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Dolgozni akarunk 1 
A Színművészeti és Filmművészeti Kamara első rendes közgyűlése 

véget ért. A közös gyűlésen letárgyalásra kerültek a színművészeti és film
művészeti főosztályok közös ügyei, míg a filmművészeti főosztály köz
gyűlésén az elmúlt félév küzdelmeit és a jelen sorsdöntő problémáit fog
lalta össze az elnöki beszámoló. 

R á m u t a t o t t a K a m a r a elnöke a véorző sebekre, va lamin t fel
sorolta az orvosláshoz feltétlenül szükséges intézkedéseikéit és 

vál toztatásokat . { 

Hunsúlyozta az elnöki beszámoló, hogy 

a m a g y a r nemzeti film szempontjából ma legfontosabb a gyár
t á s megindí tása , minden más kérdés csak ezután következhetik. 

Minden filmművészeti és 'filmkereskedelmi megoldás csak akkor érdekes, 
ha van magyar film. 

Kiemelte a Kamara elnöke beszámolójában, hogy 

a f i lmgyár tás megindu lásának legnagyobb! veszedelme az á l lami 
f i lmgyár kényszerű munkasziünete, 

amelyen a jelenleg folyó munkák csak ideiglenesen segítenek. Nem a Ka
mara feladata, — jelentette ki az elnöki beszámoló —, hogy megállapítsa; 
ki a bűnös a múlt hibáiért, mint ahogy nem a Kamara kötelessége ezeket 
rendezni. 

A K a m a r á n a k csak egy törekvése lehet és ezért minden t megte t t 
eddig is és mindent elkövet a jövőben is — a munkalehetőség 

megteremtése. 

D o l g o z n i a k a r u n k ! 
— mondotta a. Kamara elnöke — és minden erővel küzdeni fogunk a magyar 
filmgyártás megindításáért. Azután kerülhet sor a többi égető kérdés meg
oldására és a további fejlődéshez szükséges magasabb követelmények ki
elégítésére. 

Ehhez a küzdelemhez azonban egységes, erős Kamarára van szükség. 
Lelkes munkakedvéről már eddig is tanúságot tett a Kamara. 

A jövőben azonban m é g erősebb összefogásra lesz szükség. E z 
csak ú g y lehetséges, h a mindenki , ak i részt kap a k a m a r a i fel
ada tokér t folytatot t ha rcban , önzetlen és önfeláldozó m u n k á v a l 
csak a köz érdekeiér t dolgozik. Kevesebb beszédet és vál tozat lan 
lelkesedés mellet t gyorsabb munka tempó t ké r t a K a m a r a elnöke 
a K a m a r a minden munka tá r sá tó l az elkövetkezendő küzdelmes 

időre. 

Számtalan intézkedést sorolt fel az elnöki beszámoló, melyeket a 
jobb jövő kialakításáért meg kell valósítani, de egyúttal bizalmának is 
adott kifejezést, hogy az a lelkes munkakedv, amely a kamarai választmány, 
a bizottságok és a tisztikar tagjait a Filmkamara első félévében jellemezte, 
a jövőben még fokozottabb erővel támogatja a vezetőséget a filmgyártás 
megindításáért és az eredményes fejlődésért folytatott küzdelemben. 
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Nehéz hónapok következnek. Csak egységes szakmai munkával és 
megértő kormánytámogatással segíthető át a magyar nemzeti film mai 
krízisén. , 

Csak komoly összefogás és határozott, gyors cselekvés valósít
hatja meg az elnöki beszámolóban megszabott feladatokat, ha 
azt akarjuk, hogy komplikált injekciók helyett valóban végleges 

megoldásokkal állítsuk talpra a beteg magyar filmgyártást. 

Csak ebben az esetben remélhetjük, hogy eredményes lesz a Film
kamara következő esztendeje és valóra válnak az elnöki beszámoló zár
szavai: 

kedvezőbb körülmények között kevesebb nehézségről és több 
sikerről essen szó a Kamara jövő évi közgyűlésén! 

+»9-t-t-M l l l t l H t m H i t U M U I M I I H I M H U M I H M t H I I 

Magyar elnevezést 
a mozgóképszínházaknak 

í r í a : Dr. V A S S ISTVÁN . 

. MAGYAR VlLÁGHIRADÖ 

803. sz. 
M. F. I. 

1. Washington emlékünnepe a Vá
rosligetben, (MFI, Zsabka— 
Nagy) 

2. Hatalmas meleg gyógyvízsugár 
Mezőkövesden, (MFI. Kiss) 

3. A VI. Mezőgazdasági Ipari Kon
gresszus megnyitása. (MFI, 
Zsabka—Fekete—Nagy) 

4. Berlin:—Bécs—Budapest evezős 
versenyek. (MFI, Zsabka— 
Kiss). . 

5. A honvédvezérkar i főnök haza
térése Berlinből. (Ufa) 

6. Olasz-magyar at lét ikai verse
nyek Tur inban . (Luce) 

7. A Yashima-maru gőzös kieme
lése a hullámsírból . (Domei) 

8. Olasz-görög hercegi esküvő Fi
renzében, (Luce) 

9. Képek a körülzár t tíencsdni 
nemzetközi negyedről. (Domei) 

10. Addis Abeba hercege Ti raná
ban, (Luce) 

t 
PAKAMOUNT VILÁGHIEABó 

(Nyáron szünetel,) 

POX HANGOS HÍRADÓ 

XIII. évf. 29. sz. 

1. Dr. Kjosseiwanoff, bulgár mi
niszterelnök hivatalos látoga
tása Berlinben. 

2. J apán elzárja a tiencsini idegen
negyedet. 

3,. Amei ika óceáni flottája a s an -
franciskói öbölben. 

4. Nemzetközi katonai repülőszem
le Brüsszelben. 

5. A. norvég trónörököst a wil l iams-
burgi (Virginia) William and 
Mary College tiszteletbeli dok
torává avatja. 

6. Cápavadászat Texas part jain, 
7. Bikaviadal Pamplonában. 
8. Nehéz körülmények közti mű

ugrás . 
) . A kanada i rendőrség lovasmu-

ta tványa i a newyorki világ
kiállításon. 

10. A középeurópai kupamérkőzé
sek: Slavia Prag—Beogradski 
2:1. 

11. Mueller Hermann (Auto-Union) 
elnyeri Franciaország nagydí
ját. 

Igen, adjunk magyar neveket mo
zijainknak. Az „előkelő", „idegen", 
„nemzetközi" múltbel i elnevezés 
maradványok tűnjenek el a nemzeti 
nagytakar í tás során, —• a magyar 
élet jövőjéért. Áldozatok, á rán is. 
Nem egy bekövetkezhető kormány
zati rendelkezésre, hanem a mélyen 
érzett magyar öntudat megnyilvá
nuló •parancsára, mely elől nincs és 
nem is lehet kitérés. 

Haladékta lanul üljenek össze az 
érdekel tek és ta r t sanak egymásközt 
keresztelőt a magyar történelem, az 
irodalom, a művészet, a tudomány 
magyar nagyságai névsorából. Eb
ben nem vagyunk szegények, sőt vi
lághírben gazdagok is. 

Adjunk magyar neveket, mer t 
mennyiben hangzik szebben, meny
nyivel vonzóbb; miben értékruérőbb 
és értékállóbb; miben művészibbet 
ígérő és igazoló; mivel alkalmasabb 
a szórakozás, a magyar kultúréler 
megnyilvánulásának megjelölésére 
és a mozi megkedv éltetésére,-

Minden ellenkező híreszteléssel 
szemben kijelentem, hogy a hat
vani Apolló mozgószínház szep
tembertől kezdve saját kezelé
semben marad . Sőt: valót lan 
minden olyan állítás, min tha 
bárkivel is t á rgya l tam volna 
társulásról . 

Hatvan, 1939. júl ius 11. 
TOPERCZER RÓBERTNÉ 

a hatvani Apolló mozgószínház 
engedélyese. 

ha elsősorban az ország fővárosá
ban: 

Hollywood, Broadway , City, 
Átrium, Lloyd, Admiral Forum , 
Roya] Apolló, Radius, Palaee , Ca. 
pitol, Scala, Olyinpia, Rialto, Rex, 
Omnia, Tivoli, Bodograf, Odeon, 
Phönix , Simplon, Eli té , Roxy , 
Vesta és így tovább, 

neveket viselő mozgóképszínházak 
fény betűi hívogatják a közönséget 
és nem:: 

Madách Imre , Széchenyi Ist
ván, Erke l Ferenc, Ka tona Jó
zsef, Zrínyi Miklós, Kölcsey Fe
renc, Vörösmarthy Mihály, Rá
kóczi Ferenc, Munkácsi Mihály, 
Kisfaludy Sándor, Czuczor Ger
gely , Hunyady Mátyás, Petőfi 
Sándor, Jászai Mari, Mikszáth 
Kálmán , Deák Ferenc , Jókai Mór, 
Kossuth Lajos, Virág Benedek és 
így tovább . . . 

elnevezésű mozikba j á rnának a ma
gyar milliók. 

És m é g valamit . Ne ti l takozzunk 
az „utánzások" ellen, ha az nemcsak 
reánk szabható, de nekünk is nem
zeti kötelesség. Mussolini ezt a ke-
resztelést m á r végrehaj ta t ta . Ezért 
ná lunk sem fog csökkenni az „ide
genforgalom" ,s az it t töltött idő 
alat t i szórakozásuk emléke sem lesz 
ezért az átkeresztelésért színtelen. 
A magyar társadalom pedig . . . ne 
jósolgassunk,r hogy miként fogadja. 
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A Kamara közgyűlése 
A Színművészeti és Filmművészeti 

Kamara mindkét főosztályának kép
viseleti közgyűlése — alapszabály
szerűen történt előzetes hirdetés 
után — július 10-én, hétfőn délután 
3 órai kezdettjei zajlott le a Nemzeti 
Színház Kamaraszínházának helyi
ségében. A meghívott képviseleti 
közgyűlési kiküldöttek mondhatni 
teljes számban jelentek meg, úgy, 
hogy a színház nézőterének földszint
je megtelt. 

A Kamara vezetősége Kiss Ferenc 
elnökkel az élén, 3 óra után néhány 
perccel vonult be és foglalta el he
lyét a színpadon felállított elnökségi 
asztal mellett. Középen Kiss Ferenc 
elnök foglalt helyet, tőle jobbra Vér
tess Lajos színészalelnök és Tőrey 
Zoltán dr. filmalelnök, balra az el
nökitől Mihályfi Béla filmszínészal
elnök és vitéz Bánky Róbert vidéki 
színészalelnök. Az elnöki asztal kö

rül helyezkedett el Csellé Lajos fő
titkár, vitéz Gallay Béla ügyész, vi
téz Laczkó József dr. színésztitkár 
és Lieber László dr. filmtitkár. 

Mielőtt^ a közgyűlés napirendjének 
tárgyalására került volna a sor, Kiss 
Ferenc elnök indítványozta, hogy a 
közgyűlés tolmácsolja alattvalói hó
dolatteljes üdvözletét egyetlen vezé
rének, Magyarország (kormányzójá
nak, miniszterelnökének és kultusz
miniszterének. 

A megjelentek állva hallgatták vé
gig az indítványt és harsány taps
sal honorálták. 

Utána a közgyűlés tárgysorozatá
nak első pontjául Kiss Ferenc elnök 
tartotta meg elnöki megnyitóját. A 
Kamara megalakulásának jelentősé
gét és eddigi életét jellegzetesen fes
tő beszédet egész terjedelmében 
közöljük. 

Kiss Ferenc megnyitója 
Mélyen tisztelt közgyűlés! 
A Színművészeti és Filmművészeti 

kamara megalakulása után való 
első közgyűlésén szeretettel köszön
töm e közgyűlés valamennyi tagját 
és bennük a magyar színművészet és 
filmművészet minden lelkes mun
kását. Félesztendő múlt el azóta, 
hogy Kamaránk, melynek élére és 
vezetésére az önök egyöntetű, lel
kes bizalma állított, működését meg. 
kezdte és munkásságát a Kamara 
minden rendbeli tagjainak érdeké
ben lankadatlan erővel és buzgalom
mal a, rendelkezésére álló törvényes 
intézkedések és rendeletek alapján 
folytatja. Kezdetben is jól tudtam 
már, hogy rendkívüli feladatok meg
oldására vállalkoztunk. E feladatok 
megoldása úgy a színművészetben, 
mint a filmművészetben nemcsak 
önmagukban jelentettek igen nehéz 
és sok megfontolást igénylő súlyos 
kérdéseket, de meg kellett küzde
nünk még a kívülről jövő külön
böző érdekek erőfeszítésével, melyek 
rosszindulatú gáncsoskodásaikkal 
építő munkánkban lépten-nyomon 
akadályoztak. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Ezek az akadályok és nehézségek 

azonban csak késleltetni tudták és 
tudják nagy feladataink megoldá
sát, mert erőnkben és hitünkben 
bennünket nem gyengítettek, sőt erő
sebbekké tettek. 

Engedjék el most a részletes be
számolót a két főosztály eddigi mű
ködéséről, küzdelméről és munkás
ságáról, ezekről majd a főosztályok 
külön közgyűlésén leszek bátor szól
ni. Most csak szeretném kérni a 
közgyűlés minden egyes tagját, hogy 
fogja el önöket is e néhány órán ke. 
resztül az önzetlen munkaszeretetnek 
az az ideális érzése, ami mind a két 
főosztály választmányát egyönte-
tűleg jellemezte félesztendős mun
kásságuknak minden órájában. Én 
aki láttam, — mert elöljárói tisz
temnél fogva köteles rész jutott a 
munkából —, a választmányoknak 
ezt az önzetlen áldozatkészségét, 
éreztem minden egyes tagján azt az 

igazán önfeláldozó munkaszeretétet, 
amivel a Kannára minden előadódó 
kérdését hallatlan lelkesedéssel igye. 
keztek megoldani, csak mélységes 
meghatottsággal tudok köszönetet 
mondani érte. Lehetséges, hogy né
hol és néha hibát követtünk el, de 
elvben és meggyőződésben mindig az 
a szent érzés vezetett bennünket, 
hogy minden cselekvő lépésünk és 
határozatunk az önök, a magyar 
faji kultúrát szolgáló testvéreink 
érdekében történik. 

Még egyszer köszönöm mindakét 
főosztály választmányának, hogy a 
legteljesebb elismerést és dicséretet 
érdemlő munkásságukkal lehetővé 
tették és biztosították Kamaránk 
cselekvő életét és arra kéreim őket, 
hogy megbízatásuk hátralévő ide
jére se lankadjanak. A Kamara so
kat vár tőlünk, sajnos, még sokáig 
nem jön a várva-várt nyugvás 
napja. 

Hasonló köszönettel tartozom a 
Kamara tisztikarának. Hűséges és 
becsületesnek mutatkoztak és kemé_ 
nyen dolgoztak. Higyjék el, hogy 
csakis ilyen áldozatos munkával tud
juk megközelíteni eéljainkat s így 
tudjuk majd az utódaink részére 
gyümölcsöző magyar nemzeti szí
nészetet és filmművészetet megte
remteni. 

A jó Isten áldását kérem munkás
ságukra és a Színművészeti és Film. 
művészeti Kamara első közös köz
gyűlését ezennel megnyitom. 

A nagy tapssal fogadott elnöki 
megnyitóbeszéd után Csellé Lajos 
főtitkár mondta el jelentését, amely 
a Kamara működésének főbb rész
leteit ismertette a közgyűlés előtt 
és amely így hangzik: 

Csellé Lajos főtitkári jelentése 
Méltóságos Elnök Űr! 
Mélyen tisztelt Uraim! 

Jelentésemben, amely az 1939. ja
nuár hó 1-ével megalakult Színművé
szeti és Filmművészeti Kamara műkö
dését van hivatva mind a mai napig 
vázolni, mellőzöm az alakuló közgyű
lés választási eredményeinek közlését, 
miután azok — éppen az urak előtt — 
mind köztudomásúak, én csupán a 
választmányok, a bizottságok és az el
nökség munkájáról szeretnék tájékoz
tatást nyújtani a közgyűlés mélyen 
tisztelt tagjainak, egyrészt szíves tudo
másulvétel végett, másrészt várva a 
közgyűlés átfogóbb értékű bírálatát 
munkánk és intézkedéseink felett éppen 
abból a szempontból: miképen állták 

meg azok helyüket a gyakorlatban és 
mennyiben szolgálták a keresztény, 
nemzeti színjátszás érdekeit s mi Javí
tani vagy pótolni valónk van a jövőre 
nézve? 

Jelentésemet úgy szerkesztettem, 
hogy az a Kamara mindkét főosztályá
nak működését tartalmazza, felesleges
sé téve az egyes főosztályok titkárai
nak külön közgyűlési jelentését. 

A színművészeti főosztály választ
mánya 1 rendkívüli és 18 rendes ülé
sében végezte munkáját. Tartottunk 
továbbá 3 közös választmányi ülést. 
A választmányok munkaidejének leg
alább felét a felvételi kérvények át
vizsgálása foglalta le. Erre vonatkozóan 
jelentem, hogy 3420 kérvényező közül 
felvettünk: 
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I . 
I I . 

I I I , 
.IV. 

csopor t jába 
„ 
»» 
„ 

összesen . 
gyakpr la tcsok 

38 
791 
153 
359 

1402 

s z í n m ű v é s z e t i f ő o s z t á l y : 

az előkészítő a K a m a r a 
biz. á l ta l . részéről 

4 
145 

42 
176 
404 

vizsgára u tas í tva működés i engedél lyel 

Összesen. 
42 tagot 

936 „ 
195 „ 
535 „ 
1806 „ 
15 „ 
128 „ 

„ ,* engedély né lkü l 48 

f i l m m ű v é s z e t i f ő o s z t á l y 

I . 
I I . 

I I I . 
IV. 
V. 

csopor t jába 
„ 
,. 
„ 
>* 

összesen: 
gyákor la tosok 

az előkészítő 
biz. á l ta l . 

38 
16 + 255 (színész főoszt.-ból) 
94 
47 
85 

280 + 225 (színész főoszt.-ból) 

a K a m a r a összesen . 
részéről 
23 
6 

27 
15 
31 

102 

61 tagot 
22+255 „ 

121 
62 

116 
382 + 225 -„ 

2 " 

Az el intézésre vá ró k é r v é n y e k szá
m a 550. A tagfelvétel , me ly az a d 
miniszt ráció m u n k á j á t nagyon igénybe
veszi, ezzel még n e m fejeződött be, 
m e r t az 1939. IV. te . végreha j tás i u t a 
s í t á sának megje lenése u t á n első teendő 
a még há t r a l évő zs idószármazású, iz
rae l i t a va l l ású ké rvényezők felvétele, 
t ovábbá azonnal e lőkészí tendő a mozgó
képsz ínházak művésze t i ügyveze tő inek 
a k a m a r á b a való felvétele, a m i ú jabb 
500 személy o k m á n y o k a l ap j án való 
e lb í rá lásá t je lent i , t ovábbá a f i lm
főosztály megfelelő átszervezését . 

A vá lasz to t t t i sz t ikar , ame ly 5 sze
mélyből és az adminisz t rác iós személy
zet, ame ly sz in tén 5 személyből ál l , d é l 
előtt 9-től 2-ig és dé lu t án 6-tól 8-ig 
t a r t h iva ta los órát , azonkívül a szük
séghez képes t résztvesz az összes b i 
zot tságok m u n k á j á b a n . Egyelőre éppen 
a t agok személyi ké rdése inek e l in té 
zése é rdekében délelőt t 10-től 2-ig a 
felek rende lkezésére áll . Amin t azon
ban a tömeges felvételek, á tminős í t é 
sek, igazolások befejeződtek, a felek 
s zámára megá l lap í to t t h iva ta los ó rá t 
csökkenten i fogjuk, hogy a t i sz tvise
lők munka ide j é t , ami t a felek je len
léte n a g y m é r t é k b e n igénybevesz, a 
tényleges k a m a r a i admin isz t rác ió ra 
ford í thassuk . A segédhiva ta l 64C ügy 
da rabo t t a r t számon, a számvevőség 
pedig avu l t r endsze rű könyveléssel ve 
zeti a K a m a r a e lszámolását . 

Legyen szabad a szükséges in tézke
dések esetleges késésére, k isebb t évedé
sek és mulasz tások igazolására az a d 
minisz t rác iós személyzet tú l t e rhe l t sé 
gét men t ségü l felhoznom, ak ik b á r ön
kéntes t ú l m u n k a i d ő v e l igyekeznek a 
felhalmozott m u n k a a n y a g o t feldolgoz
ni, a fe lmerülő ha l a sz tha t a t l an ú j abb 
fe ladatok folytán h á t r a l é k b a kerü lnek , 
ami t csak az első szervezés befejezése 
u t á n lehet végleg kiküszöbölni . A h e 
lyiség elégtelen vol ta is h á t r á l t a t ben 
nünke t . Két , i l le tve négy tisztviselő 
dolgozott egy szobában, így ők és a fe 
lek számta lanszor zava r t ák egymás t . 
Augusz tus 1-ével az új helyiségben 
minden h iva ta lnok külön szobában 
lesz. 

Az egyes bizot tságok m u n k á j á n a k 
e redményei végső fokon a je len köz
gyűlés elé ke rü lnek , ezeket n e m is k í 
vánom felsorolni, de meg kell eml í t e 

n e m az t a kü lön m u n k á t , melye t á 
vá l a sz tmány az 1938 : XV. és 1939 : IV.. 
te . az ú. n. első és másod ik zsidótör
vény végreha j t á sa é rdekében végzet t . 
A m e g a l a k u l t vá l a sz tmány egy m e g 
lévő helyzet te l t a lá l t a m a g á t szemben, 
me lye t szükségesnek lá to t t az ú j szezon 
megkezdésé ig és á tmene t i l eg a keresz
t ény nemzet i szellem k ia lak í t á sa é r d e 
kében a lehetőséghez képes t j av í t an i , 
a megkö tö t t magánjog i szerződések 
szemelő t ta r t ásáva l . 

A f i lmművészet i főosztály vá lasz t 
m á n y a m e g a l a k u l á s á n a k első p i l l ana 
tá tó l kezdve mé lyen á té rez te az t a 
felelősséget, ami t az a laku ló közgyűlés 
megvá la sz t á sáva l r e á r ó t t és é p p e n ez
é r t m i n d e n tö rekvéséve l azon volt , 
hogy fe l ada tának miné l töké le teseb
ben megfelelhessen. Fe l ada ta ped ig 
csak egy lehe te t t : a f i lmművészet i h i 
v a t á s művész i sz ínvona lának fejleszté
se s az ehhez kapcsolódó gondo la tkör 
ben a f i lmgyár tás gazdasági , k u l t u r á 
lis, s n e m utolsó so rban szociális p r o 
b l é m á i n a k biztos a lapokon való m e g 
oldása. 

A m ű k ö d é s kezdete n e m a legcélsze
r ű b b időre esett . A régi gyár tás i r e n d 
szer t i sz ta • művész i t m á s o d r a n g ú n a k 
tek in tő , profi thajszoló tö rekvésének 
ha t á sa iva l az ú j , m a g á r a éb red t n e m 
zeti, ke resz tény i rányza t csak nehezen 
tudo t t megbi rkózn i s éppen ezért a fel
ada tok megoldásához óva tosan és nagy 
körü l tek in tésse l ke l le t t hozzáfogni. 

A filmfőosztály v á l a s z t m á n y á n a k e l 
ső fe ladata a s zakma fpntosabb ágai t 
felölelő szakmai ké rdések t á r g y a l á s á r a 
szakbizot tságok mega lak í tása , k i i ndu l 
va abból az elgondolásból , hogy ezek a 
szakmai kö röke t é r in tő ké rdések gyö
keresen és le lk i i smere tesen úgy o ldha
tók meg legjobban, h a ezt a b e n n ü k élő 
s zakemberek végzik. Ezek a k ikü ldö t t 
b izot tságok a köve tkezők vo l tak : g y á r 
tási , ke reskede lmi , felvételi , jogügyi , 
sajtó, szociális és t echnika i bizot tságok. 

A legnehezebb feladat a gyá r t á s i b i 
zo t t ságnak ju to t t . A folyamatos m a 
gyar f i lmgyár tás megszakadása , az 
úgyneveze t t „á tá l l í t á s" mia t t e lőre lá t 
ha tó volt . Mégse gondolha t ta senki , 
hogy a gyá r t á s megindu lása h ó n a p o 
ka t fog igénybevenni . Viszont ezt a 
hosszú kényszerp ihenőt egyedül a zsidó 
tőke v i sszahúzódásának be tudn i t ú l s á 

gosan hízelgő l e n n e , a régi rendszer 
embere i re . A gyár tás i bizot tság több 
ülésen keresz tü l foglalkozott ezzel a 
legégetőbb p rob l émáva l s m i n d e n le 
he tő t e lkövete t t , hogy ezt a leál l í tási 
időt megrövid í t se . Binger t J á n o s dr., a 
H u n n i a F i lmgyá r igazga tó jának elgon
dolása á l ap j án egy j avas la to t dolgozott 
ki, mely úgy kommerc iá l i s , m i n t film-
pol i t ikai szempontból a l ega lka lmasabb 
n a k mu ta tkozo t t a fo lyamatos m a g y a r 
f i lmgyár tás b iz tos í tására . Ezt a j a v a s 
la to t a K a m a r a e lnöke személyesen 
j u t t a t t a el a m . kir . minisz tere lnök ú r 
hoz szóval is hangsú lyozva azt, hogy a 
m a g y a r f i lmgyár tásnak p rominens é r 
dekei fűződnek a j avas l a t ke resz tü l -
v i te léhez .Ugyanakkor m e g k ü l d t e ezeket 
a j avas l a toka t a ku l tusz- , be lügy- , k e 
reskede lemügyi és pénzügymin i sz te r 
hez, m i n t a f i lmszakma legfőbb h a t ó 
ságaihoz, k é r v e a sürgős t ámoga tás t . 
A K a m a r a e lnöksége ezu tán is több íz
ben j á r t f enn az i l le tékeseknél , hogy 
ezt a régóta va júdó kérdés t mego ldás 
hoz segítse. A legutolsó időben m u t a t 
kozó része redmény azonban távolról 
sem elég ahhoz, ami t ennek a súlyos 
ké rdésnek generá l i s megoldása k ívánna . 

Ugyanez a gyár t á s i bizot tság végezte 
el a szakcsopor tokba felvet t k a m a r a i 
t agoknak foglalkozási körök szerint i 
a lcsopor tos í tásá t is, miá l t a l az é rdek
e l len té tek kiküszöbölése mel le t t mó
dot nyú j to t t a foglalkozási ágak é rde 
ke inek h a t é k o n y a b b biz tos í tására . 

A ke reskede lmi bízot tság legfőbb fel
a d a t á n a k t ek in t e t t e a f i lmkereskede
lem t e r én egy egészséges keresztény 
szellem k ia lak í tásá t , a m i t ez a szak
ma , t ek in tve a ke reskede lmi ág kü lön
leges helyzetét , n é h á n y kivétel lel né l 
külözni vol t kényte len . A bizottság 
evégből szükségesnek l á t t a a K a m a r a 
h a t á s k ö r é n e k filmkölcsönzői vona tko 
zásban való ki ter jesztését . Belá tha tó , 
hogy m í g a K a m a r a mellet t , m i n t leg
főbb é rdekképvise le t i szerv mel le t t egy 
más ik terüle t , az OMME p á r h u z a m o 
san működhe t ik , addig ezen a t é ren 
gyökeres megoldáshoz n e m ju tha t . J a 
vas la to t dolgozott t e h á t k i az OMME 
h a t á s k ö r é n e k á tvé te lé re . A K a m a r a e l 
nöksége ez i r ányban is e l já r t az i l leté
kes ha tóságokná l , aho l a t á rgya lások 
fo lyamán a l egnagyobb megér tésse l 
ta lá lkozot t . Sajnos, a szükséges in téz
kedések még n e m tö r t én t ek meg. 

A felvételi b izot tság fe ladata a fel
vé te l i k é r e l e m előzetes vé leményezése . 
Ebben a b izo t t ságban a s z a k m á n a k 
c saknem m i n d e n ága képvise lve v a n s 
a bevá lasz to t t tagok a szakképzet t ség 
vé leményezésé t legjobb t u d o m á s u k sze
r int , le lk i i smere tesen lá t ják el. 

A jogügyi bizot tság fe ladata az ügy 
intézés so rán fe lmerülő jogi ké rdé sek 
ben vé lemény t m o n d a n i s így tu l a jdon
képpen a k a r a m a i ügyész működésének 
t ámoga tó szerve. Ez a jogügyi bizot tság 
készí te t te el, a szinészfőosztály k ikü l 
döt te ivel karö l tve , a k a m a r a i ügyv i t e 
li és fegyelmi j avas la toka t . 

A filmfőosztály h iva ta los l ap jának , a 
M A G Y A R F I L M - n e k meg te remtő je a 
saj tóbizot tság volt. Ennek, az azóta k o 
moly s ikereket e lér t s a j t óo rgánumnak 
je lenleg is i r ány í tó és ellenőrző szerve
kén t szerepel nemcsak művészi , h a n e m 
gazdasági vona tkozásbán is. 

A K a m a r a legnépesebb, de egyik 
legfontosabb fe lada táva l megbízot t j a -
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vaslattételi szerv, a szociális bizott
ság. Feladatkörébe tartozik többek kö
zött a minimális gázsi megállapítása, 
a munkarend meghatározása, általános 
szerződési feltételek, szociális érdekvé
delem, stb. A fenti célkitűzéseket rea
lizáló javaslatok megszerkesztése fo
lyamatban van. 

A filmszakmát érintő tisztán techni
kai kérdések megoldására hivatott szerv 
a technikai bizottság. 

A fentiekben próbáltuk vázolni a 
Filnikarama eddigi működését. Az ügy
vitellel megbízott kamarai szervek fá
radhatatlan ügybuzgaiomrnal siettek a 
filmszakmai érdekek védelmére, vala
hányszor ezeket veszélyeztetve látták, 
mindenkor szemelőtt tartva a filmmű
vészi hivatás színvonalának keresztény, 
nemzeti szellemben való fejlesztését. 

A fegyelmi bizottság megalakulásá
val azonnal meg is kezdte működését. 
56 fegyelmi bejelentés történt, melyek 
közül 20, fellebbezés hiányában első
fokon befejezést nyert, a többi külön
böző stádiumban folyamatban van. A 
fegyelmi ügyek elbárálásánál, amint ez 
közismert, a m. kir. vallás- és köz
oktatásügyi miniszter űr rendelkezésé
hez képest a budapesti és a vidéki 
színházak torvényei érvényesek és a 
Kamara fegyelmi bírósága, mint fel
lebbezési fórum, ezek alapján működött. 
Miután a jogügyi bizotság az egysége
sített színházi törvényekkel még nem 
foglalkozott, kérem a közgyűlés hozzá
járulását, hogy ezek a régi törvények 
továbbra is érvényben maradjanak, 
mindaddig, míg a jogügyi bizottság az 
új törvényekkel el nem készül. Ugyan
így megalkotandó a filmgyártás mun
karendje és fegyelmi szabályai. 

A fellebbezés alatt lévő ügyek a 
közelmúltban kinevezett Országos Szín
művészeti és Filmművészeti Tanárs 
elnökének, dr. Jalsoviezky Károly ál
lamtitkár úr intézkedésétől függően 
bármely pillanatban felterjeszthetők el
bírálás végett. Ugyancsak ide fogjuk 
felterjeszteni a választmány által el
utasított felvételi kérelmeket. 

Mindkét főosztály választmánya in
tézkedett a főosztály szaklapjának meg
indítása iránt. A filmfőosztály a kér
dést állandó sajtóbizottsága útján ellen
őrzi és irányítja. A szinésssszaklapnál 
ez, kisebb terjedelménél és kizárólagos 
kamarai közleményeinél fogva, nem 
látszott szükségesnek és így azt a vá
lasztmány közvetlen ellenőrzése alatt 
szerkesztjük. A két lap anyagi mérle
gét a közgyűlés folyamán elő fogom 
terjesztem. 

A jelentést, amelyben lehető tárgyi
lagossággal igyekeztem az elnökség, a 
választmányok és az adminisztrációs 
iroda munkájáról ismertetést adni, ez
zel befejezem és. kérem a mélyen tisz
telt közgyűlést, hogy azt tudomásul
venni szíveskedjék. 

A közgyűlés tetszéssel vet te tudo
másul a kimerí tő főtitkári jelentést, 
amelv hűséges képét ad ta a Kamara 
két főosztályának és a különféle bi
zottságoknak szorgalmas munkájá
ról. 

A tárgysorozat ha rmadik pontja
ként a számvizsgálók: Juhász Andor, 
Szalontai Kiss Miklós és Sárosi Szüle 

Mihály előterjesztésére következett 
az eddigi számadások felülvizsgálá
sáról, amelyre a fe lmentvényt a 
közgyűlés megadta . 

A kamara i tagsági díjat havi 
1%'%-ban állapította meg a közgyű
lés, a legkisebb tagsági díjat 1 pen
gő. 50 fillérben, a felvételi díjat pe
dig július 15. u t án 20 pengőben. 

Ezt követte a K a m a r a költségve
tésének megállapítása és annak ke 
retében a t isztikar tiszteletdíjas tag
ja inak és a- kamara i alkalmazottak 
já randóságának meghatározása, majd 
a két szaklap, . a MAGYAR SZÍNÉ
SZET és a MAGYAR FILM költség
vetésének jóváhagyása. 

A K a m a r a általános ügyrendjének 
és fegyelmi ügyrendjének kimerí tő 
ismertetését vitéz Gallay Béla dr. 
ügyész végezte, aki, a két t émakörben 
folytatott érdekes és ér tékes jogi 
fejtegetései u tán rá té r t a kamara i 
a laprendelet módosító pontjainak 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Amikor az önök megtisztelő bizal
ma folytán a félesztendővel ezelőtt 
megalakult Filmművészeti Kamara 
vezetője lettem, sokáig gondolkoztam 
azon, hogy vájjon lesz-e időm annyi 
szaktudást elsajátí tani, ami elégsé
gesnek bizonyul majd arra , hogy 
előkelő tisztségemet betölthessem és 
a válaszmány segítségével helyes út
ra tereljem a magyar filmművészetet. 

Nagyon jól tudtam, hogy az a szak
tudás, amit, mint filmszínész a gyár
tásban elsajátí tottam, még nem ele
gendő, mert a filmművészet közös 
ügyeinek elintézéséhez nemcsak a 
filmgyártásban való já r tasság szük
séges, de a filmkölcsönzés s az ú. n. 
moziszakma is szorosan Megészí-ő ré
sze a Filmművészeti Kamara igazga
tásának. 

Tehát két dolog között kellett vá
lasztanom; Vagy átadom a Kamara 
teljes i rányú vezetését az alelnök 
uraknak, vagy időt és fáradságot nem 
kímélve, mint jó diák, megtanulom a 
leckét, megismerem az egész szakmát 
és érdektelenül megpróbálom helyesen 
intézni és vezetni választmányommal 
együtt a Fi lmkamara ügyeit. A szük
ség és a körülmények folytán az utób
bi t let tem kénytelen választani. 
Ugyanis a választmány, megalakulá
sa u tán olyan harcias munkairamot 
diktált s annyira megkövetelte azt, 
hogy szerény személyem abban az 
odaadó és harcias munkásságban ak
tívan résztvegyen, hogy akarva-nem-

foglalására. Ez utóbbiakkal legköze
l ebb i számunkban külön cikk kere té
ben, hosszasabban k ívánunk foglal
kozni. 

A tárgysorozat utolsó pont jakép
pen a kamara i szerződtetési iroda 
szerződtetési százalékának megálla
pí tására kerül t a sor. 

Végül, több tá rgy nem lévén, Kiss 
Ferenc elnök megköszönte a kamara 
közös képviseleti kiküldötteinek a 
nagyszámban való megjelenését és 
bezár ta a közgyűlést. 

A két főosztály közül a színművé
szeti főosztály július 11-én, kedden, 
míg a fi lmművészeti főosztály júl ius 
12-én, szerdán délelőtt 10 órakor tar
totta külön közgyűlését képviseleti 
kiküldötteivel . 

A filmfőosztály közgyűlését Kiss 
Ferenc elnök nyi tot ta meg az alábbi 
(beszéddel, amelyet nagy jelentősé
gére való tekintet tel , szó szerint 
közlünk: 

akarva, a szakmának valamennyi 
osztályát és részletét felölelő tanács
kozások végnélküli óráiban, ha nem 
Í3 kiváló, de meglehetős szaktudásra 
tet tem szert, a filmszakma azt mond
hatom valamennyi ágában. 

Ezért engedjék meg, uraim, hogy 
az én lelkes és ideális munkatársaim
nak, a választmány és a t isztikar va
lamennyi t ag jának megköszönjem, 
hogy az én szerény személyeiiet nem 
engedték kívülállónak tekinteni, nem 
rak tak be az elnöki tisztség és tekin
tély jégszekrényében, hanem ellenáll
ha ta t lan lendületükkel magákkal ra
gadtak, tanítottak, segítettek és kö
zönséges szakemberré képeztek. Min
denesetre ebbe az ő lelkes tanításuk
ba némi kis önzés is vegyült, azt gon
dolhatván, ha mi dolgozunk, az elnök 
ú r miért maradjon tétlen. Igazuk is 
volt, mert most nyugodt lelkiismeret
tel állok i t t önök előtt, hos^y s^ámot-
adjak a Kamara életéről és munkás
ságáról. 

Az első megállapítás tehát az, amit 
az előbb elmondottakból is megálla
píthatnak, hogy dolgoztunk. Hogy 
kellő eredményeket e pillanatban még 
nem tudunk felmutatni, annak oka 
az idegeket felőrlő harc volt, melyet 
a munkaadásér t , főleg a Hunnia film
gyárban, az állami hozzájárulásban 
részesülő Hunnia filmgyárban való 
munka megindításáért folytattunk. 

Hogy ot t megállt a munka, s hogy 
még a mai napig sem teljes a kibon
takozás, arról m. t. közgyűlés, a Ka
mara vezetősége épp úgy nem tehet, 

Kiss Ferenc filmközgYŰlési megnyitója 



mint önök m. t. uraim. Hogy ki a bű
nös ebben a stagnálásban, azt lázasan 
keresik. Keresik már hónapok óta s 
ugyancsak lázasan keresik a megol
dást. Törik a fejüket felsőbb hatósá
gaink és gondolkoznak a megoldáson. 
Ez nagyon helyes is. A Kamara nem 
segíthet nekik, mert a Kamarának 
nem feladata az, hogy intézmények — 
legyenek az állami fennhatóság alatt 
vagy magánosok kezében, — belső 
kereskedelmi ügyeibe avatkozzék. Ez 
az illető intézetnek, — betartva a ka
marai törvényeket, — személyes ügye. 
De az igenis a Kamara feladata, hogy 
tagjai részére munkát kérjen, szor
galmazza a filmgyártást és lázasan 
szorgalmazza akkor, mikor olyan 
európai nívón álló felszerelésű mű
teremmel rendelkezik, mint a Hun
nia. Hogy hogy intéződik a Hunnia 
ügye, ehhez a Kamarának jelenleg 
semmi beleszólása nincs. Ha vélemé
nyét megkérdeznék arra vonatkozó
lag, hogy az állam részesítse-e a Hun
niát támogatásban, az más kérdés. 
Erre vonatkozólag azt hiszem, hogy 
valamennyien egyöntetűen válaszol
hatunk. 

Engedjék meg azonban, hogy vala
mit megkérdezzek önöktől. Vájjon 
lett volna-e Hunnia? Bírnánk-e egy 
ilyen remekül felszerelt műtermet, 
ha az állam nem építette volna? Hol 
van a jugoszláv, a román, a török, a 
görög, a bolgár filmgyártás? A meg
boldogult cseh filmgyártás millió és 
millió szokolba került az isteni igaz
ságszolgáltatás következtében kimúlt 
cseh államnak. Nem beszélnék a Hun
nia dolgairól ily részletesen, véle
ményt sem fűznék hozzá, ha nem 
volnék meggyőződve arról, hogy az 
egész nemzeti filmgyártásunk ügye a 
legszorosabban igazodik a Hunnia lét 
vagy nem lét kérdéséhez. Mert igen
is a Filmkamara legfontosabb felada
tához tartozik, hogy ebben a kiváló 
üzemben a gyártás meginduljon. Mert 
az a mi kötelességünk, hogy követel
jük, hogy a Hunniában magyar fil
met gyártsanak. Az a körülmény, 
hogy felsőbb hatóságaink mi módon 
intézkednek a Hunnia volt és leendő 
dolgaiban, ez bennünket e pillanat
ban, ha érdekel is, hozzá nem szólha
tunk. De a munkáért igenis harcolt a 
Kamara és harcolni is fog. Remó' 1 ; 

hogy ez a súlyos, a magyar nemzeti 
filmgyártást létalapjában megtáma
dó, legérzékenyebben érintő kérdés, 
most már napok alatt befejezést nyer. 
A magyar nemzeti filmgyártáshoz 
igenis segítséget kell, hogy adjon a 
kormány, de segítséget kell, hogy 
nyújtson az egész filmszakma is. 

A filmgyártásnak és a magyar 
filmkereskedelemnek azok a sors
döntő kérdései, amiket a film választ
mány hónapokig tartó különféle vá
lasztmányi ülésein letárgyalt s amely 
a javaslatokat felküldte az illetékes 
minisztériumokhoz, s amely javasla
tokat az illetékes minisztériumok fe
lelős tényezői szintén magukévá tet
tek, sajnos, még mindig függőben 
lévő és el nem intézett kérdések, mert 
ítélet rájuk sem rendelet, sem más 
formájában még nem látott napvilá
got. Ezek közé a sorsdöntő kérdések 
közé tartozik a magyar játékfilmek 
amétarendszerű játékának bevezetése, 
valamint az ezt kiegészítő intézkedés, 
amely szerint a jövőben csak hatósá
gilag lebélyegzett jegyeket árusíthat
nának a filmszínházak. Ugyancsak 
nem jelent még meg a mozijegyek 
után fizetendő jegypótfillérek életbe
léptetéséről szóló rendelet sem, pedig 
e tárgyban is eleget üléseztünk és 
előszobáztunk. Tovább megyek. Ezt 
még a minisztertanács is elfogadta. 
Ugyancsak nem döntötte el még a 
felsőbb hatóságunk azt a kérdést 
sem, hogy a végrehajtási utasítás 
megjelente után, kik lesznek a film
színházak tulajdonosai. 

E sorsdöntő kérdések elintézése 
nélkül természetesen nem lehet vállal
kozási kedv és bizalom a magyar 
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filmgyártásnál. Bemélem, hogy e kér
dések is nemsokára végleges formá
ban befejezést nyernek s a munka a 
gyárakban ismét megindulván, a Ka
mara hozzáláthat további feladatai
nak megoldásához. Félévi munkássá
gaink közé tartozott a filmkamarai 
szaklap megindítása. Életre hívtuk 
tehát a MAGYAK FILM-et, hogy a 
film minden területén az összekötte
tést a Filmkamara hatalmas táborá
nak minden dolgozó munkásával 
fenntartsa. A Kamara választmánya 
részletesen kidolgozta az egyes szak
csoportok foglalkozási ágának meg
határozását és fogalmát. Azaz tisz
tázta a kérdést: Mk vehetők fel ügy
vezetőknek, rendezőknek, operatőrök
nek stb., s ezektől milyen képesítést 
követel. Végül a választmány tárgya
lásainak egyik legfontosabb tényező
je az a körülmény volt, hogy a film
kereskedelem és moziszakma hogyan 
és mi módon kapcsolódjék be a Ka
mara szervezetébe. Erre nézve a má
sodik zsidótörvény végrehajtási uta 
sítása lesz az irányadó. Ugyancsak a 
Kamara teljes ügykörébe kell, hogy 
bekapcsolódjon az Országos Magyar 
Mozgóképipari Egyesület hatásköre 
is. Hogy ez a közeljövőben megtör
ténhessék, a szükséges léwsek már 
megtörténtek. 

Legyen szabad itt megjegyeznem 
valamit. A múlt napokban olvastuk 
lapunkban, hogy a közgyűlést tartó 
OMME, közérdekből kívánatosnak 
tartaná, hogy a kormány újabb intéz
kedésével állítsa fel is, színművészeitől 
teljesen független, önálió Filmkama-
rát. Erre nézve az illetékesekhez 
szóló felvilágosításaképen legyen sza
bad megjegyeznem, hogy a kormány 
ez intézkedése a legtökéletesbben fe
lesleges. A Filmművészeti Kamara, 
amint azt most már a választmány 
is igazolhatja, teljes egészében min
den vonatkozásban független a Szín-
művészeti Kamarától. Csak az elnök, 
a főtitkár, az ügyész és a pénztáros 
személye közös. Gazdasági vonatko
zásban valóban közös pénztárunk van, 
de ennek megváltoztatásához is csak 
egy rendelet módosítása szükséges. 
Az OMME érveivel szemben megjegy
zem, hogy a filmművészetet elsősor
ban a magyar filmgyártás képviseli, 
és nem a filmkereskedelem. A világért 
sem óhajtom ezzel kicsinyíteni a film
kereskedelem fontosságát, — hiszen 
mannából még senki sem lakott jól, 
— de művészetről a filmnél csak a 
filmgyártásban lehet szó. Tehát ne
kik meg kell elégedniök azzal, hogy 
a Filmművészeti Kamara éppen úgy 
harcolni fog és síkra száll az ő érdé-



keiért, mint ahogyan harcol most és 
harcolni fog a magyar filmgyártásért. 
Ne akarjanak ők hát semmiféle Film
kamarát létesíteni, mert a kormány 
bölcsen a magyar Filmművészeti Ka
marába tömöríti őket, ahol majd ér
dekeik a legteljesebb mértékben ki
szolgálást kapnak. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Ha a magyar filmgyártás körül a 

fentebb említett és tárgyalt zajló vi
harok elmultak, — mert ba e pilla
natban még reménytelen is, egyszer 
mégis elmúlik, — akkor a majd meg
jelenő végrehajtási utasítás fogana
tosítása után a magyar nemzeti film
gyártás ügyében vívott kamarai har
cunkat nyert csatának látom. Az a 
hallatlan munka és önzetlen munka
vállalásra buzdító kedv és cselekedet, 
ami a filmválasztmány valamennyi 
tagjának oly kiváló szellemben nyil
vánul és mutatkozott, ha ez a törté
nelmi nevezetsségű munkakedv a jö
vőben sem fog csökkenni, úgy ez arra 
enged következtetni, hogy minden 
utunkban álló nehézségeken túl tud
juk majd tenni magunkat, feltéve, 
hogy ehhez a munkakedvhez össze
tartás, együttérzés és fegyelem járul, 
Még egy kicsit néha sok az önzés! 
Itt-ott (Személyekedünk! Pedig hiba. 

Tudom, hogy ezt a körülményt a 
megélhetés nehézsége és a minden
napi kenyérért való keserves küzde
lem váltja ki belőlünk, de hiszem, 
hogy a filmgyártás megindításával ez 
is elmúlik, mert aki derék magyar 
ember, aki tehetséges, aki szakértő 
múlttal dicsekedhetik, annak meg kell 
tudni élni a magyar filmből. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Szeretettel üdvözlöm önöket és első 
közgyűlésünket megnyitottnak jelen
tem ki. 

Hosszantartó taps zúgott fel az el
nöki megnyitóbeszéd elhangzása 
után, melynek végeztével Kiss Fe
renc elnök indítványozta, hogy táv 
i rat i lag kér jék fel az Országos Nem
zeti Filmbizottság tagjait: legyenek 
végre te t tekkel és cselekedetekké] 
segítségére a magya r f i lmgyártásnak. 

Nagy tetszés fogadta az elnök in
dí tványát , mely u t án a javaslatokra 
kerül t a sor. 

Csellé Lajos főtitkár indítványozta, 
hogy mivel a mozisoknak, szám sze
rint körülbelül 450-nek a közeljövő
ben a Kamarába történő bejövetele 
jelentős átalakí tási szükségességét 
fogja jelenteni a filmfőosztálynak, 

miér t , is így rendkívül i közgyűlés 
összehívása elkerülhetet len, —- ne 
foglalkozzék most a közgyűlés sem
miféle részletkérdéssel, tekintsük ezt 
a közgyűlést csupán formainak és 
halasszuk el a problémák tárgyalását 
az előbb emlí tet t későbbi időpontra. 

Kiss Ferenc elnök a . mozisoknak 
a Kamarába való bejövetele követ
keztében csak a választmány kiegé
szítését látja szükségesnek. Ettől 
függetlenül szívesen meghallgat bár
milyen panaszt. 

Petheő Zoltán a filmszínészet szo
ciális problémái t vete t te fel és ennek 
kapcsán a kollektív szerződést sür
gette, mer t a f i lmgyártásban, tudo
mása szerint, nem-kamara i tagok is 
résztvesznek. 

Kiss Ferenc ké r t e a konkré t esetek 
bejelentését, majd hangsúlyozta, 
hogy amíg a fi lmgyártás mindennél 
fontosabb kérdései nem nyernek el
intézést, addig n e tárgyal junk az el
hangzotthoz hasonló részletkérdése
ket. 

Az elnök végül azzal a reményével 
zárta be a filmfőosztály közgyűlését, 
hogy a megjelentek legközelebb sze
rencsésebb körülmények között fog
nak találkozni. 

MISTER FLOOW 
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vitéz leveldi KOZMA MIKLÓ S: 

Hozzászólás 
a játékfilmgyártás válságához 

A válságba jutott magyar film
gyártás kérdésével az utóbbi időben 
mind többet foglalkozik a sajtó. A 
legkülönbözőbb megvilágításban 
számtalan cikk igyekezett már rá
mutatni a hibákra, valamint a kive
zető utakra. 

Tekintettel a cikkíró személyére, 
egészen különös érdeklődéssel fogad
ták szakmai körök és illetékesek 
vitéz leveldi Kozma Miklós ny. bel
ügyminiszter, a Magyar Távirati 
Iroda irt. és érdekkörébe tartozó 
vállalatok elnök-igazgatójának az 
Uj Magyarság 1939 július 9-i és 11-i 
számában két részletben megjelent 
és a magyar filmgyártás válságát 
taglaló hosszú szakkcikkét. A cikk
író eredményes szakmai múltja, 
szakismerete, valamint belügymi
nisztersége alatt megvalósított szak
mai elgondolásai elsősorban híva
tottá teszik Kozma Miklóst arra, 
hogy a magyar film^ és moziszakma 
mai helyzetében rámutasson a hi
bákra, azok okaira és kijelölje a kö
vetendő utat. Minthogy az Uj .Ma
gyarság nem közölte teljes terjedel
mében Kozma Miklós cikkét, a szer
ző azt nyomtatásban is megküldte 
az érdekelteknek. A nyomtatott fü
zet lényegét kivonatosan az aláb
biakban ismertetjük. 

A bevezetésben előadja Kozma 
Miklós, hogy mi késztette cikkének 
megírására: 

Hetek óta sokszor csoidálkozással 
olvasom és hallom mindazt a sok 
hozzászólást, híresztelést és termé
szetesen vádaskodást is, amit e téma 
körül nagyon kevés hozzáértő és an
nál több hozzá nem értő ember el
mondott. A legtöbb abból, ami idáig 
elhangzott és történt és főleg, ami 
nem történt, egy centiméterrel sem 
fogja előbbre vinni a csődbe jutott 
magyar játékfilmgyártás ügyét, de 
annál alkalmasabb arra, hogy a kér
dést, mely a nyilvánosság szemében 
lassan krajcáros komédiává kezd fej
lődni, még jobban összebogozza. Bár
milyen bajon csak úgy lehet segíteni, 
ha az ügyet tárgyilagosan és mellék
szempontok nélkül gyökeréig meg
vizsgál jnk. A betegséget előbb fel kell 
ismerni és csak azután lehet gyógyí
tani, 

Azután a magyar filmgyártás 
múltjának 1929—31 közötti mély
pontját és a hangos filmgyártásunk 
történetét foglalja röviden össze, 
rámutatva a maihoz hasonló prob
lémákra. Majd áttér a közelmúlt fej
lődésére és rámutat a két gyár mai 
helyzetére: 

1935-üg (magyar játékfilm csak az 
állami tulajdonban levő Hunniában 
készült. Engem személy szerint és az 
elnökletem alatt álló Magyar FJm 
Irodát a játékfilmgyártás kérdése ab
ban az időben csak, mint magyar kér
dést érdekelt, mert a Magyar Film 
Iroda akkoriban csupán riport-, kul-
túr-' és oktatófilmek előállításával 
foglalkozott. 

Miért mondtam hibásnak már kez
dettől fogva azt az elgondolást, amely 
a Hunniát létrehozta s miért látom 
igazolva ma is felfogásomat? Elvi 
okokból hibásnak tartom, hogy az 
állam bármilyen formában olyan üz
leti vállalkozásokba fogjon, amely 
nem állami feladat és amit a bürok
rácia eszközeivel csinálni és vezetni 
csak rosszul lehet. Meggyőződésem 
volt, s ez ma sem változott, hogy a 
legkomplikáltabb üzleti vállalkozásra 
is akad megfelelő tőke és szakérte
lem Magyarországon. Természetesen 
vannak feladatok, ilyen a filmgyártás 
is, amely feltétlenül megkívánja az 
állami felügyeletet, esetleg a támoga
tást is, de ilyen esetekben is kell, 
hogy a hivatali szervek megmaradja
nak felügyeleti hatáskörükben. Ebben 
a hatáskörben a legszigorúbban kell 
érvényesíteni azokat az állami és köz
szempontokat, amelyeket az üzleti 
élet felügyelet nélkül elhanyagol, de 
maga az állam üzletek viteléivel sie 
foglalkozzék. Az állami felügyelet 
épnen azt jelenti, hogy a magánvál
lalkozás ellenőrzésével az áüam az 
üzleti vonalon sem tűr meg közérdek-
ellenes megalkuvásokat, de ha az ál
lam maga csinálja az üzletet, akkor 
prakszisban ő maga kénytelen, mert 
ez emberi dolog, helyzetekkel üzleti 
szempontból megalkudni. Látjuk, 
hogy a filmgyártás körül is történt 
számos megalkuvás. Alig is lehet ez 
másként, mert megalkuszik az, aki 
csak önmaaát ellenőrzi. 

Fent említett elvi okokból hang
súlyoztam már régen és többször, 

hogy a Hunnia konstrukcióját sze
rencsétlennek tartom. De szerencsét
lennek tartom azt azért is, mert az 
állami kcstrukció magában véve is 
elég arra, hogy még oly kiváló és 
szakértelemmel bíró vezetőség se tud
jon érvényesülni, mert a szabad kezet 
és gyors elhatározásokat igénylő 
gyártási és üzleti szempontok állami 
kostrukció keretében nem érvényesít
hetők, egyébként is hivatalnoki veze
tés vagy túltengő felügyelet, a jó üz
leti vezetés legfontosabb kritériumát, 
a bátor felelősségvállalást alig teszi 
lehetővé. 

Felfogásomat úgy a múlt, mint a 
mai helyzet igazolja. 

Belügyminiszterségem alatt, mint 
felügyeleti hatóságnak is alkalmam 
volt meggyőződni arról, hogy már 
korábban kialakult felfogásom helyes. 
Miniszterségem első idejétől, tehát 
1935 elejétől kezdve igyekeztem ko
rábbi tapasztalataimat felhasználni és 
a magyar játékfilmgyátás munka
területét és menetét újonnan szabá
lyozni. Szabályoztam is, de nem oly 
messzemenően, mint ahogy meggyő
ződésem szerint arra szükség lett vol
na. Érthető és személyes okaim vol
tak arra, hogy különösképen a Hun
nia kostrnkcióján változtatást ne te
gyek, mert a magyar közélet és poli
tika ismert és szokásos gyanakodásai 
és gyanúsításai mellett nem kerülhet
tem volna el annak látszatát, hogy a 
még annyira tárgyi szempontból ki
adott intézkedéseim nem a Magyar 
Film Iroda, tehát anak a gyárnak ér
dekében történtek, melyet én alapítot
tam, melynek miniszterségem előtt 
élén álltam s amelyről minisztersé
gem első napján megmondottam, hogy 
a miniszteri székből történő távozá
som esetén az általam alapított válla
latok élére vissza fogok térni. 

Itt meg kell jegyeznem, hogy a Ma
gyar Film Iroda csak 1935-ben, tehát 
miniszterségem első évében kezdett 
magyar játékfilmet gyártani, még pe
dig négyet. 1936-ban nyolcat, 1937-ben 
tizet, 1938-ban pedig tizenhármat gyár
tott. Miért volt szükség arra, hogy a 
Magyar Film Iroda is megkezdje a 
magyar játékfilmgyártást? Nem 
azért, hogy a Hunniának konkurren-
ciát csináljon, hanem azért, mert tör
vénnyé vált törvényjavaslataim és 
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rendeleteim révén fellendült gyártás
nak a Hunnia akkori felszerelése mel
lett már nem tudott eleget tenni. 
Annyi volt a jelentkező filmgyártó, 
hogy a Hunnia teljes üzem mellett 
sem tudta minden jelentkező filmjét 
legyártani. Szükség volt tehát arra, 
hogy a gyártási lehetőségeket felfo
koztuk. A Filmipari Alap a filmgyá
rak kiépítésére, illetve modernizálá
sára irányuló javaslatot terjesztett 
elém, amely egyrészt, a Hunniát kí
vánta fejleszteni, másrészt új gyártó
tényezőként a Magyar Film Irodát 
bekapcsolni. A Filmipari Alap javas
latát elfogadtam, de visszautasítot
tam azt az elgondolást, amely a Ma
gyar Film Iroda állami pénzen történő 
kiépítésére vonatkozott és így az új 
nagy ateliert a Hunnia kapta meg, a 
Magyar Film Iroda csupán egyszer 
kapott gyártási előleget, melyet vissza 
kellett térítenie és vissza is térített. 
Mellékesen megjegyzem, hogy ezzel 
az intézkedésemmel a vádaskodást 
korántsem tudtam elkerülni. 

Miniszterségem alatt követett és 
keresztülvitt filmpolitikám lényegi 
elgondolása az volt, hogy az ide
gennyelvű film, főleg a magyar vi
déki közönség körében a közönség 
erős -magyar érzése és a nyelvismeret 
hiánya miatt még akkor is kevésbbé 
szívesen látott műsorszám, ha jobb, 
mint a magyar film. Tehát kell, hogy 
a mozik magyar filmeket is kaphas
sanak. Kötelezővé tettem tehát, hogy 
minden mozi műsorában 20 százalék
ban magyar játékfilm szerepeljen, 
ami egyszerre fellendítette a magyar 
gyártást és a lecsökkentett külföldi 
behozatal révén egyben javította a 
külkereskedelmi mérleget. Fokozta 
ezt az előnyt az úgynevezett egy „slá
ger-rendszernek" minden moziba való 
bevezetése. A filmgyártást a mozikon 
keresztül kellett elősegíteni. Hogy üz
leti alapon magyar játékfilmet gyár
tani lehessen, a lehető legnagyobb 
számú élet- és munkaképes magyar 
mozgószínházra volt szükség. Ha van 
elég magyar film, egy sereg leállt vi
déki mozi újra felveszi üzemét, ha pe
dig felvette, több a magyar film be
vétele. Tehát egy új cirkulus vitiosus 
áll elő. Más téren is támogatásra siet
tem a magyar mozgóképszínházaknak. 
Korábban hazafias egyesületeknek, 
intézményeknek is adtak moziengedé
lyeket. Az az elgondolás, hogy ilyene
ket céljai jobb szolgálatára pénzhez 
kell juttatni, helyes volt. Annál hely
telenebb volt a mód. Egyesületek és 
intézmények nem arra valók, hogy 
üzletekkel foglalkozzanak, mert nem 
értenek hozzá, A legtöbb egy tál len

cséért azonnal eladja és el is adta el
sőszülöttségi jogát. Jogukért, legtöbb
ször nem kívánatos elemektől, néhány 
száz pengőt kaptak. A nemes gesztus 
haszna nem oda ment, ahová szánták. 
Ezt megfordítottam annyiban, hogy 
részben már üzletembereknek tekint
hető, részben pedig ilyenné válható 
magánszemélyeknek adtam a jogosít
ványokat, de megterheltem őket hiva
talosan és jogérvényesen közcélú és 
társadalmi egyesületek javára történő 
rendszeres juttatásokkal. Ügyeltem 
arra, hogy túlterhelések, amire a 
tendencia a hivatalokban mindig meg
van, ne történjenek és ellentétben a 
közhangulat egy részének hibás ki
alakulásával, arra az álláspontra he
lyezkedtem, hogy akik kapták, igenis 
keressenek tisztességesen és bizton
ságban. Az apa az üzletet lehetőleg 
hagyja tovább a még jobban felké
szült fiára, teremtsünk új adóalanyo
kat, önálló magyar egzisztenciákat és 
nyugodt életű családokat. Ugyancsak 
nemes elgondolás juttatott korábban 
mozgóképszínház engedélyeket hadi
özvegyeknek, árváknak és rokkantak
nak is, de gyakorlatban az éppen úgy 
helytelennek bizonyult, mint a társa
dalmi egyesületeknek juttatott enge
délyek. Mozgóképszínházat tőke nél
kül és hozzáértés nélkül vezetni nem 
lehet. Tetszetősnek látszó jelszavak 
az üzleti élet realitásai között elbuk
nak. Az érdemek alapján kedvezmé
nyezett magánszemélyek tőke és üz
leti hozzáértés nélkül, legtöbbször a 
legrövidebb időn belül nem kívánatos 
üzleti kezekbe és társakhoz jutottak. 
Ismertem folyan * hetvenszázalékos 
rokkant tisztet, kinek a havi ezerkét
száz pengőt hozó mozijából havi száz
ötven pengő jutott. Ezt is meg kellett 
fordítani. Tehát az a helyes, ha hoz
záértő, tőkével bíró, arra alkalmas 
embereké a jogosítvány és az terhel
tessék meg nem is egy, hanem több 
arra érdemes segélyezendő javára 
bizonyos összeggel. Ilymódon a hadi
özvegy, rokkant vagy árva üzleti ri
zikó nélküli járadékot kapott, persze 
nem ezrekre menőt, de olyan segítsé
get, amely biztos volt és a juttatás 
több személyre terjedhetett ki. 

Beszélhetnénk még arról is, hogyan 
igyekeztem a filmüggyel foglalkozó 
bürokrácia munkáját gyorsítani, de 
kitérésem már úgyis hosszú s így a 
mozik felé irányult további intézke
déseimet nem vázolom, de hangsúlyo
zom, hogy a játékfilmgyártás alapja 
'a sok és jólmenő mozgóképszínház. 
Tény az, hogy elgondolásaimat az 
eredmények igazolták, mert 1938-ig, 
amely év a magyar játékfilmgyártás 

maximális eredményét mutatja fel, az 
általam lefektetett elvek alapján folyt 
a gyártás és a munka a filmterület 
minden vonatkozásában. 

Az 1939-es év a krízis éve. Ez év
ben az eddig gyártott magyarnyelvű 
játékfilmek száma nyolc és csak, ha 
mindkét gyár azonnal teljes üzemet 
venne fel, akkor közelíthetné meg az 
előző évek eredményét. 

Az 1939-ben bekövetkezett krízis 
oka kettős. Az egyik ok a zsidótör
vény. Játékfilmet eddig főleg olyan 
kezek gyártottak, amelyek most a 
filmgyártásból kimaradnak. A másik 
oka az, hogy, ha lenne is megfelelő 
gyártani akaró tőke, az ma gyártani 
nem mer, mert a gyártási feltételek 
megváltoztak, az új helyzet pedig bi
zonytalan. Mennyiben változtak meg 
a gyártási feltételek? Annyiben, hogy 
a Hunnia nincs vagy eddig nem volt 
abban a helyzetben, hogy továbbra is 
nyújtani tudja azokat a gyártási elő
legeket, amelyeket korábban nyújtott. 
A Magyar Film Iroda pedig, amely 
ezévben öt filmet gyártott, már csak 
kettőt gyárthat, tehát összesen hetet, 
a többi jelentkezőt pedig kénytelen 
visszautasítani. Miért kénytelen visz-
szautasítani? Azért, mert, amidőn a 
Hunniában a nehézségek már súlyo
sakká váltak, felkértek bennünket 
arra, hogy a Hunniának ne csináljunk 
konkurrenciát. E kívánságra én azt 
feleltem, hogy bár az ilyenfajta el
gondolás tökéletesen hamis és semmi 
jóra nem vezet, a Magyar Film Iroda 
a kívánságnak eleget fog tenni és nem 
gyárt többet, mint évente hét játék
filmet. A Hunnia és Magyar Film 
Iroda kérdésére még visszatérek, 
előbb azonban vizsgáljuk egy kicsit 
a kialakult rossz helyzetet. 

Korábban azt mondtam, hogy a já
tékfilmgyártás visszaesésének egyik 
oka a zsidótörvény. Állítom azonban 
azt is, hogy a magyar játékfilmgyár
tásnak a zsidótörvény dacára sem 
kellett volna visszaesnie, ha a magyar 
filmélet területét az új helyzetre ide
jében és megfelelő módon felkészít
jük. Állítom azt is, hogy mindaz a 
baj, anü ma a Hunnia helyzete körül 
van, évek óta előrelátható volt, lap
pangott, de éppen ezért lehetett volna 
idejében rajta segíteni. 

Érdemes rövid vizsgálat tárgyává 
tenni azt az állításomat, hogy a zsidó-

. törvény dacára is lehet magyar fil
met gyártani. Vizsgáljuk meg minde
nek előtt, hogy általában milyen ala
pon gyártott a tőke 1938-ig. 

Természetesen voltak a jól fundált 
gyártókölcsönzők mellett gyengébb 
kezek, akik 5—10,000 pengővel vág-



CSELLÉ LAJOS 
Áz egyesített Kamara főtitkára, 

aki valami különös érzékkel és te
hetséggel arra van predesztinálva, 
hogy kamarai főtitkár legyen. Ha 
nem ennek választják meg annak
idején egyhangúlag, bizonyára va
lamelyik minisztérium hódítja el 
magának, annyira tudósa az ilyen 
kis minisztériumhoz hasonló ka
mara lahirintusos adminisztráció
jának. Egy percnél tovább nem 
tudja ugyanazt a munkát végezni. 
Diktálás közben telefonál, telefo
nálás közben aláír, tárgyalás köz
ben postát olvas, ülések alatt — 
ezekből minden napra jut legalább 
egy — beadványokat és jelentése
ket szerkeszt és így tovább, a leg
változatosabb módon zajlik az éle
te. Legelőször jelenik meg a Ka
marában és legutoljára hagyja el 
este. A Kamarával alszik el, felőle 
álmodik, vele ébred. A Kamarán 
kívül is kamarás. Ha az utcán ta
lálkozunk vele, amint imbolyogva 
bandukol a fal mellett, a tekintete 
kamarai gondokkal terhes. Kama
rai ügyektől borús a szeme és ho
mályos a monoklija. Ellenségei
nek se szeri, se száma, de vigaszta
lásul legalább annyi az igaz jóba-
rátja. 
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tak neki a vállalkozásnak és a gyár
táshoz szükséges további pénzeket 
uzsorakamatra vették fel. A fentiek
ből megállapítható, hogy eddig a ma
gyar játékfilmgyártás kevés rizikó
val és sokszor kevés saját pénzzel 
folyt. Az üzleti konstrukció olykor 
valósággal kártya várszerű felépít
mény jelleggel bírt. 

A zsidótörvény kikapcsolta a gyár
tásból az eddigi gyártócégek többsé
gét, de még ma is volna elég gyártani 
akaró alkalmas tőke, amely ezek he
lyére beállna, ha ugyanazok a felté
telek állnának rendelkezésre. Ugyan
azokat a feltételeket a Hunnia újab
ban megadni nem tudja (tehát a 40.000 
pengős gyártási hitelt), a Magyar 
Film Iroda azonban megadná, de nincs 
módjában, mert hétnél több filmet 
nem gyárthat. A Magyar Film Iroda 
már eddig hat gyártásra jelentkező 
vállalkozót volt kénytelen a Hunniá
hoz utasítani, de abból nem lett film. 

A fentiekből az is kitűnik, hogy 
Magyarországon ma 120.000 pengőnél 
nagyobb összeget filmbe fektetni nem 
szabad, mert többet a magyar mozgó
képszínházakból kihozni nem lehet. 

A vizsgálódás másik eredménye az, 
hogy teljesen hitel nélküli konstruk
ció esetén a film 10—15.000 pengővel 
effektív többe kerülhet és amellett 
üzlet is maradhat, mert ezt az össze
get nem kell kamatokra, leadásokra, 

^stb. elkölteni. Ez az összeg az, amely
nek hiányát sok magyar filmen érez
zük. A film nem is rossz, de érezzük 
rajta; hogy szegény. Ezt a szegény
séget lehet megszüntetni, ha a reális 
Jíonsitrukció mellett ez a 10—15,000 
pengő is belemegy a filmbe. De lehet 
olyan eset is, amikor ez az összeg 
megtakarítható, tehát annyival keve
sebbe kerül a film. 

Állami pénzt lehet adni kivételesen 
nemzeti reprezentatív filmek gyártá
sára, de rendszerré tenni meg nem 
engedhető hiba lenne. 

Meggyőződésem azonban, hogyha a 
mai helyzetben úgy, amint az egy ko
rábbi fejlődési fázisban már történt, 
az új viszonyoknak megfelelő új ke
retet és szabályozást kap a filmgyár
tás és átfogó rendezés történik, ak
kor ma is akad tőke és szaktudás. 
Persze jobb lett volna, ha az előké
születek már 1938-ban megtörténnek, 
de még ma sem késő. Kétségtelen, 
hogy ma a tőkével, illetve vállalko
zókkal majdttem ; egyénileg kellene 
foglalkozni, de még ma is hiszem, 
hogy most sem volna szükség nagyobb 
pénzügyi támogatásra, mint amiben 
a filmgyártó tőke eddig részesült. 

A gyártókkal a következőket kell 
megértetni. 

A magyar játékfilmgyártás reális 
kilátásai végeredményben ma sokkal 
jobbak, mint az elmúlt esztendőben. A 
mozik száma részint a magyar terü
letek megnövekedésével, részint egyéb
ként is fokozódott. Számos eddig szü
netelő mozi újra működik. Mindeh
hez hozzájön még az általam javasolt 
és a belügyminiszter által elfogadott 
keskenyfilmet játszó mozik lehető
sége, amelyre néhány szóval szintén 
ki akarok térni. A gyártás szempont
jából nem értékelem túl azt az össze
get, amely a gyártó tőkének ilymődon 
javára írható, de itt is meg lehetne 
javítani a helyzetet. A keskenyfilm-
mel dolgozó mozgóképszínházak en
gedélyezésének gondolata az volt, 
hogy faluhelyen, ahol normális mozi 
nincs, éghetetlen keskenyfilmmel, ke
vés befektetéssel fél vagy egész eg
zisztenciák teremthetők. A kísérlet 
teljesen bevált, jobban, mint az igen 
óvatos előzetes számítások azt felté
telezték. Jelenleg hatvan egynéhány 
keskenyfilmet játszó mozi működik 
már és közülük sok nem az előzetes 
kalkulációban szereplő 100—150 pen
gőt keresi meg havonta tisztán, ha
nem annál sokkal többet. A hatósá
goknál további 70—80 kérvény fekszik, 
ezeket azonnal engedélyezni kellene, 
mert ez ugyanennyi új egzisztenciát 
jelent, jelenti azonban a filmterület 
kibővülését is és újabb jelentkezés
nek kedvet csinálni könnyű volna. 

A Magyar Filmiroda a heten felül 
elküldte az összes jelentkezőket. Az 
elküldöttek közül egy sem gyártott a 
Hunniában, tehát hiába küldtük el 
őket. Ilyesminek nem szabadna elő
fordulni. 

Egy másik eset. A filmkamarának 
egyik keresztény tagja, zsebében két-
három film gyártására megfelelő tő
kével, gyártásra jelentkezett. A Film
kamara arra a csodálatos álláspontra 
helyezkedett, hogy az illető nem mű
ködhetik közre, mint gyártási vezető, 
mert nem tagja a kamara megfelelő 
alosztályának, amelybe a gyártási ve
zetők tartoznak. Magam is eleget har
coltam a bürokrácia ellen, de bürokrá
ciát kiabálni és saját hatáskörben a 
bürokráciánál is bürokratábbnak len
ni mégsem szabad. Ez megint tipikus 
esete a „miért nem" annyi bajt okozó 
elvének. 

A Filmkamaráról mondott bírálat 
mellett kiemeli Kozma Miklós a ka
marai eredményeket és értékes el-
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gondolásokat is, amely részt, sajnos, 
az Uj Magyarság-bari nem olvas
tuk: 

A Filmkamara, nagyon helyesen, 
már az év elején különböző javasla
tokkal lépett fel, mint például a ma
gyar filmek kötelező úgynevezett 
améta játszásával és több hasonló ja
vaslattal. Ezek a javaslatok tényleg 
helyesek és nem a kamarán múlott, 
hogy mindezideig nem léptek életbe. 
Több gyártót személyesen ismerek, 
akik azonnal vállalkoznak a gyártás
ra, ha ezek az illetékes helyeken is 
helyesnek elismert javaslatok valóra 
válnak. 

A bolettákról írva, hangsúlyozza a 
szerző, hogy azokat a gyártás támo
gatására létesítette bel ügy minisz
tersége alatt, ma azonban már job
ban megfelelne a fix összegű jutta
tás, amint azt a Magyar Film is 
megírta már. 

A Magyar Film írodá-val kapcso
latos hírekről a következőket írja 
Kozma Miklós: 

Rá kívánok térni a Magyar Film 
Irodával kapcsolatos, szóbeszédben, 
de sajtóban is napvilágot látott osto
ba pletykára. Elhangzott az a vád, 
hogy a magyar filmgyártás és a Hun

nia krízisének a Magyar Film Iroda 
az oka. 

A Hunnia állami gyár, mely hosz-
szú időn át nagy gyártási kedvez

ményeket adott és sok eszközzel le
hetett odaterelni a gyártást. A Ma
gyar Film Iroda saját tőkéjével se
gíti elő a gyártást és szubvenciót 
nem kap. A Magyar Film Irodában 

a gyártás most is folyna, ha hét 
filmnél többet gyárthatna. A vád 
ellene az, hogy a Magyar Film Iro
da azért neimi gyárt, mert a Hunnia 
nem tud gyártani s ha a Magyar 
Film Iroda sem gyárt, akkor elő
idézi a filmgyártás csődjét s ebből 
az alkalomból olcsón meg tudja 
szerezni a Hunniát. Az egyik vádra 
már feleltem. Minket félkértek, 
hogy ne gyártsunk. Azt belátom, 
hogy a Hunnia felé irányuló lojali
tásunk illojáliis a magyar filmgyár
tással szemben. A Hunnia ugyan
úgy adta a gyártási előlegeket, 
mint a Film Iroda. A Magyar Film 
Iroda gyártási előlegei befolytak, 
mindössze A3 százalékát kellett le
írni. Azt hallom, a Hunnia gyártási 
előlegei jelentékeny része elveszett. 
Hogy miért, airra a mi tapasztala
taink alapján magyarázatot adni 
nem tudok. 

Egy elhangzott másik vád, hogy 
könnyű a Magyar Film Irodának, 
mert ő más üzletágakon nyer, tehát 
ráfizethet a játékfilmgyártásra. Ki
jelentem, hogy a játékfilmgyártás 
a Magyar Film Iroda imiunkájának 
külön ága, melyre soha sehonnan rá 
nem fizettünk. Ráfizetéses üzlet
ágat nem kultiválunk. A z ilyen ál
lítás a legjobb esetben naiv és gye
rekes. A játékfilmgyártás igenis ki
fizeti magát a gyár szempontjából 
is. Ha nem, akkor a gyárban kell 
bajnak l«nni. 

A híradó-, oktató- és kultúrfil-
mek kérdésének megvilágítása után 
a laboratóriumi problémára tér át: 

A Magyar Film Iroda saját költ
ségére, mint nélkülözhetetlent, be-
rendezte a maga filmlaboratóriu
mát. Nem a Magyar Film Iroda 
dolga, hogy a Hunnia miért tartotta 
helyesnek hosszúlejáratú szerződés 
keretében a gyártási laboratóriumot 
magáncégnek kiadni, még hozzá ez 
a magáncég a felállításhoz szüksé
ges pénzt a Film Alaptól kamat
mentesen kapta. Ez a laboratórium, 
hogy csak egy példát mondjak, ide
geneknek, mint például a Magyar 
Film Irodának is olcsóbban dolgo
zott, mint a Hunniában gyártóknak, 
melynek telepén működik. Kifogá-
somlmal nem keveredek önmagam
mal elelntmondásba, mert elsősor
ban nem azt nehezményezem, hogy 
magáncég munkát kapott, hanem 
azt, hogy miért van szükség állami 
filmgyárra. De ha már állami film
gyár van, akkor annak laboratóriu
mának is kellett volna lennie. 

A Hunnia és Magyar Film Iroda 
között már korábban rayonírozás 
történt oly értelemben, hogy a Hun
nia játékfilmet gyárt, a Magyar 
Film Iroda pedig a többi filmet ké
szíti. A Magyar Film Iroda játék-
filmgyártásra csak hosszú biztatásra 
és akkor rendezkedett be, amikor a 
Hunnia már nem tudta legyártani 
a jelentkező magyar filmeket. Hogy 
a Hunniának most rosszul megy 
annak mindenféle oka lehet, de sem-
miesetre sem lehet, mint okkal 
most előjönni azzal, hogy azért 
megy rosszul a dolga, mert a Ma
gyar Film Iroda is gyárt játékfil
meket. A Magyar Film Iroda tartja 

Rudolf Vaientino feltámadt! | 

A 
PALATÍNUS 
Film terjesztő 
kft. Erzsébet 
krt. 56. Tei.: 

133-453 

Rudolf Valentino és 
Bgnky Vilma örökszép 
filmjének Pár i zsban 
készült hang. változata 

Mejelenik július 22-én 
a Décsi és Kamara 
f i I m sz ínháza kban 

I Ez a nyári bombaüzlet! 



a megállapodást a hét filmre addife 
ameddig fel nem szólítják, hogy azt 
ne tartsa. Még ma is garantálom, 
bár nagyon sok idő veszett el, hogy 
a Magyar Film Iroda még ebben az 
évben is kétszer hét filmet tud 
gyártani, ha engedik. Felvetődött az 
a gondolat is, hogy a Magyar Film 
Iroda maga vállalkozzon saját re
zsijében történő filmgyártásra.' Ezt, 
ameddig az az érzésünk, hogy a Ma
gyar Film Irodának rossznéven ve
szik, ha sikerei vannak, senki sem 
kívánhatja tőlünk. Hendikeppelve 
érezzük magunkat, mert emberi do
log és nem is veszem rossznéven, 
hogy a felügyeletet gyakorló szer
vekhez egy állalmi gyár közelebb 
áll, mint egy magánvállalkozás, de 
egy magánvállalkozás ezt a szim
pátiát vagy antipátiát alaposan 
megérzi. Ez tehát a Magyar Film 
Iroda vállalkozói kedvének hiánya 
és semmi más. 

Ami már most a Hunniát illeti, 
annak ügyeit én nem ismerem, csak 
azt tudom, hogy válságban van. 
Hogy annak mii az oka, vagy mik 
az okai, azt részben csak sejtem, 
részben nem tudom. Véleményem 
szerint főoka, hogy maga az állami 
konstrukció helytelen. Egy másik 
ok, amit sejtek és amit már mondot
tam, az a körülmény, hogy a Hun
niának nincs laboratóriuma. Lehet 
még sok egyéb ok is, de azokat nem 
ismerem. 

A Hunnia szanálásáról a követke
zőket ] r j a: 

A Magyar Film Iroda saját tőké
jéből és saját munkaterületeit ki
fejlesztve rentábilisan dolgozik. A 
Hunnia körül, amely állami tőkével 
dolgozik, bajok vannak. Megoldás-e 
az, amit suttogva szuggerálnak ma 
mindenfelé, hogy a Magyar Film 
Irodát, illetve eddigi munkáját kell 
megnyomorítani és a Hunniába át
vezetni szolid nyomással a Magyar 
Film Iroda üzleteit. Az államhata
lom eszközeivel ez lehetséges. Nem 
hiszem, hogy komoly helyen bárki 
ilyenre gondolna, de ha ez megtör
ténnék, az eredmény előrelátható. 
Egy! beteg helyett két beteggel lesz 
dolgunk. A Magyar Film Iroda ma 
kétszáznál több állandó alkalmazot
tat foglalkoztat. Csak munkát és 
rendeléseket kap, szubvenciót nem. 
Munkájáért számtalanszor a leg
nagyobb elismerésben részesült, 
nyert egy csomó külföldi nagydíjat. 
Ha a Hunnia beteg, nem a Magyar 
Film Irodában kell az okát keresni, 

hanem a Hunniában. Garantálom, 
hogy megfelelő konstrukció mellett 
nem kerül a Hunnia az államnak 
pénzébe. 

Híresztelik azt is, amint mór em
lítettem, hogy a Hunniát én akarom 
megszerezni a Magyar Film Iroda 
részére. Az Úristen mentsen meg et
től. Ebben a formájában akkor sem 
kellene, ha ajándékba adnák, ellen
ben merem mondani, hogy a Hun
nia rendbehozható és elérhető az, 
hogy megfelelő konstrukció mellett 
ráfizetés nélkül dolgozzék. Hogy 
hogyan, arról hiába beszélnék, mert 
amit mondhatnék, az úgyis csak 
teória lehetne. Ilyen kérdésekben az 
elgondolás maga is fontos ugyan, de 
életté csak a keresztülvitel teszi, az 
pedig üzleti téren egyéni kérdés. Én 
a legjobb tanácsokat adhatom vala
kinek, amibe az belebukik, akkor, 
amikor más ugyanazon elvek sze
rint meg tud valamit csinálni. A 
Magyar Film Irodának tehát a 
Hunnia nem kell, de azon segíteni 
szeretne, hogy legyen magyar film. 
Ha mégsemi lesz elég, rajtunk nem 
múlik. 

A z egész kérdésben pedig végső 
konklúzióm a következő: színészek, 
a filmgyártás szakemberei mun
kásai, érthető módon csak egy szem
pontot tartanak a szemük előtt s 
ebben egyezik a véleményük a ma
gyar közönség felfogásával is: ma
gyar filmet minden körülmények 
között gyártani kell. Nemzeti és ke
nyérkereseti okok egyaránt ezt kö
vetelik. Ennek a követelésnek súlya 
alatt a mai csődben közelfekvőnek 
látszik az a gondolat, hogy most 
már mindegy, hogy ki, magános-e 
vagy állam, de végre gyártson va
laki. Közelfekvő gondola^; és csak 
egy lépés választ el attól, hogy ál
lami filmgyártás kezdődjék. Ezt 
nem tartom megoldásnak. Nem ál
lami feladat általában sem, de van 
itt egy másik szempont is, amely 
nemcsak a film területére hanem 
sok minden másra is vonatkozik. 
Egy hosszú időn át teljesen szabad 
gazdasági életben annak minden le
hetőségét kihasználva dolgozott és 
keresett!, még pedig sokat keresett a 
zsidóság. A zsidóság kereseti lehető, 
ségét a zsidótörvény erősen korlá
tozza. Zsidó üzletemberek helyére 
mindenütt keresztények kerülnek, 
keresztényekre várna a filmgyár
tás is, amely eddig jórészt zsidó kéz. 
ben volt. Logikus-e é s lehet-e olyan 
útra lépni, amely keresztény vállal
kozók és jó üzletembereik helyett 

éppen most akar hivatalnokokat ne
velni. 

Ma sokszor éppen hivatalnoki he
lyekről megnyilvánul egy mindent 
államiosítani akaró tendencia, ami 
azt jelentené hogy az új helyzetben 
a keresztények nem kapják meg a 
kereseti lehetőséget és azt a lehető
séget sem, hogy az üzleti életbe ma
gukat begyakorolják és a legjobb 
esetben hivatalnokká akarnak tenni 
mindenkit, ami pedig a gazdasági 
élet biztos halálát jelenti. Ez nem
csak ellentmondás, logikátlanság és 
ellene mond a józan észnek, hanem 
veszélyes és kivihetetlen elgondolás. 
Ily nagyjelentőségű kérdések meg
oldásánál nem játszhat szerepet az, 
ha egyes hivatalnokok hatalmi kö
rüket mindig és mindenre inkább 
kiterjeszteni akarják és beleavat
koznak a magángazdasági élet fel
adatköreinek imiinden részletébe. 
Szükségesnek tartom és erről nem 
egyszer beszéltem már a nyilvános
ság előtt is, a legszigorúbb ellenőr
zést, a nyakló nélküli szabad ver
seny észszerű szabályozását* a túl
zott nyereségvágyak korlátozását 
és minden hasonlót, de abszolút hi
bának tartom azt a tendenciát, 
amely végeredményben minden 
egyéni vállalkozás megölésére vezet 
és falanszterré teszi a gazdasági 
életet. Komoly német megnyilatko
zásokat lehet olvasni nap-nap mel
lett, amelyek hangsúlyozzák, hogy 
a gazdasági élet területén az adott 
helyzetben elkerülhetetlenül szüksé
ges megszorítások értelemlszerűleg 
meg fognak szűnni abban a pilla
natban, mihelyt változás áll be Né
metország mai gazdasági helyzeté
ben és azokra többé szükség nem 
lesz. Ezt éppen a totális Németor
szágban írják, de amelyben kitű
nően dolgozó és óriási keresztény 
ipar és kereskedelem volt és van, 
melyet abban, hogy keressen, senki 
nem akadályoz, sőt! Ilyen körülmé
nyek között, amennyire szükséges a 
már említett legfőbb felügyelet és 
irányítás arra nevelt jóindulatú és 
segíteni akaró hivatalnoki karral, 
ugyanannyira hibás és vészthozó az 
a falanszter tendencia, amely ahe
lyett, hogy új miagyar kereskedel
mi é s gazdasági erényeket fejlesz
tene ki az üzleti élet és a vállalkozó, 
kedv javára, éppen azokat a nem
zeti hibákat akarja konzerválni, 
amelyek miatt a magyarság a gaz
dasági versenyben eddig elmaradt, 
de amelyből való kilábalásra éppen 
most tesz hatalmas erőfeszítéseket 
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Semmi- más szándékom nincs, mint 
helyes megvilágításba hozni a ma
gyar játékfilmgyártás csődbe jutott 
kérdését. Semmiféle személyes mo
mentum vágy üzleti haszon elgon
dolásaimnál nem vezet és nincsenek 
rejtett szándékaim. A magyar film 
ügyét éppen eléggé ismerem ahhoz, 
hogy nemcsak jogom, de kötelessé
gem ig legyen felszólalni. .Feljogosít 
erre a Magyar Film Iroda több 
mint tizenötéves sikeres munkája és 
az a fellendülés, amely a belügymi-
niszterségem) alatt történt intézke
désem révén a magyar filmgyártás
ban bekövetkezett. 

Állítom, hogy a magyar filmgyár, 
tást már holnap újra meg lehet kez
deni és állítom azt is, hogy nincs 
szükség nagyobb anyagi támoga
tásra, mint amennyiben a filmgyár
tás eddig részesült. Állítom, hogy 
jó vezetés mellett ez a támogatás, aa 
úgynevezett gyártási hitel üzleti 
alapon is nyújtható. Nincs tehát 
semmi baj. A gyakorlatlan gyártó 
tőke is hamarosan betanulhat. Két
ségtelenül szükséges volna azonban 
az» hogy az ügyek hivatali kezelése 
más módon, más ütemben és min
denekfelett más légkörben történ
jék. 

Nem tudjuk, milyen eredményre 
vezet Kozma Miklós felszólalása. 
Reméljük azonban, hogy a felvetett 
és a szakember hozzáértésével meg
világított problémák többé nem ke
rülhetnek vissza a háttérbe. Kívána
tos volna, hogy a hivatott helyről 
jövő hozzászólás mindenütt megte
gye hatását és a magyar filmgyártás 
régóta vajúdó kérdése megoldást 
nyerne már végre valahára. Akár 
állami kézben marad a Hunnia Film
gyár, akár magánkezelésbe megy át, 
mi csak egyet kérünk — azonnali 
megoldást, hogy a magyar nemzeti 
filmgyártás megindulhasson a vár-
vavárt fejlődés útján. 

hang-
é s 

k é p a n y a g 
a 

legtökéletesebb 

Bevonul a film 
az olasz iskolákba is 

Megvalósulás előtt áll Hottai olasz 
közoktatásügyi miniszter nagysza
bású oktatásügyi reformja, amely az 
oktatást minden fajta iskolában kö
zeli kapcsolatba kívánja hozni a 
sportszerű és katonás fasiszta neve
léssel. A modern nevelési módszer
ben természetesen a legmodernebb 
nevelési eszközök kapnak helyet, 
köztük elsősorban az — oktatófilm. 

Bár az új Caría deZla Scuola ren
delkezései csak, az; 1940—41 tanévre 
lépnek életbe, a film nagy jelentő
ségére való tekintettel egy külön 
rendelkezés már 1939—40-ré beve-

A premiermozik műsora: 
ÁTRIUM 
CITY 
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DÉCSI 
FÓRUM 
KAMARA 
OMNIA 
RÁDIÜS 
ROYAL APOLLÓ 
SCALA 
URÁNIA 

Condor Légió 
Mr. Moto 
Tehetséges család 
Veszélyben az élet 
Mister Floow 
Veszélyben az élet 
Mr. Moto 
Huckleberry Finn 
N Y Á R I S Z Ü N E T 
Tempó 1939 

Condor Légió 

VII. 7-től . 
VII. 15-től 
VII, 5-től 
VII, 15-től 
VII. 8-tól 
VII. 15-től 
VII. 15-től 
VI. 27-től 

VII. 13-tól 
VII. 6-tól 

Ufa 
Fox 
Metró 
Kárpát 
Palló 
Kárpát 
Fóx 

Metró 

Fox 
Ufa 

zeti az oktatófilmet az olasz iskolá
ba, mint segédeszközt), hogy né ve
szítsenek egy évet a fontosnak tar
tott nevelési eszköz fejlődésiében. Az 
olasz minisztertanács még múlt év 
áprilisában megszavazta Bottai mi
niszter javaslatát, amely az ísíiíuto 
Nazionale LUCE felügyelete mellett 
egy autonóm filmtárt állít fel a film
oktatás fejlesztése céljából. Igy szü
letett meg a Cinemateca Autonoma 
per la Cinematografia Scolastica, 
amely mint önálló intézet került a 
közoktatásügyi minisztérium alá. En
nek az oktatófilm-szervnek a felada
ta lesz a filmnek, mint modern ok
tatási eszköznek a bevezetése az is
kolákba. Közoktatásügyi körökben 
nagy várakozással tekintenek az új 
intézet működése elé. 

Pergő Képek. A Magyar Amatőr
filmszövetség hivatalos lapjának, a 
Pergő Képek-nek júliusi száma most 
hagyta el a sajtót. Az új füzet tar
talmából kiemeljük a következő 
szakkcikkeket: Káplány Géza: Mű
vészet-e a film? Scsigulinszky Ká
roly: A zürichi verseny, Lohr Fe
renc: Milyen módszerrel készült 
Walt Disney „Hófehérké"-je? (Meg
jelent a MAGYAR FILM 1939. évi 
11. számában), dr. R. W. Caríer: A 
fémfilmről, Vásárhelyi István: A 
filmfelvevő gép alkatrészei. A vál
tozatosan szerkesztett Pergő Képek 
július havi számának érdekes tartal
mát pályázatok és hivatalos hirek 
egészítik ki. 

Lapszemle 
ŰJ MAGYARSÁG 1939. július 9. vitéz 

leveldi Kozma Miklós: A magyar film
gyártásnak sok baja van, de megment
hető. 

ÜJ MAGYARSÁG. 1939. július 11. vitéz 
leveldi Kozma Miklós: A nemzeti film
gyártás sorsa. 

LTLLUSTRAZIONE ITALIANA. 1939. 
július 9. Adolfo Franci: Parole a bassa 
voce per un film di Duvivier. 

TOLNAI VILÁGLAPJA. 1939. július 12. 
Hollywoodi levél. 

MAGYARSÁG. 1939. július 13. Csatáry 
Rezső: Filmművészeti akadémiát! 

ESTI ÚJSÁG. 1939. július hó 14. A ma
gyar film sorsa. 

ESTI KURÍR. 1939. július 14. Keresik 
a bűnöst. 

MAGYAR NEMZET. 1939. július hó 9. 
Frey András: Sztálin Nagy Péter álar
cában (Orosz propaganda-film London
ban). 

PESTI NAPLÓ 1939. július hó 14. 
Ki a bűnös? 

ÚJSÁG. 1939. július 13. Pünkösii Andor: 
Vetített válság. 
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Reflexiók 
vitéz leveldi Kozma Miklós ny. miniszter 

nyilatkozatához 
Abban a nyilatkozattengenbeii, 

amely a magyar filmgyártás megin
dítása körül dúl, egészen külön fi
gyelmet érdemel vitéz leveldi Kozma 
Miklós Uj Magyarság-beli nyilatko
zata. A nyomatékot a nyilatkozó sze
mélye adja meg, aki egyrészt másfél 
évtizede hivatásszerűen és nagy ered
ménnyel foglalkozik a filmgyártással, 
másrészt belügyminiszter korában az 
állam szempontjából is megismerte 
problémáinkat és a legerélyesebb, 
egyben eredményes intézkedéseket 
hozta a filmgyártásért. Kettős minő
ségében kétségtelenül jogosult arra, 
hogy egyaránt bírálat alá vonja a 
válság kiküszöbölése érdekében tett 
hatósági intézkedéseket és a Hun
nia Filmgyár közüzemszerű felépí
tésének eredendő hibáit. 

Megállapításai régóta ismeretesek 
szakmánk vezetői előtt. Új az egész 
kérdésben az, hogy ő mindezeket mi
niszter korában is tudta, de összefér
hetetlenségi okokból nem intézkedhe
tett, nem vehette kezébe a műtőkést, 
melynek használatára pedig csak 
szaktudós merhet vállalkozni. 

Kozma Miklós cikkéből követke
zik, hogy 

a filmgyártás érdekében eddig 
hozott intézkedések nem elegen
dők a gyártás megindítására és 
fenntartására. De következik az 
is, hogy a megoldást nem köte
lező améta, vagy hasonló rend
szabályok hozhatják meg, mert 
nem a rentabilitás körül van 
baj, hanem a H u n n i a beteg
ségeinek kigyógyítása és a 
gyártási hitelnek a gyáron ke
resztül való biztosítása jelenti a 

problémát, 

Megjelölte Kozma Miklós a szerin
te helyes megoldás útját is a Hun
niának magánvállalkozássá való át

alakításában. Ehhez két megjegy
zést fűzünk. Először: ez esetben gon
doskodni kell arról, hogy 

a gyárak vagy ne kerülhessenek 
egy kézbe, vagy ha mégis egy 
kézbe kerülnének, vagy egy
mással megállapodnának, ennek 
se most, se később ne vallhas

sák kárát a filmgy ártók; 

Másodszor: 

ha a magánvállalkozássá való • 
átalakítás hosszabb időt vesz 
igénybe, ugy az átmeneti idő 
alatt a Filmalapnak kell gon-
goskodnia arról, hogy ez alatt 
se akadhasson meg a gyártás 

tőke hiányában. 
Van azonban másik eshetőség is, 

ha az állam ragaszkodik ahhoz, hogy 
a filmgyárat maga tartsa üzemben. 
Ez esetben tudomásul kell vennie azt, 
hogy 

hivatását eredendő hibákból ki
folyólag a H u n n i a csak ak
kor teljesítheti, ha megfelelő 
állami támogatásban részesül. 

Ez el is képzelhető ,meg is oldható —• 
ha így akarják —, hiszen ha indokol
ható az Operaház és a Nemzeti Szín
ház deficitje (nem is szólva Lillafü
red felépítéséről), sokszorosan jogo-

A 

az egyet len 
szakmai 

h i rdetés i orgánum! 

sabb az előbbiek szubvencióinak tö
redékével alátámasztani az állami 
filmgyárat. 

Ha azonban sem jobbra, sem balra 
nem döntenek, 

legalább is fel kell szabadítani 
a Magyar Film Irodát, hogy 
szabad kézzel gyárthasson ós 
pótolhassa a Hunniánál elma

radt filmeket. 

Kozma Miklós nyilatkozata fe
lelősségteljes helyzetet teremtett 
az illetékes tényezők számára és 
kimondotta a sürgősséget a 
Hunnia ügyére. Ezt az aktát, ezt 
a felelősséget nem szabad többé 
az érdekelt minisztériumok kö
zött ide-oda tologatni. Azonnal 
és gyökeresen intézkedni kell! A 
bűnbakkeresés nem vezet célra, 
csak elhúzza a megoldást. Hiba 
volt^ ami eddig történt — illetve 
nem történt —, de még nagyobb 
hiba lenne Kozma Miklós meg
nyilatkozása után — nem intéz

kedni! 
M. P. 

Üzleti eredmények 
A nyári évadban szándékosan 

mellőztük az üzleti eredményekről 
adott heti beszámolónkat, mivel azt 
egyrészt a nyári meleg, másrészt a 
színrekerült filmek gyenge minő
sége feleslegessé tette. Mégis szük
ségesnek tartjuk ezúttal beszámolni 
arról, hogy a nagy meleg ellenére 
is átütő sikert aratott a „Condor lé
gió". Az Átrium ós főleg az Uránia 
téli bevételeket csinálnak, a közön
ség izgalommal nézi a filmet, tapsol 
és hazatérve, nem felejti el a szer
zett benyomásokat, hanem beszél a 
filmről, terjeszti annak hírét. 

Ugyancsak be kell számolnunk g 
„Huckleberry Finn" sikeréről is, 
amely előreláthatóan hosszabb ideig 
marad műsoron a Rádiusban. 
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Gyermekorvos 
(Kinderarzt dr. Engel) 

Irta: Johannes Riemann. 
Filmre írta: Richárd Buch. 

Rendezte: Johannes Rieman. 
Főszereplők: Paul Hörbiger, Victoria von 

Ballasko, Oscar Sima. 
Gyártotta: Tobis. 
Beszél: németül. 

Hossza: 2374 méter. 
Cenzúra: aluli. 

Kölcsönző; Palló. 
Bemutatta: Scala, július 7. 

Dr. Engel, a gyermekkórház főorvosa a 
geyrmekek és anyák bálványa. Esténként 
a legelőkelőbb hölgyek hallgatják előadá
sait a „Gyermek lélektanáról". Előadás 
után dr. Engelt a Corsó kávéházban ke
délyes sakkparti várja, a munkától fá
radt orvos egyetlen szórakozása. A kávé
ház tulajdonosa Dillmann, hevesen udva
rol Mária Winklernek, aki a kávéház ze
nekarának prímhegedűse. Mária kisfia 
súlyosan megbetegedett, éppen telefonér
tesítést kap, hogy a kisfiú igen rosszul 
van. Amikor megtudja, hogy dr. Engel, 
a híres gyermekorvos a kávéházban ta r 
tózkodik, megnyugszik abban a remény
ben, hogy -majd eljön vele a beteg kis
fiúhoz. Azonban közben dr. Engel el
megy, mire Mária otthagyja a zenekart 
és kétségbeesetten utána rohan. Dill
mann, aki különben is haragszik Máriá
ra, mert az nem akar feleségül menni 
hozzá, azonnal elbocsátja. Közben elszál
lították a kisfiút a gyermekkórházba, 
Mária megnyugszik, hogy jó kezekben 
van dr. Engelnél. A kisfiú hamarosan 
meg is gyógyul és közeledik a nap, hogy 
hazaviszik, ami nemcsak a kisfiúnak esik 
nehezére, aki rajongásig megszerette a 
doktor bácsit, hanem dr. Engelnek is, aki 
igen megszerette a fiú anyját, Máriát. 
Közben Mária háziasszonya unszolására 
beleegyezik, hogy feleségül megy Dill-
mannhoz, hogy a gyermeket el tudja tar-r 
tani. Az eljegyzési vacsorát a Corsó ká
véházban tart ják meg, Máriát ünneplik 
kollegái, de amikor Dillmann odaviszi 
hozz dr. Engelt, mint a kávéház régi 
törzsvendégét, hogy az eljegyzési vacso
rán velük tartson, — Mária elrohan. Köz
ben otthon a kisfiú, hogy újra beteg le
gyen és a doktor bácsi újra eljöjjön, le-
önti magát vízzel ágyacskájában. Mária 
halálra ijed, mikor a gyermeket csurom
vizesen találja, rögtön orvosért küld. 
Idegen orvosér t . . . csak ne dr. Engelt. 
Mire dr. Engel megjelenik az ajtóban, 
boldog mosollyal az ajkán, megértette 
Mária viselkedéséből, hogy szereti. A kis 
Hans .boldogan látja, hogy anyukája és 
az imádott doktor bácsi megtalálták egy
mást. 

Édesen naiv történet az aranyszívű dok
torbácsiról. Paul Hörbiger el tudja hitet
ni, hogy a gyermekek rajonganak érté. 
A gyerekszereplők bájosak. 

Mister Floow 
(Egy asszony bolondja) 

Irta: Gaston Leroux. 
Rendezte: Róbert Siodmac. 

Főszereplők:. Fernand Gravey, Edwige 
Feuillére, Louis Jouvet. 

Gyártotta: Continental film, Paris, 1937. 
Beszél: franciául. 

Magyar szöveg: Siklósi Iván. 
Hossza: 2490 méter. 

Cenzúra: felüli. 
Kölcsönző: Palló. 

Bemutatta: Fórum, július 8. 

Rozé-hez, egy párisi ügyvédhez, beállít 
egy ismeretlen ember és Lord Scarlet 
megbízásából felkéri egy lopási ügyben a 
bűnös védelmére. Ugyanis Durin, a Lord 
körömnyik ja ellopott egy nyakkendőtűt 
és a Lord első felháborodásában feljelen
tette, azonban megbánta és most szeret
né, ha a megtévedt embert sikerülne fel
menteni. Rozé vállalja a védelmet, fel
keresi Durint vizsgálati fogságában és 
itt megtudja, hogy Durint Lady Scarlet 
egy titokzatos bőrönd megszerzésére kér
te fel. Ha két napon belül a lady nem 
kapja meg a bőröndöt, öngyilkos lesz. 
Rozé, hogy ez ne történjen meg, elmegy 
a bőröndért és a legnagyobb meglepe
tésére a bőröndben betörőszerszámokat 
és a saját fényképét találja. Rájön, hogy 
ezzel a csapdával őt is belekeverték a 
hírhedt „Mister Flow" ügybe, akit az 
egész világ rendőrsége köröz. Mivel a bő
rönd nála van, látszólag cinkosa lett a 
kalandornak. Durin most már rábeszéli, 
hogy a titokzatos bőröndöt vigye el Dea-
ville-be Lady Heléna Scarlethez és nevé
ben adja át neki. Deauville-ben Rozé 
legnagyobb meglepetésére Lady Heléna 
régi ismerősként üdvözli és az ügyvéd 
minden tiltakozása ellenére azt állítja, 
hogy ő Mr. Prim, aki annak idején Du
rint komornyiknak ajánlotta nekik. Ro
zé halálosan beleszeret Lady Helénába, 
eszköz lesz a kezében és napról-napra 
bonyolultabb helyzetekbe keveredik. Ro-
zénak az a meggyőződése, hogy a titok
zatos Mr. Flow nem más, mint a bör
tönbe zárt komornyik és Lady Heléna a 
cinkosa. Az asszony nem is tiltakozik ez 
ellen, de tudja, hogy az ügyvéd szerel
mes belé, tehát nem fél attól, hogy le 
fogja leplezni. Rozé Lady Helénával egész 
sereg izgalmas kalandba keveredik, sőt 
már -már komoly bonyodalmak keletkez
nének . . . ha végül nem derülne ki, hogy 
Heléna az egész komédiát azért játszotta 
végig, hogy megismerkedjék az ügyvéd
del és magába bolondítsa őt. Miután Lord 
Scarlet vadász-szerencsétlenség áldozata 
lett: Heléna és Rozé egymáséi lesznek . . . 

Az évad egyik legsikerültebb francia 
filmje. Bűnügyi történe t a szokott sab
lontól mentesen. Meséje fordulatos, frap
páns, a szereplők játéka külön élmény. A 
nagy hőség ellenére is siker. 

A dzsungel hőse 
(Az őserdők császárja) 
(Call of the Savage) 

Irta: Nate Gatzert, George Plympton, 
Basil Dickey. 

Rendezte: Louis Friedlander. 
Főszereplők: Noah Beery jr., Dorothy 

Short. 

Gyártotta: Universal, 1939. 
Beszél: angolul. 

Magyar szöveg: Pacséry László. 
Hossza: 2200 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Universal. 

Bemutatta, City, Kamara, július 8. 

Dr. Harry Trevor, az amerikai tudós, 
egy new-yorki alapítvány megbízásából 
Afrikában kutatja a gyermekparalízis el
lenszerét. Vetélytársa, dr. Franck Bra-
cken, szintén az alapítvány afrikai tele
pén dolgozik. Kapzsi, alattomos ember, 
akit nem annyira a feladat humánus je 
lentősége érdekel, hanem inkább a fél
millió dollár, amit egy dúsgazdag hölgy 
az ellenszer felfedezője részére New-
Yorkba letétbe helyezett. Míg Bracken 
hónapokig eredménytelenül kísérletezik, 
Dr. Trevor egy napon azzal a bejelen
téssel lepi meg irigy vetélytársát, hogy 
felfedezte a szérumot. A sunyi ember 
minden igyekezetével most már azon van, 
hogy megkaparintsa a szérum képletét. 
Asszisztense, dr. Philipps, segít neki eb
ben. Dr. Trevor sejti a két gazember ter
vét és hogy a képlet egykönnyen ne jut
hasson kezükre, egyik felét pergamentre 
írja, másik felét pedig rávési egy karkö
tőre, melyet fiacskája, Jan, visel. Alig né
hány órával a szérum felfedezése után 
tűz ü t ki. J an t egy szelid csimpánz, 
Chicma, menti meg és az őserdőbe mene
kül vele. Trevor a szerencsétlenség kö
vetkeztében elveszti emlékezetét és jóin
dulatú négerek falujába kerül , ahol 15 év 
múlva egy amerikai telepes, Mr. Andrews 
ráakad. Dr. Bracken a tűzvész után haza
tért, de amikor Amerikában olvassa, hogy 
Trevor megkerült, visszautazik asszisz
tensével Afrikába. Még mindig nem mon
dott le a reményről, pedig jól tudja, hogy 
Trevor csak egyik felét őrzi, a másik fele 
kisfiával együtt elveszett. Bracken a 
benszülöttektől hallja, hogy fehér vadfiú 
él a dzsungelben egy csimpánz társasá
gában és biztosra veszi, hogy ez csak J a n 
lehet. Nosza megindul a hajsza, mely iz
galmas bonyodalmak és harcok során vé
gül egy rej tet t afrikai országban végző
dik: Mu császár birodalmában, ahol a 
képletet hajszoló banditák megbűnhődnek 
kapzsiságukért. Jan, a dzsungel diadal
mas hőse pedig elnyeri a császár leányá
nak kezét. 

A jól bevált Tarzan-recep t szerint ké
szült film szinte percenként újabb és 
újabb hátborzongató dzsungel-izgalommal 
szolgál. Noah Beery ügyes vadember. 
Dzsungelfilmkedvelőknek ajánljuk. 

Tempó 1939 
Gyártotta: Fox. 
Beszél: angolul. 

Magyar szöveg: Pásztor József. 
Hossza: 2750 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Fox. 

Bemutatta: Scala, július 13. 

A vitágtörténelem legutóbbi izgalmas 
hónapjainak hűséges krónikása ez a tem
pósan, lendületes i ramban pergő film. 
Olyan, mintha egy magazinnak az utol
só évfolyamából kivágták és egybefűzték 



volna a legérdekesebb oldalakat, azzal a 
különbséggel, hogy ez a filmre átvtit ma
gazinriport él, mozog és beszél. Amit el
mond, az nem az újságíró esetleges el
fogult megállapítása, hanem izgalmas, 
színes helyszíni közvetítés a világtörté
nelem boszorkánykonyhájáról. A műsor 
riport-részében két film szerepel, ame
lyeknek aktualitása soha nem volt, de 
talán soha nem is lesz akkora, mint ép
pen ezekben a napokban. Az egyikben, 
amelynek „Békére Készül a Világ" a 
címe, az öt világrész kegyetlen fegyver
kezését mutatják be, a másikban pedig 
villámszerűén száguldanak végig az el
múlt esztendő történetén. Ennek a címe 
„Tíz perc világtörténelem". A műsor töb
bi részében lát tunk egy remek állatfil
met, az „Állatkerti primadonnák"-at , egy 
amerikai méretű varieté-filmet, „Broad-
way-Fantázia" címmel, egy, a világ min
den tájáról összehordott furcsaságokat 
bemutató riportfilmet, „Ritkaságok r i 
portja", címmel, két, az összes sportok
kal foglalkozó filmet, „Szépség és sport" 
és „A motorsport akrobatái" címmel és 
egy technicolor színes rajzfilmet, amely
ben 50 gyönyörű amerikai modell az őszi 
divatot mutatja be. 

A Fox minden nyári idényben megje
lenteti híradó- és kisfilmegyvelegét. Az 
idén különösen érdekes a híradórész, hi
szen 1938 valóban századunk egyik leg
mozgalmasabb éve volt. A kisfilmeket is 
szerencsés kézzel válogatták össze. Ezek a 
filmek pompás kisérőműsorul fognak szol
gálni. 

BÁNÓCZY BÉLA 
JUBILEUMA 

A székesfővárosi oktató filmügyek 
műszaki vezetője, Bánóczy Béla mű
szakitanácsos az elmúlt héten ünne
pelte szolgálatának 25 éves jubileu
mát. A nevezetes évforduló alkal
mával kartársai, őszinte szeretettel 
halmozták el feljebbvalójukat ,aki a 
fővárosi oktatófilmügyek terén ma
radandó munkával állított emléket 
magának. 

BALOGH LÁSZLÓ dr. 
ELŐLÉPTETÉSE 

Dr. Balogh László c. min. oszt. ta
nácsos, a miniszterelnökségi propa
ganda-osztály filmügyi előadója, a 
legutóbbi kinevezések alkalmával 
rangjához a jelleget is megkapta. 

BORNEMISZA BÉLA 
főmérnök, az iparügyi minisztérium 
filmügyi előadója, a múlthetí kine
vezések során műszaki tanácsossá 
lépett elő. 

UFA-HIREK 
^ v Megírtuk múlt hé-

.f f^» t e n , h°gy a z Ufa bu-
^ I l A f i V dapesti két vezetője: 
A » í | 3r Tamásy József cégve-

^ J ^ zető és Rennard Béla, 
az Uránia Filmszínház 

igazgatója, az Z7fa új szezonbeli 
anyagának kiválogatása céljából 
Berlinbe utazott. Tamássy és Ren
nard időközben már visszaérkeztek 
Budapestre. Alkalmunk volt beszél
getést folytatni a két üfa-vezetővei. 
akik elmondták, hogy az 1939/40-es 
évadra forgalombahozni szándékolt 
24 Ufa- és Terra-anyagból 11 filmet 
tekintettek meg Berlinben. A kiválo
gatott újdonságok egytől-egyig ki
magasló termékei az újjászületett né
met filmkultúrának. Augusztus kö
zepén egy szakmai bemutató kereté
ben már ízelítőt fog nyújtani az Ufa 
mozivevőközönségének jövőévi prog, 
ramjából, amikor is 8—10 film ke
rül majd színre meghívott szakkö
zönség előtt. — A megüresedett Ufa-
vezérigazgatói széket Ernst Fliegel, 
a vállalat volt varsói fiókjának igaz
gatója foglalja el, aki, értesülésünk 
szerint, szombaton érkezik Buda
pestire és a jövő héten fogadja a ma
gyar sajtó képviselőit. — Rennard 
Béla, akiről az utóbbi hetekben az a 
hír terjedt el a szakmában, hogy az 
egyik új mozikonszern élére kerül, 
végleg megkötötte a >réginél előnyö-
sebb szerződését az Ufá-val és en
nek értelmében az Uránia Filmszín
ház igazgatója marad az, új szezon
ban is. 

MEZŐGAZDASÁGI FILM-
BEMUTATÓ AZ URÁNIÁBAN 

Megírtuk legutóbbi számunkban, 
hogy a Budapesten most zajló VI. 
Mezőgazdasági Ipari Nemzetközi 
Kongresszusa alkalmából a Külke
reskedelmi Hivatal egy magyar me
zőgazdasági kultúrfilmet fog bemu
tatni a kongresszus résztvevőinek. A 
filmbemutató az elmúlt héten meg 
is történt az Uránia Filmszínházban, 
ahol csütörtökön délelőtt került 
színre a Magyar Film írodá-ban ké
szült mezőgazdasági ipari film a 
kongresszus külföldi delegáltjainak 
jelenlétében osztatlan, nagy tetszés 
mellett, 

UNIVERSAL-BROSÜRA 
Eredeti elgondolású és kivitelezésű 

brosúrával kopogtatott be a postás a 
magyar mozisok ajtaján. Az Univer-
$al hozta nyilvánosságra jövőévi 
anyagát, amely mindössze 8 filmből 
áll, de a azok mindegyike válogatott 

alkotása az amerikai filmgyártásnak. 
Az Universal érdekes brosúrája tu
lajdonképpen egy díszesebb irodai 
dosszié, amelynek egy-egy filmről 
szóló lapjai be vannak fűzve és egy
ben azt a célt.szolgálják, hogy a vál
lalattal összeköttetésben álló mozi
sok mindennemű üzleti levelezésüket 
is ebben a dossziéban gyűjtsék. 
Amellett összesítő blanketták is he
lyet foglalnák benne, hogy azokra a 
mozisoknak alkalma legyen a filmek 
üzleti eredményeit is feljegyezni. Az 
eddig szokásos díszes katalógus he
lyett megjelent Uniuersal-dossziéban 
foglalt filmek főszereplői közül a kö
vetkező sztárok nevét irtuk ki: 
Deanna Durbin, Róbert Cumrrúngs, 
Irene Dunne, Charles Boyer, Bing 
Crosby, Joan Blondell, Frankié Tho-
mas, Frances Robinson, Constance 
Bennett, Vincent Price, Charles 
Bickford, Douglas Fairbanks jr., 
Basil Rathbone, Lionel Atwill, Noah 
Beery jr. Dorothy Short, Kenny 
Baker és Joan Colin. 

BORDY BELLA 
FRANCIA FILMEN 

Az Operaház kiváló primaballe-
rmáját, Bodry Bellát, aki magyar 
filmen már bemutatta különleges 
filmjátszó tehetségét, mint értesü
lünk, az egyik párisi filmgyár sür-
gönyileg hívta meg, egy francia tár
sadalmi film főszerepének alakítá
sára. Bordy Bella rövidesen Parisba 
utazik, hogy még a nyár folyamán 
eljátssza a neki szánt francia film 
vezetőszerepét, természetesen fran
ciául. A tervezett filmben a magyar 
primoaballerina persze tánctudását is 
be fogja mutatni. 

RÁDIÓ-ELŐADÁS 
A FILMSZÍNÉSZRŐL 

Július 19-én, szerdán a magyar rá
dió II. hullámhosszán este 8 óra 20 
perckor Szitnyai Jenő előadást tart 
Színész a színpadon, a filmen és a 
rádióban címmel. 

EGY SZÉKESFEHÉRVÁRI 
MOZIBAN AZ ÁRAM 
MEGÖLTE A GÉPÉSZT 
címen multheti számunkban tévedés
ből azt irtuk, hogy a sajnálatos eset 
a székesfehérvári Álba filmszínház
ban történt. Helytelen információn
kat most helyesbítjük azzal, hogy az 
áram a kislángi moziban ölte meg a 
gépészt. Az utóbbi mozinak az előb
bivel semmiféle összeköttetése nincs 
s az Álba filmszínház-bán hasonló 
baleset már csak azért sem történhe
tett, mert az új .mozi technikai be
rendezése teljesen modern. 



ANGLIA 
Mozi és távolbalátás 

Az angol mozisok ezévi közgyűlé
sén éles vita fejlődött ki a távolba
látás és a mozgóképszínház jövőbeli 
viszonyáról. A vita alapjául az szol
gált, hogy az utóbbi időben többíz
ben közvetítettek távolbalátás út
ján nagyobb eseményeket a mozik 
a nagyközönség részére. A Gaumont 
British vezetője — tekintettel, hogy 
a vállalat erősen érdekelt a Baird-
féle távolbalátó vállalatban — va
lamint az Odeon-konszern és a 
Scophony a távolbavetítés mellett 
foglaltak állást, míg amerikai cé
gek igazgatói ellene nyilatkoztak 
azzal az indokolással, hogy nem tá
mogatják azt a szórakozási eszközt, 
amely a film- és moziipar erős kon-
konkurrenciáját jelenti. 

BULGÁRIA 
A bulgár film- és moziipar 

Rövid híradó és kultúrfilmfelvé-
telektől eltekintve, Bulgária nem 
gyártásával. Az elmúlt évben visz-
szavonta a kormány a külföldi be
hozatal korlátozásáról szóló rende
letét, ami elősegítette a behozatal 
növelését. A külföldi filmeket kü
lön cenzúrabizottság vizsgálja, 
melynek tagjait a kultuszminiszter 
állítja össze. Ez a bizottság vissza
utasít minden filmet, amely kom
munista vagy anarchista propagan
dát fejtene ki, erkölcstelen tartal
mú vagy a királyi házat, a hadse
reget vagy a más nemzetekkel 
szemben fennálló jóviszonyt sér
tené. 

Bulgáriában 111 mozi működik 
44.340 ülőhellyel. Ezek közül 83 ját
szik mindennap, 2 játszik 5 napig, 
12 négy napig, 7 három napig és 7 
két napig egy héten. 

DÉLAMERIKA 
Peru filmpiaca számokban 

A délamerikai P e r u b a n 255 
mozi működött az elmúlt évben, 
melyek közül Limában 51, Callao-
ban 8, Balneariosban 13 volt üzem
ben, míg az ország északi körzeté
ben 103, a középkerületben 21, és a 
déli körzetben 29. Az aránylag kis 
mozipark játékfilmszükséglete igen 
magasnak mondható, amennyiben 
•az elmúlt szezonban 475 játékfilmet 
mutattak be, melyek közül 319 an
gol-, 100 spanyol-, 8 olasz- és 6 né
met nyelvű film volt, míg kettőt 
utószinkrón alakjában vetítettek. A 

mozik évi összjövedelme 7 millió 
sole volt, amelyből a három na
gyobb városra 5.5 millió esett és 
csak másfél milliót jövedelmeztek a 
vidéki mozik. 

ÉSZAKAMERIKA 
Amerika tiltakozása 
az angol flotta-filmek ellen 

Az Egyesült Államok Tengeré
szeti Bizottsága (United Staes Mari-
time Commission) tiltakozást jelen
tett be a legújabban elkészült angol 
film, A tengerek urai (The Rulers 
of the Seas) ellen, melyben Douglas 
Fairbanks-szel a főszerepben a Pa-
ramount filmvállalat a Cunard 
White Star Line történetét vitte 
drámai feldolgozásban filmre. Az 
indokolás szerint a bizottság nem 
kívánja az angol kereskedelmi ha
józási társaság múltját kétségbe
vonni, de az amerikai kereskedelmi 
tengerészet legalább is hasonló be
állításra tarthat számot története 
alapján. 

Háromszáz szárnyesapás 
egy másodpere alatt 

A massachusettsi Technológiai In
tézet filmkamarát szerkesztett, 
melynek segítségével százezred má
sodpercnyi felvételeket lehet csinál
ni. A felvevőkészüiék segítségével 
felvételeket csináltak a bogarak re
püléséről is és megállapították, hogy 
többfajta bogár és rovar van. ame
lyek másodpercenként 300 szárny
csapással repülnek 

ÉSZTORSZÁG 
Az észt filmpiae mérlege 
1938—39-bén 

Az é s z t kormány behozatali 
kontingenssel irányítja az észt film
piacot. Az 1937—38. évaddal szem
ben az elmúlt évben 180-ról 191-re 
emelte a kormány a behozatali kon
tingenst, amely hat kölcsönző cso
port között került felosztásra. Az 
észt saját gyártás híradókra, kultúr-
ésí oktatófilmekre szorítkozik. Az 
Eesti Kuulturfilm kiadásában meg
jelenő híradók 1938 óta kötelezően 
bemutatásra kerülnek minden moz
góképszínházban. A híradó heten-
kint 5 kópiában jelenik meg a tal-
lini 5 premierszínházban s azután 
kerül az utánjátszó, másodhetes stb. 
mozikba. Minthogy a kölcsöndíjak
ból befolyó jövedelem nem fedi a 
hiradókiadás költségeit, a kormány 
szubvencióval támogatja az Eesti 
Kuulturfilmet, sőt ide folynak be 
az észt Filmipari alap bevételei is, 
amelyek a külföldről behozott fil
mek után fizetett 5 Senti összegek
ből tevődnek össze. Észtországban az 
elmúlt szezonban 62 mozi működött, 

ebből 15 Tallinnban, melyek az el
múlt évben 1,700.00.— észt koronát 
forgalmaztak. A teljes bevétel fele a 
tallinni mozik bevétele volt. 

NÉMETORSZÁG 
A Wien-Pilm építkezései 

G o e b b e l s dr. ostmárki látoga
tása után újabb erővel indult meg 
a bécskörnyéki műteremépítés a 
Rosenhügelen. A Wien-Film két új 
műtermet épít, melyeket park vesz 
körül a külső felvételek számára. 
Uszoda is épül nemcsak filmfelvé
teli célokra, hanem a szereplők és 
közreműködők üdülésére is. 

Rökk Marika Hamburgban 
A tehetséges magyar U f a-mű-

vésznő német partnerével, Rudi 
Godden-nel július elején Hamburg
ba érkezett, ahol megjelent legújabb 
filmjének, a Halló Janine-nak pre
mierjén. A jólsikerült bemutató 
után meleg ünneplésben részesítette 
a közönség a megjelent szereplőket 
és közreműködőket, elsősorban Röklc 
Marikát, aki sikereinek sorát ezúttal 
ismét külföldön gyarapította. 

Sandrock-emlékmű Bécsben 
A neves osztrák művésznőnek, 

Adele Sandrocknak síremlékét au
gusztus 17-én leplezik le a Wien-
Matzlendorf-i evangélikus temető
ben. Az emlékmű, melyet a mű
vésznő nővére emeltetett, Kari 
Zinsler szobrásztanár alkotása. A 
szobor az osztrák színművészet egyik 
legnagyobbnevű képviselőjének em
lékét fogja hirdetni. 

Bolváry Géza legújabb filmje 
A neves magyar rendező legújabb 

filmje egy Ufa-vígjáték lesz Des Wi-
derspenstigen Zahmung címmel, 
melynek főszerepét Paula Wessely 
alakítja. 
Nagy Kató legújabb szerepe 

Az Erich Waschneck rendezésé
ben készülő Zwischen Hamburg 
und Haiti című üfa-film női fősze
repét Nagy Kató játsza, míg part
nerei Gustav Knuth és Ferdinánd 
Marian lesznek. 

SVÉDORSZÁG 
Svéd mozisok körútja 

Augusztusban s v é d mozgókép-
szkiházengedélyesek csoportja indul 
útnak Németországba, ahol a berli
ni mozikat és a berlinköirnyéki mű
termeket tanulmányozzák. A német 
fővárosból Prágába s onnan Buda
pestre jönnek a svéd mozisok. Né
hánynapos pesti tartózkodás után a 
lidói filmversenyekre utaznak to
vább. 



A d l e r Ferenc moziberendezés és mozikép
viselet, VII., Erzsébet-körút 9—11. 

Agfaphotó, V., Nádor-u. 12. T.: 110—190, 
124—194. 

Alfa film, VII., Erzsébet krt. 8. Telefon: 
144—808, 140—028. 

Arany filmducco, VIII., Dankó-utca 22. 
Tel.: 149—489. 

Atelier film, VII., Erzsébet-krt. 8. Tel.: 
333—736. Raktár a házban. 

Aurora film, VII., Rákóczi-út 4. Tel.: 
136—036. 
eregi Ernő adm. szerv, iroda, V., Tát ra
utca 15/b. Tel.: 311—537. 

Brfigler Ferenc filmkölcsönző, VII., Er
zsébet-körút 9—11. Tel.: 138—031. 

C a m e r a kft., VII., Erzsébet-körút 27. 
Tel.: 138—222. 

Cinema, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
337—570. Raktár a házban. 

Continental film, VII.. Rákóczi-út 12. Tel.: 
133—532. Raktár : VII., Erzsébet-körút 8. 

Deák film, VII Erzsébet-körút 8. Tel.: 
136—635. Raktár a házban. 

Biatyp laboratórium, VII., Rottenbiller-u. 
19. Tel.: 145—304. 

£ e o film, VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 
. 342—978. Raktár: VIII., Népszinház-u. 

21. Tei.: 342—984. 
Electra film, XIV., Thököly-út 21. Tel.: 

337—578. 
d e k t r i e kinoteehnikai vállalat, vetítőgé

pek, hangleadó készülékek, vetítőszenek 
stb. legnagyobb raktára, VIII., Rökk 
Szilárd-u. 18. Tel.: 344—782. 

Elit film, VII., Erzsébet-körút 24. Raktár: 
VII., Erzsébet-körút 8. 

Engel Fülöp, V., Sas-u. 7. Tel.: 184—005. 
P arkas J. M. VIII., József-körút 19. Tel.: 

132—805. 
Fehér Endre, VII., Erzsébet-körút 9—11. 

Tel.: 135—696. 
Fi lmatyp laboratórium, XIV., Szentes-u. 

60. Tel.: 296—371. 
Filmcenzura, IV., Eskü-tér 6. Tel.: 

183-072, aleln.: 183—073. 
Fi lmexpress kft., VII., Erzsébet-körút 9. 

Tel.: 133—671, 133—672. 
Filmértékesí tő, VII., Erzsébet-körút 8. 

Tel.: 333—797. 
Filmfotó üzem, VIII., Rökk Szilárd-u. 11. 

Tel.: 130—805. 
Fi lmkamara , VI., Andrássy-út 69. Tel.: 

113—305. 
Filmservice, VII., Erzsébet-körút 9-11. T.: 

144—888, 131—415. 
Fox film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 13S— 

437, 131—658. Raktár : VI., Liszt Ferenc
tér 6. Tel.: 139—437, 131—658. 

G e v a e r t , V., Deák Ferenc-tér 3. Tel.: 
180—318. 

Grawatsch Ottó, VIII., József-körút 71. 
Tel.: 145—193. 

Güt t ler Antal, lásd: Palatínus film. 
Gyimesy Kásás Ernő, a MAGYAR FILM 

kiadóhivatali főnöke, XIV., Semsey An-
dor-u. 5. Tel.: 499—752. 

Hajdú film, XI., Horthy Miklós-út 70. 
Tel.: 258—058. 

Hamza film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 
297—999. 

Hangosfilmgyártó kft., VII., Erzsébet-krt. 
8. Tel.: 144—808. 

Harmónia film, VII., Akácfa-u. 7. Tel.: 
135—287. Raktár : VIII., Népszínház-u. 
21. Tel.: 142—984. 

Hebel Gyula szállító, VI,. Váci-út 1. Tel.: 
115—947. 

Helikon filmvállalat, VIII., Rökk Szilárd
utca 24. Tel.: 133—705. Raktár: VII., Er
zsébet-körút 8. 

Hermes film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
140—028. 

Herschdörfer J. filmvállalata, VII., Er
zsébet-körút 8. 

Hirsch és Tsuk, VII., Dohány-u. 42. (Ka

mara mozi) Tel.: 143—835 és 144—027. 
Hunnia filmelhelyező irodája, VII., Erzsé

bet-körút 8. Tel.: 132—828, 132—888. 
Hunnia filmgyár rt . (Filmipari Alap), XIV, 

Gyarmat-u. 39. Tel.: 297—999, 297—622, 
297—085, Bingert János dr. ig.: 296—060. 

I busz filmszállítás és kölcsönzés, V., Bál-
vány-u. 2. Tel.: *180—876. 

Kamara, VI., Andrássy-út 69. Telefon: 
113—305. 

Kárpát film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
340—350. Raktár a házban. 

Kinő film, VIII., Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 
136—942. Raktár a házban. 

Kodak, V., Báthory-u. 6. Tel.: 114—158, 
114—184. 

Kovács és Faludi laboratórium, XIV., 
Gyarmat-u. 35. Tel.: 297—855. Synchron 
műterem: XIV., Gyarmat-u. 49/b. Tel.: 
297—487. 

Kormos Miklós filmvállalata, VII., Erzsé
bet-körút 8. Tel.: 133—036. Raktár a 
házban. 

Kovács Emil és Társa, VII., Erzsébet-
körút 8. Tel.: 145—948. Raktár a házban. 

Központi filmkezelő, VII., Erzsébet-körút 
9—11. Tel.: 144—863, 139—990. 

Krupka filmgyár és laboratórium, XIV., 
Bácskai-u. 29'b. Tel.: 496—741. 

Kultűr film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
137—438. 

Lajta Andor, XIV., Thököly-út 75. Tel.: 
297—076. 

Lux film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
143—195. Raktár a házban. 

M A G Y A R FILM VI., Andrássy-út 69. T.: 
113—305. 

Magyar Film Iroda RT., IX., Könyves 
Kálmán-körút 15. Tel.: 146—346, este 7 
órától reggel 9 óráig, valamint vasár- és 
ünnepnap: 146—343, játékfilmgyártás: 
146—342, színészöltözők: 140—727, Inkey 
Tibor fényképész: 135—949, felirat
készítő üzem: 139—211. Híradókiadás: 
VIII., Szentkirályi-u. 25. Tel.: 145—510. 
Fényképüzem: VIII., Sándor-u. 5-7. Tel.: 
145—510. 

Magyar Film Otthon, VI., Eötvös-u. 25/b. 
Tel.: 122 463, 

MMOE, V1ÍI., Csokonay-u. 10. Telefon: 
136—005. 

Matador film, VIII., Sándor-tér 2. Tel.: 
132—774. 

Mester film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 
297—999. 

Metro-Goldwyn-Mayer, VIII., Sándor-tér 
3. Tel.: 144—424, 144—425. Raktár a ház
ban. 

Milo film, VII., Erzsébet-körút 9—11. Tel.: 
130—700. 

Mozgóképüzemi rt. kölcsönosztálya, VII., 
Erzsébet-körút 45. Tel.: 144—487, 144—> 
488. Raktár: VIII., Kun-u. 12. Tel.: 
144—486. 

Magyar Mozgófénykép-gépkezelők Orszá
gos Egyesülete, VII., Rákóczi-út 50. 
Tel.: 337—598. (D. u. 2—4.) 

Művészfilm, VII., Rákóczi-út 40. Tel.: 
340—397. Raktár a házban. 

New York kávéház, VII., Erzsébet-körút 
9—11. Tel.: 131—980, 131—981. 

Objec t ív film, VII., Erzsébet-körút 8. 
Tel.: 330—793. 

Oktatófilm kirendeltség, VIII., Csep-
reghy-u. 4. Tel.: 330—926. 

Oláh György gépészmérnök, a Zeiss Ikon 
A. G. mozigépeinek képviselője, VIII., 
Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 349—933. 

OMME, VIII., Csokonay-u. 10. Telefon: 
143—013. 

Orbán—Márkus, VII., Hársfa-u. 6. Tel.: 
132—940. 

P acséry László, XII., Királyhágó-u. 16. 
Pajor Ferenc, VII., Munkás-u. 3/b. Tele

fonhívó: 144—087. 
Palatínus film, VII., Erzsébet-körút 56 

Tel.: 133—453. 
Pallas film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 

279—999. 
Palló film kft. VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 

133—532. Raktár a házban. 
Pap film, VII., Erzsébet-körút 9—11. Tel.: 

138—031. Raktár a házban. 
Paramount film, VIII., Rákóczi-út 59. 

Tel.: 134—437, 140—522. Raktár a házban. 
Pásztor film, VI., Nagymező-utca 22. Tel.: 

123—773. 
Pátr ia film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 

140—625. Raktár: VIII., Népszínház-u. 
19. Tel.: 349—414. 

Pegazus film, VII., Erzsébet-körút 7. sz. 
lldeiglenes cím). 

Petsman Ferenc, VIII., Mária-u. 19. Tel.: 
136—449. 

Petsman László, VI., Teréz-körút 3. Tel.: 
112—890. Csillaghegy: 163—429. 

Photophon film, VII., Erzsébet-krt 8. Tel.: 
336—635. 

Phöbus filmkölcsönző, VII., Erzsébet-
körút 8. Tel.: 131—562. Raktár a házban. 

Pictura film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 
297—999. 

Prizma film, VI., Andrássy-út 68. Tel.: 
122—345. 

Projectograph, VIII., Rákóczi-tér 11. Tel,: 
132—201. 

Ridő István, VI., Andrássy-út 68. Tel.: 
122—345. 

Reflektorfilm, VII., Sándor-tér 4. Tel.: 
142—529. Raktár: VIII., Rökk Szilárd-u. 
20. Tel.: 140—722. 

Rex film, VII., Erzsébet-körút 8. Telefon: 
131—562. Raktár a házban. 

Schilling Gyula, VII., Rózsa-u. 33. Tel.-. 
141—009. 

Seidl és Veress laboratórium, XIV., 
Thököly-út 61. Tel.: 297—775. 

Simonyi Vilmos mérnök, a MMOE szak
értője, XI., Fehérvár i -út 147. T.: 257—110. 

Sláger film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
143—195. Raktár a házban. 

Standard film, VII., Erzsébet-körút 8. 
Tel.: 333—797. 
Thököly-út 61. Tel.: 497—775. 

Star filmgyár, VI., Vilmos császár-út 53. 
Tel.: 113—036. Gyártelep: II., Pasarét i -
út 122. Tel.: 164—287. 

Székely Sándor mérnök, az OMME szak
értője, V., Pozsorfyi-út 40. Tel.: 292—506. 

Szénásy-Macskássy színes trükkfilmek, 
IV., Múzeum-körút 1/b. Tel.: 380—027. 

Tobis film, VII., Erzsébet-körút 16. Tel.: 
143—411. 

Telefongyár R. T., XIV., Hungária-körút 
126—128. Tel.: 297—930. 

Turul Szövetség Szépmíves B. E. vetítő 
mozgalmi törzs, VIII., Rökk Szilárd
utca 20. 

TJfa film. IV., Kossuth Lajos-u. 13. Tel.: 
183—858. Raktár a házban. Telefon: 
389—036. 

TJngár Sándor filmkölcsönző, VIII., Sán
dor-tér 2. Tel.: 132—774. Raktár : VIII., 
Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 140—722. 

Unitas film, VIII., Erzsébet-körút 45. Tel.: 
144—487, 144—488. Raktár: VIII., Kun
utca 12. Tel.: 144—486. 

Universal film, VIII., Népszínház-u. 21. 
Tel.: 138—447, 138—448. Raktár a házban. 

V á c z i Dezső, a MAGYAR FILM f. szer
kesztője, Magyar Film Iroda, IX., ker. 
Könyves Kálmán-körút 15. Tel.: 139—211. 
Lakás: VIII., Üllői-út 42. Tel.: 136—386. 

Vitagraph, VII., Erzsébet-krt. 34. 
W a m o s c h c r Béla dr. filmvállalata, VII., 

Erzsébet-krt. 8. Tel.: 137—438. 
Warner Bros. First National, VIII., J ó 

zsef-krt. 30—32. Tel.: 132—590, 142^64. 
Raktár : VIII., Népszínház-u. 13. Tel.: 
144—317. 

Zeneszerzők Szövetsége, IV., Gerlóczy-u. 
3. Tel.: 189—306. 
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