített fil
met.

lgy> ilyen lehetetlen módon mentek 
tönkre Lifka Sándor ma minden bizony
nyal óriási művelődéstörténeti értéket je
lentő szalagjai. S e sorok írójának nem 
lenne szüksége arra, hogy közvetett mó
don próbálja bebizonyítani Lifka Sándor 
elsőségét a hazai filmgyártásban.
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Édesanyja, Ernestine
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A megnyitó díszelőadás plakátja



A húszas évek elején



Ahogyan Szabadkán emlékeznek rá
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Királyhalmi házának teraszán



Utolsó fényképe (1952)
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Lifka Sándorné „A lakás” c. tévéfilmben  
(1980)
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Almási Gábor Lifka-portréja
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A családi sírbolt a Bajai tem etőben



KI VOLT AZ ELSŐ JUGOSZLÁV 
FILMES?

Sajnos keveset, nagyon keveset olvas
hatunk Lifka Sándorról a filmirodalom
ban. Sokkal kevesebbet, mint amennyit út
törő, lelkes, sőt így is mondhatnánk: nép
nevelő munkájával kiérdemelt. íme:

Lenkei Zsigmond A mosolygó mozi 
1900—1903. Mozivilág, Budapest: „Lifka 
Sándor szabadkai, most már suboticai mo
zitulajdonos. Valamikor nagy szerepet ját
szott a hazai film- és moziszakmában, a- 
hol a mozi iránti tradicionális családi vo
natkozás összefűzte őt egy egész életre a 
szakmával. Élete párja, kedves felesége, 
a mi volt kedveltünk, Beck Erzsi, Lifka 
jobb keze, akinek az egész szakma a kis
ujjában van, zseniális nő, s tüneményesen 
ismeri a film és a mozi minden rejtelme
it.”

A Legújabb Kor Lexikona, Sztrazimir 
Oszkár szerkesztésében (Budapest, 1934) 
így ír: „Lifka Sándor, a kinematográf fel
találása után és jelenleg is a mozgószínhá
zak egyik leglelkesebb megteremtője Kö- 
zép-Európában. Született Brassóban, 1880- 
ban. Középiskoláit, valamint a technikai



középiskolát Wienben végezte. Ebben az 
időben került nyilvánosságra a Lumiére 
testvérek találmánya, a mozgókép. Helyes 
ösztönével meglátta a filmben azt a mérhe
tetlen perspektívát, amit rövidesen elért. 
Amerikából megrendelte az első gépeket és 
berendezte Magyarországon Szegeden az 
első állandó mozit, majd Kassán a városi 
mozit bérelte. Suboticán 1911-ben (hibás: 
1910-ben) nyitotta meg a jelenlegi Lifka 
mozit. Pécsett 1907-ben nagy aranyérmet, 
Wienben 1912-ben nagy ezüstérmet nyert. 
A magy. kir. kereskedelemügyi miniszter 
a nagy ezüstéremmel tüntette ki. A hábo
rús évek alatt a hadügyminisztériumhoz 
tartozó hadisajtó osztályon működött, in
nen 1918-ban a főhadiszállás az udvarhoz, 
a mozi vezetőjének nevezte ki.”

A budapesti Fümtörténeti Múzeumban 
kéziratban fekszik egy könyv, amelyet Laj
ta Andor A hordozható és sátormozik tün
döklése és bukása címmel írt, s ebben a 
következő olvasható: „Igen ismert volt az 
egész országban a Lifka-féle »Első magyar 
vándor mozgóképszínház«, amely a vidé
ken komoly versenytársa volt a színház
nak, a cirkusznak, vagy bármilyen más 
mutatványos vállalkozásnak.”

Közvetlenül a fölszabadulás után egy 
kislexikon jelent meg, amely ugyan nem 
említi Lifka Sándort, de többek között ezt 
írja: „Fiiművészetünk úttörői közé tarto
zott Milton Manaki, aki már 1905-ben ka
merát vett, később részleteket fényképe
zett a mindennapi életből és az utolsó szul
tán Bitolába érkezését (1911); a zágrábi Jo- 
sip Hala 1911-ben fényképezte a Plitvicei 
vízesést és a sinji alkát. . . ”



Boško Tonkin és Vladeta Lukić Film
lexikonéiban (Filmski leksikon, Bratstvo-je- 
dinstvo, Novi Sad, 1953) a 115. oldalon a 
következő olvasható: „Aleksandar Lifka, 
hazánk első mozitulajdonosa (1880—1953). 
Már 1900-ban beszerezte Európa egyik leg
első, Teatar Elektriknek elnevezett ván- 
dormoziját, amellyel beutazta különféle 
helyiségeinket, s így Belgrádban, a Kiska- 
lemegdanon is tartott előadást. 1909-ben 
megnyitotta első állandó moziját Szabad
kán. Élete végéig foglalkozott a mozival, 
mégpedig nemcsak tulajdonosként, hanem 
operatőrként is. Pathé első kameráinak e- 
gyike az övé volt. Ez a kamera most a fűm- 
múzeumban tekinthető meg.”

Végül tekintsük át röviden, mit mond 
a Jugoszláv Enciklopédia (Enciklopedija 
Jugoslavije) ötödik kötetének 95. oldalán 
a jugoszláv filmről:

1896: Az első filmbemutatók Belgrád
ban, Zágrábban és Ljubljanában.

1898: Lumiére-ék utazó csoportja Opati- 
jában vihart, Ljubljanában tájat vett fel 
szalagra.

1903: Stanislav Novorita riportot ké
szít a francia Pathé cégnek.

1904: Egy angol operatőr filmet készít 
Péter király koronázásáról.

1905: Milton Manaki Bitola környékén 
filmez.

1906: Megnyílik az első állandó mozi 
Belgrádban.

1911: Milton Manaki fűmre veszi a szul
tán érkezését Bitóiéba.



A lexikon Lifka Sándort a két háború 
közötti idők operatőrei között említi Sta- 
nislav Novorita, Bosnyák Ernő és Metód 
Madura társaságában.

*

Nos hát, e kis könyvében már elmon
dottak alapján is korrigálni kell némileg 
a jugoszláv filmgyártás eddig megírt tör
ténetét.

Ez a megírt történet ugyanis a bito- 
lai Milton Manakiban tiszteli az első ju
goszláv filmszalag elkészítőjét, mégpedig 
annak alapján, hogy 1905-ben kamerát vett 
és fölvételeket készített az életből. Ezek 
a kockák azonban hozzáférhetetlenek. E- 
gyedül hozzáférhető a szultán Bitolába ér 
kezéséről szóló szalag, amely viszont 1911- 
ben készült.

Nem rontjuk Milton Manaki hírnevét 
és nem is romboljuk tekintélyét, ha rá hi
vatkozunk. ő  ugyanis egy ünnepségen a 
sajtó előtt kijelentette, s ezt annak idején 
meg is írták, hogy szaikmája szerint fény
képész volt. A technika akkori állása sze
rint nehéz volt olyan képeket csinálni e- 
gyetlen villantásra, amely a fényképezett 
személyt a legelőnyösebb pozitúrában adja 
vissza, ezért gondolt arra, hogy kamerát 
vásároljon. A kamerával ugyanis folyama
tosan lehetett fényképezni, s ebből aztán 
a rendelő a számára legjobban tetsző ké
pet kérhette elkészítésre.

Lifka Sándorról tudjuk, hogy 1900-ban 
vett kamerát, hisz vele Gödöllőn fényké
pezte Ferenc Józsefet. Rendben van, ez 
nem tekinthető jugoszláv filmek, noha



mégis úgy vehető, hogy jugoszláv ember 
készítette, hiszen Lifka Szabadkán telepe
dett meg, utódállamban tehát, s a fölszar 
badulás után azonnal fölvette a jugoszláv 
állampolgárságot. Ám azt is tudjuk, hogy 
Lifka Sándor 1901 óta a mi tájainkat lá
togatja, a maga állítása szerint mindenütt 
készített bemutatásra és nem fényképké
szítés céljaira szalagot, tehát tudatosan 
filmezett és nem fényképezett. Egy kis jó
akarattal ezt el kell hinni, mert érdeklő
dő ember volt, a moziból élt, s volt kame
rája, amellyel filmet készíthetett igen szű
kös műsorkerete kiegészítésére. Azután 
azt is tudjuk, hogy 1904-ben, tehát Manaki 
első kamerája előtt egy évvel, új kamerát 
vett. s vajon megint csak minek vette vol
na, ha nem azért, hogy filmezzen.

Végül Lifka Sándor filmjeiért az első 
díjakat 1907-ben kapta, tehát a szalago
kat minden logika szerint 1907 előtt kel
lett készítenie. Mi viszont az első teljes, 
integrális szalagot a Milton Manakiében 
tiszteljük, amelyet ő a szultánról 1911ben 
forgatott.

Ha tehát közvetve is, mégis bizonyít
ható: Jugoszlávia első filmese, olyan em
bere, aki tudatosan, vetítés céljaira készí
tett filmet, nem más, mint a szabadkai 
Lifka Sándor volt.

E sorok írója boldog lenne, ha ezt va
laki igazi tényekkel is bebizonyítaná. Köz
vetlenül és nem közvetve.

Egyébként e kis könyv régebben, sok
kal régebben is megjelenhetett volna. Író
ja azonban konokul bízott abban, hogy 
előbb-utóbb rálel, ha nem is valami kőnk-



rét bizonyítékra, de legalább egy újság
cikkrészletre, amelyben a század eleji 
kolléga szerint a közönség jót szórakozott 
azon, hogy viszontlátta magát a vász
non — Lifka filmjén.

Sajnos, mindeddig nem volt ilyen sze
rencséje.
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meráit a belgrádi film
múzeum őrzi, s azokat 
nyilván filmezés céljá
ból vette. Ilyen szövegre 
Szabadkán nem lelt, el
ment hát Szegedre, 
majd Budapestre, onnan 
visszakanyarodott Ljub
ljanába, Zágrábba és 
Belgrádba, ahol min
denütt megcsodálták 
Lifka Sándor pazarul 
kivilágított moziját, 
szenzációsnak ítélték 
meg bemutatott műso
rát — olyan adat azon
ban, amelyet bizonyíték
ként lehetett volna föl
használni, egy sem a- 
kadt. A visszaemlékezé
sek nem bizonyítékok, 
Lifka film jeit enyvvé ol
vasztotta a Bata szabad
kai üzletvezetője, kitün
tetéseire és okleveleire 
pedig nem írták rá, mi
kor készültek a díjazott 
szalagok.

A vállalkozás mégsem  
tekinthető sikertelen
nek. Talán fölkelti vala
kinek az érdeklődését, 
akinek kutatásra több 
pénze és ideje van, mint 
eev újságírónak, s fö l 
nvitja azt a — jelek sze
rint — lezártnak tekin
tett dossziét is, amely a 
jueosz.láv filmezés kez
detéről szól.

S helvükre teszi ben
ne a dolgokat. . .




