
Házimozi vagy moziélmény? 

 

Napjainkban a filmnézés népszerűsége töretlen, és igen elterjedt a fiatalok körében. Ahány 

ember, annyi szokás, mindenki másképp szereti megnézni a legújabb premiereket. Van, aki 

moziba jár, mások megvárják, míg az adott film elérhető lesz a neten, vagy megjelenik 

lemezen, és otthon nézhetik meg az aktuális  mozisikereket.  

 

Mostanában korántsem járok annyiszor moziba, mint régebben, de bizonyára sokan 

egyetértenek velem, mikor azt állítom, vannak olyan filmek, melyek megnézésénél 

elengedhetetlen a „moziélmény”. Gondoljunk csak bele! Legyen bármekkora okos tévé a 

nappaliban profi hangfalakkal, nem tudjuk felvenni a versenyt a mozik széles vásznával és 

hangminőségével. Bátran mondhatom, hiszen számtalanszor láttam már otthon is a 

Bosszúállók: Végjáték című 

mozisikert, mégis a Cinema 

Cityben élveztem a 

legjobban. 

 

Véleményem szerint a 

mozikban kapható popcorn 

nem helyettesíthető az 

otthon készíthető mikrós 

változatokkal. Ugyanakkor a boltban megvásárolt gumicukroknak sem olyan az íze, mint a 

mozis társainak, hogy csak a legalapvetőbb különbségeket említsem.  

Egyesek úgy gondolják, köztük én is, hogy sokkal kényelmesebb otthon megnézni a filmeket  

a kanapén ülve, mint a mozivászon előtt. Vegyük számításba, hogy nem olyan kényelmesek 

az ülések, kicsi a hely a hosszú lábaimnak, a szomszéd ülésen ülő rendszerint meglöki a 

könyökömet a 

filmnézés alatt, és 

akkor még nem is 

beszéltem arról, mikor 

a sor közepéről feláll 

valaki, hogy mosdóba 

menjen, vagy éppen 



megcsörren egy telefon!  

A technológia fejlődésével számos csatornán és az interneten is elérhetővé vált a filmnézés. 

Ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy így szabadon választhatunk magunknak filmeket, 

akár régebbieket is, és nem csak az aktuális kasszasikereket nézhetjük meg! Arról nem is 

beszélve, hogy ezáltal rengeteg időt és pénz spórolunk meg! Szélessávú internettel még a 

leghosszabb filmek is alig egy óra alatt letölthetők, és nem kerülnek plusz költségbe, nem 

úgy, mint egy drágább mozijegy. 

 

Végül arra a következtetésre jutottam, nem tudok egyértelműen állást foglalni egyik vagy 

másik filmnézési típus mellett sem. Úgy vélem, továbbra is lesznek filmek, melyeket a 

moziban fogok megtekinteni a barátaimmal, és lesznek olyanok, melyeket az otthon 

kényelméből nézek meg a családommal.  
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