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erjuk 
a Nemzeti Filmbizottság 

állásfoglalását 1 
Hosszú hónapok óta folyik a szellemi harc a leállított magyar film

gyártás válságának megoldásáért. Eleinte csak a film- és moziszakma, vala
mint a Filmkamara, mint közvetlenül érdekeltek fejtették ki álláspontjukat 
és szálltak síkra a magyar filmgyártás megindításáért. 

N a g y jelentőségénél fogva azu tán h a m a r o s a n túl lépte a prob
léma a szakmai ha t á roka t és a napi lapok is mind g y a k r a b b a n fog-
lalkoztak és foglalkoznak a m a g y a r film vá lságával . Neves írók, 
közéleti nagyságok, újságírók, szakemberek, sőt még a szakmá
tól távol állók is lándzsá t tör tek va lami lyen javaso l t megoldás 

érdekében. 

A hozzászólók között voltak elsőrangú szakemberek, a magyar kul
túra hivatott harcosai, valamint a film lelkes barátai, akik írásaikkal előbb
revitték a magyar film ügyet. Láttunk azután jóindulatú, de kevésbbé 
hozzáértő megnyilatkozásokat, amelyek nem sokkal tolták előbbre a kátyúba 
zökkent szekeret, de legalább színen tartották a kérdést. Végül 

akad tak , akik tájékozatlanság, v a g y más szempontok mia t t mel
l ékvágány felé terel ték a megoldást . 

A szétágazó és már nehezen áttekinthető szellemi harcból minden
esetre napnál világosabban megállapítható, hogy 

mindenki meg akar j a menteni a m a g y a r fi lmet és ezért érdemes
nek tar t ja ,hogy a küzdők sorába álljon. 

Nemcsak a szakmabeliek, akik ebből élnek, vagy akiknek ez a feladatuk 
és' hivatásuk, hanem távolabbállók is, akik a magyar filmkultúra jelentő
ségében és elhivatottságában hisznek, részt kértek a filmgyártás megindí
tásáért folyó küzdelemben. 

A sokféle hozzászólás, j avas la t és megoldástervezet azonban csak 
akkor nem fa l r ahány t borsó, h a az illetékesek, ak iknek ez a hiva
tásuk és éppen ezért szükséges anyagi , erkölcsi és h a t a l m i esz
közök rendelkezésükre á l lanak, mindebből m a g u k é v á teszik, ami 
érték, eldobják, ami felesleges vagy tévedés, kidolgozzák a vég

leges megoldástervezetet és az t sürgősen meg is valósít ják. 

Amikor az év elején a Filmipari Alapot Kezelő Miniszterközi Bizott
ság helyébe a kormány rendeleti úton az Országos Nemzeti Filmbizottságot 
léptette, amelyben a belügy-, a vallás- és közoktatásügyi és az iparügyi 
miniszter képviselői mellett a miniszterelnökség kiküldöttje is helyet nyert, 
sőt amely Bizottság elnökét a miniszterelnök nevezi ki, 

a szakmában mindenki jogosan vár ta , hogy a ha táskörben meg
növekedett F i lmbizot tság kellő sú l lyá^ ha t ékonyan intézi a jövő

ben a m a g y a r f i lmügyeket . 

A F i lmkamara örömmel fogadta az új Bizottság' felállítását és ismé
telten el is járt a Filmbizottságnál a filmgyártás elhúzódó ügyében, mind
eddig azonban, sajnos, siker nélkül. 



i 
Augusztusban vagyunk, a gyártási évad vége felé közeledünk! Min

den oldalról megvilágították már a magyar filmgyártás válságának kérdé
sét. Mindenki végső sorban egyet sürget — a filmgyártás megindítását. 

Mindenki tudja, hogy hozzászólása, sürgetése csak terv, a végső 
döntés, az ügyek rendezése a Nemzeti Filmbizottság javaslatától 
függ s a Bizottság, tudomásunk szerint, minden oldalról alaposan 
megvizsgálta a kérdést. Mindenki várja tehát a szakmában a 

Nemzeti Filmbizottság döntését. 
Ez a döntés azonban késik, hónapról-hónapra elhúzódik és bár meg 

vagyunk róla győződve, hogy a Filmbizottság tagjai mindent elkövetnek, 
hogy a gyártás kérdését megoldják, mégis 

sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a Bizottság eddig még 
semmi jelét sem adta annak: milyen irányban, hogyan kívánja 

a kérdést megoldani. 
Ily módon a bizonytalanság napról-napra nő és a szakmabeliek mind értet-
lenebbül tekintenek a Bizottság felé. A bizonytalanságnak pedig véget kell 
vetni. A\ gyártást minden áron meg kell indítani. Vagy pedig 

jelentsék ki az illetékesek, hogy minden marad úgy, ahogy van. 
Ez végzetes lenne a magyar f ilmre^ de legalább valamilyen irány
ban felkészülhetne a szakma az új évadra. Ezt a bizonytalan

ságot azonban a legtöbben már idegekkel sem bírják! 
A Nemzeti Filmbizottságban helyet foglaló állami főtisztviselők na

gyon jól ismerik a bajokat, azok forrását és minden valószínűség szerint 
tudják a megoldást is. Tudják azt is, hogy 

ha sürgősen nemi oldják meg a kérdést, behozhatatlan károkat 
szenved a magyar filmgyártás. 

Kimarad egy gyártási év, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség volna 
a magyar filmkultúra és filmművészet fejlődésére. 

P er iculum in mo r a ! A magyar filmszakma és a magyar film 
hívei már elmondották a magukét. Felesleges további hozzászólásokra várni. 

Már tegnapelőtt cselekedni kellett volna. Ha azonban ezt elmu
lasztottuk, legalább holnap cselekedjünk és ne holnapután, vagy 

amikor már késő lesz. 
A .szakma az Országos Nemzeti Filmbizottság döntő javaslatát várja. A 

Filmbizottság kezében fekszik jelenleg a magyar filmgyártás sorsa. Remél
jük, hogy nem fogunk csalódni a döntés helyességében, csak el ne késsen 
az intézkedés! 

A magunk részéről ismételten kérjük, hogy azonnal döntsön a 
Bizottság, mert ellenkező esetben a legjobb orvosság! sem kelt
heti életre a magyar filmgyártásnak ezt a haldokló esztendejét 

Statisztika a budapesti mozikról 

Szíveskedjék előjegyezni 
új t e l e f o n s z á m u n k a t : 

136-463 
PEGAZUS FILM 

Bpest, VII.: Erzsébet-krt . 7. 
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Beszámoló az 1938-39. iskolai 
véfilmoktatásáról 

(Folytatás) 
Budapest székesfőváros filmokta

tása jelentős eredményt ért el az el
múlt iskolaévbenben is, melyről 
részletes beszámolót találhatunk a 
VKM Oktatófilm Kirendeltség Köz
leményeinek júliusi számában. 

A fővárosi iskolákban 1934-ben 
kezdték a keskeny filmvetítőket 
felszerelni. 1936-ban már a főváros 
235 iskolája közül 112-ben tanítot
tak filmmel és az 1938/39-es iskola
évben ez a szám, 164-re1 emelkedett. 
Ebben a számban azonban nemcsak 
a különféle középiskolák, hanem 
elemi, iparostanonc, felsőmezőgaz
dasági iskolák is bennfoglaltatnak. 

Az iskolák számával jelentősen 
emelkedtek a vetítőgépek és filmek 
száma is. A fővárosnak jelenleg; 93 
drb néma vetítőgép és 159 drb. fel
dolgozott film áll rendelkezésére. 
Ezek a filmtémák a különböző sza
kok és iskolatípusok tananyagához 
megfelelően oszlanak meg. Elemi 
iskolai oktatáshoz 79, polgári fiú 106 
és leány 110, gimnázium 130, keres
kedelmi 138, iparostanonc 103 és 
felső mezőgazdasági iskolában 65 
filmtéma áll a pedagógusok rendel
kezésére, akik mindig nagyobb és 
nagyobb számban használják szem
léltetési eszközül a filmet. Ezt bizo
nyítja az is, hogy míg az 1937/38-as 
tanévben 12.702 vetítést számoltak, 
addig az 1938/39-es iskolaévben már 
majdnem a kétszeresét: 20.635 eset
ben vetítettek a fővárosi iskolákban 
filmet. 

A székesfőváros filmoktatásának 
minden ágában, amint látjuk, emel
kedő számok tanúskodnak arról, 
hogy milyen nagy lendülettel halad 
előre a budapesti iskolákban a film
oktatás ügye és hogy milyen ered
ményes munkát végez a székesfővá
ros filmoktatási szerve. 

Multheti számunkban nagyjából 
közöltük azokat az érdekes adatokat, 
amelyeket a fővárosi mozik befoga
dóképességéről közölt Illyefalvi I. 

Lajos dr. legújabb Statisztikai Zseb
könyvé-ben. Ezeket az adatokat 
most kiegészítjük, illetve teljes egé
szében adjuk az említett könyvből: 
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Becsi hlmezok a Dunán 
A budai rakparton, a Batthyány

tér körül szerda óta reggeltől estig 
csoportokba verődve kíváncsiskodik 
a közönség egy német személy- és 
egy uszályhajó életén, mely valóban 
méltó a különleges érdeklődésre. A 
hajók fedélzetén folyó sürgés-for
gás ugyanis egy most készülő né
met óriásfilmmel, a Donauschiffer 
cíművel kapcsolatos. A megszokott 
hajós személyzeten kívül a film
gyártási ismert műtermi vezérkara 
is ott tarkáilik a filmtörténet szín
helyéül szolgáló uszály fedélzetén, 
amely a teljes filmatelier hangula
tát és képét nyújtja. Rendezők, ope
ratőrök, mérnökök, technikusok és 
színészek szavától hangos az úszó
műterem. Készül a Wien-füm ma
gyartárgyú hajósfilmje, amely már 
ősszel bemutatásra kerül Budapes
ten Dunai hajós címmel. A hír sze
rint egy millió pengőbe kerülő film
újdonság nemcsak témájában ma
gyar, de három szereplőjében is. 
Jávor Pál játsza ugyanis a történet 
főszerepét és partnerei Attila Hör-
biger és Halraay Tibor. A női fősze
repet Hilde Krahl alakítja. A többi 
szereplők a következők: Oscar Sima, 
aki pégi kedvence a mi moziközön-

Világcég keres 

lilmutazűt 
Szakmai referenciák
kal ellátott őskeresz
tény pályázók ajánla
tukat „3ó eredmény" 
jeligére nyújtsák be 

a MAGYAR FILM 
kiadóhivatalába 

VI., Bajza-utca 18. 

ségünknek, Kari Foresí, Johann 
PaZZ (egy 23 éves sportman-exte-
riőrű Burgtheater-színész, akinek ez 
az első filmszerepe és akinek nagy
atyja Gyergyószentmiklóson szüle
tett), Ludwig Hillinger és Oskar 
Wegrostek. 

A film gyártási vezetője Walter 
Tjaden, az új szezonban bemutatás
ra kerülő Ufa-újdonság, a híres 
Hotel Sacher produkcióvezetője. R. 
A. Stemmle rendezi a Donauschif-
fer-t egészen eredeti felfogásban és 
amerikai méretekben. A film opera
tőrjei Hasselmann és Ruppel, hang
mérnöke: Herbert Janeczka. 

Csütörtökön délután hívta meg a 
Wien-füm vezérkara a budapesti 
sajtót, hogy bemutassa a hajón be
rendezett filmműterem érdekessé
geit és a közreműködő nagyszámú 
személyzetet. Ez alkalommal beszél
gettünk Walter Tjaden-nel, a film 
felvételvezetőjével, aki érdeklődé
sünkre az alábbi felvilágosítást ad
ta: 

— A film története, felvételei a 
magyar Dunaszakaszon folynak. Itt 
indul el Budapesten a margitszigeti 
MAC-klubházból. Végigfotografáltuk 
Pozsonyt, Gönyüt, Esztergomot, Vi
segrádot, Budapestet. Péntek reggel 
indultunk lefelé és a Fekete-tengerig 
csak Mohácsnál és Belgrádnál ál
lunk meg. 

— Jókedvvel, munkaszeretettel 
dolgozunk, mert valami egészen kü
lönlegeset akarunk nyújtani. A fel
vételi vezérkar és a színészek olyan 
ambícióval dolgoznak ebben a fil
mezésnél ritka helyzetben, hogy 
öröm nézni. Két vendégünk is van, 
akiknek közük van a filmhez álta
lában, de speciel ebben a filmben 
nincs szerepük és mégis végigkísér
nek bennünket a Dunán. Az egyik 
Gerda Maurus, sok-sok némafilm 
sztárja, aki a készülő film rendező
jének R. A. Síemmle-nek a fele
sége és Paula Wesély, aki férje, At
tila Hörbiger mellett tart ki a fel
vételek ideje alatt. 

— Lehet, hogy közhely, amit mon
dok — fejezte be az interjút Wal
ter Tjaden gyártási vezető — de 
nem hallgathatom el. Arról a köz
mondásos magyar vendégszeretetről 
kell még megemlékeznem, amelyet 
lépten-nyomon élvezünk, amióta 
magyar területen és főleg itt a fő
városban dolgoznuk. Hatóságok és 
magánosok részéről egyaránt olyan 
készséges támogatásban van ré
szünk, amire ilyen mértékben őszin-

Igen tiszteli ügYÍelein-
ket ezennel meghívjuk 

á wmsmmtes 
című francia filmünk meg
tekintésére augusztus 8-án 
vagy 9-én (kedden vagy 
szerdán) a FORUM film
színházba a fél 6 vagy 
fél 8 órai e l ő a d á s r a 
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tén szólva, nem, számítottunk. Ez 
úton is köszönetet mondok minden
kinek mindenért Budapesten. 

— Felejthetetlen volt a nyári Bu
dapest tündéri panorámája. El is ha
tároztuk, hogy a filmen megörökít
jük a gyönyörű fővárost nappali és 
éjszakai panorámájában. Szerepet 
kap tehát a filmben a Margitsziget, 
a Parlament, a Dunapart, a Gellért
hegy. Ezek a felvételek el is készül
tek és a film vezérkara már meg is 
tekintette őket. A felvételek várako
záson felül, kitűnően sikerültek. Be
fejezésül még külön köszönetet kell 
mondanom, •—mondta a szimpatikus 
.'német filmvezér — azért az előzé
kenységért, hogy a mi kedvünkért 
kivilágították a Lánchidat. Igy ki
egészült a kivilágított- főváros éj
szakai képe, melyre a film felvéte
lei során szükség volt. 

Késő este búcsúztunk el a német 
fiimezők nagy családjától, a nyolc
vanéves uszálytól, amelyet a film 
befejezése után lebontanak. Azzal 
az; érzéssel távoztunk, hogy ez a 
nagy gonddal és sok pénzzel (ameny-
nyiről magyar filmmel kapcsolato
san talán soha sem, lehet szó!) készü
lő német újdonság be fogja váltani 
a hozzáfűzött reményeket, amikor 
ősszel — az itteni Tobis-fiók révén 
— alkalmunk lesz az, egyik premier
mozi vásznán megtekinteni. 



Á KAMARA ÚJ HELYISÉGE 
Augusztus 1-től a Kamara új he

lyiségben, VI, Bajza-utca 18. szám 
alatt folytatja működésót. A Kama
ra új helyiségének telefonszáma: 
220—855. 

A filmkölesönzők ügyvezetőinek 
kérdése 

Azzal a felszólítással kapcsolato
san, amelyet a Kamara az elmúlt 
héten a filmkölcsönzőkhöz intézett 
és amely szerint a vállalatoknak 48 
órán belül be kell jelenteniök an
nak a kamarai tagnak a nevét, aki 
a művészeti ügyvezetői állást be
tölti, néhány napilap — hiányos in
formációk alapján — különböző 
szempontokból foglalkozott. A meg
jelent cikkekre vonatkozóan a Ka
mara az alábbi nyilatkozatot intéz
te az illetékes lapokhoz: 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! 
A napilapoknak a kamarai tag 

ügyvezető-igazgatóval nem ren
delkező filmkölcsönzővállalatok 
ellen folyamatba tett intézkedé
sekkel kapcsolatban megjelent 
téves beállítású cikkeivel szem
ben a Színművészeti és Filmmű
vészeti Kamara az alábbi nyilat
kozat közlésére kéri fel igen tisz
telt Szerkesztő Urat: 

A filmkölcsönzővállalatok ügy
vezetőigazgatóinak kamarai tag
ságát már az 1938. évi XV. te. 
kötelezően előírja, amikor a 2. 
§. b) pontjában kimondja, hogy 
1939 január 1-től, tehát a Szín
művészeti Kamara megalakulásá
tól „mozgófényképet kölcsönzés 
útján forgalombahozó vállalatnál 
művészeti ügyvezetőként csak azt 
szabad alkalmazni, aki a Szín
művészeti és Filmművészeti Ka
mara tagja". Ez az úgynevezett 
I. zsidótörvény 1938. évi május 
hó 29-én hirdettetett ki. A szük
séges intézkedések megtételére 
tehát pontosan 7 hónap állott az 
érdekelt kölcsönzők rendelkezé
sére. 

A kultuszminiszter úrnak ja
nuár hó folyamán kiadott 16.606/ 
1939. számú rendelete ezt a tü
relmi időt 1939 június hó 30-ig 
meghosszabbította. Nem áll fenn 
tehát az az állítás, hogy a köl
csönzőket a Kamara intézkedése 
váratlanul érte, mert az érdekel
teknek a szükséges intézkedések 
megtételére több mint egy év ál
lott rendelkezésére. Az esedékes 
terminusokra a Kamara őket 

csak 

ARANY 
IFIILMDUCCO-vai 

VALÓDI I 

ARANY F I L M D U C C O 

BUDAPEST, VIII., 
DANKÓ-UTCA 22. 

TELEFON: 149-489 

minden esetben figyelmeztette. 
Mikor tehát a Kamara a kama
rai tag ügyvezetővel nem rendel
kező kölcsönzők ellen az eljárást 
folyamatba tette, kizárólag a tör
vényes rendelkezések betartásá
nak szerzett kötelezően érvényt. 

Budapest, 1939 augusztus 2. 
Hazafias tisztelettel: 
Csellé Lajos s.k. 

főtitkár. 
* 

A fenti nyilatkozatban tárgyalt 
üggyel kapcsolatosan hírt adtunk 
arról, hogy a legtöbb filmkölcsönző-
válalat már eleget tett a Kamara 
felhívásának. Igy — tudomásunk 
szerint — a Brüggler Ferenc film-
kölcsönző és a Pap-film új kamarai 
ügyvezetőjéül László Ferencet je
lentette be, aki már 25 év óta dol
gozik a szakmában. Itt említjük 
meg, hogy a már hosszabb idő óta 
csendes társként működött Brüggler 
és Pap-film most egyesült. A War
ner cég dr. Hodászy Bélát, a Ko
vács Emil és Társa cég pedig Veress 
Gábort jelentette be ügyvezetőjéül. 
Azok a cégek pedig, amelyek még 
nem tettek eleget ebbeli kötelezett
ségüknek, értesülésünk szerint, a 
legrövidebb időn belül fogják beje
lenteni új kamarai ügyvezetőjüket. 

Az egyik reggeli lap támadó 
cikke miatt sajtópert indít 
a Kamara elnöke. 

Vaszary Gábor, az ismert író, a 
Kamara elnöke ellen egyik reggeli 
lapban cikket írt, amelyben gúnyos 
hangon támadja Kiss Ferencet, a 
Kamara elnökét. Ebben az ügyben 
a Kamara elnökétől a következő le
velet kaptuk: 

A Magyar Nemzet augusztus 
3-iki számában Vaszary Gábor alá
írásával személyemmel foglalkozó 
cikk jelent meg, amelynek valótlan 
állításai miatt a sajtópert megin
dítottam. 

Kiss Ferenc s. k. 
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PARAMOUNT 
F I L M F O R G A L M I R.-T. 

1939 
A szerelem tolvaja 
A férj közbeszól 
Acélkaraván 
Hotel ImperSal 
A végzet éjszakája 
Számum 

1940 

Aki leigázta a tengert 
A dzsungel angyala 
Gulliver utazásai 
Boldogság részletre 
A szerelmes fenevad 
Kékszakáll klsaszony 
A szudáni brigád 
Gyémántok asszonya 
Asszonyok orvosa 
Az elsodort ember 
Geronlmo 
Őnagysága flörtöl 
Az elesettek szigete 

Elisabeth Bergner 

Claudette Colbert, Don Ameche, John Barrymore, 
Francis Ledérei' 

Barbara Slanwyck, Joel Mc. Crea, Akim Tamiroff 

Is i Miranda, Ray Milland. Rendezte : Cecil B de Mille 

Barbara Stanwyck, Fred Mc. Murray 

Madeleine Carroll 

Gary Cooper, Ray Milland 

Douglas Fairbe nks jr. 

Dorothy Lamour, Róbert Preston 

MAX FLE1SCHER 3 millió dolláros színes, rajzos 
csodafilmje 

Pat O'Brian, Olympe Bradna 

Charles Laughton 

Claudette Colbert 

Ronald Colman, Ray Milland. Ida 

lsa Miranda 

Dorothy Lamour, Akim Tamiroff 

Lupino 

Akim Tamiroff 

Róbert Preston 

Madeleine Carroll, Fred Mc. Murray, Allan Jones 

Anna May Wong, Rudolph Forster 
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zs idó 

Rövidesem SOÍT] kerül iaj zsidótörvény 
végrehajtási utasításának kiad 
ra és ezt követőleg a törvény vég
rehajtására a mozi szakmában is. 
Ennek folyamán 

bizonyára lesznek olyan kisebb 
rések, amelyek a moziszakmá-
ban is életlehetőséget biztosíta
nak a zsidóság egy számszerű
leg kisebb rétegének. Ezeknek a 
réseknek szándékosaknak és irá
nyítottaknak kell lenniök. Eze
ken a réseken át megélhetési le
hetőséget kell biztosítani azok
nak a zsidó kisembereknek, 
akik erre a szakmában eltöltött 
két-három évtizedes becsüle
tes munkájukkal érdemeket sze
reztek, akik koruknál fogva más 
szakmában már nem tudnak el
helyezkedni és akik nem gyűj
töttek maguknak olyan vagyont, 
amivel létüket munka nélkül to

vábbra is biztosíthatnák. 

Tévednek azonban azok, akik azt 
hiszik, hogy a zsidótörvény végre
hajtásának rései alkalmasak lesznek 
airra, hogy 

szakmánk zsidó mozinagyhatal-
másságai, közismert bajkeverői, 
ezúton mentsék át fontos pozí

cióikat. 

Ennek lehetővé tétele nemi volt és 
nem lehetett a zsidótörvény megal
kotóinak célja ás ellenkezik a mi-
nisizietrelnök úr szándékával, hoigy 
a zsidótörvényt becsületesen és lel
kiismeretesen végre fogja.-hajtani. 

Az ilyen törekvések szembe fog
ják magukat találni nemcsak a 
szakma keresztény közvélemé
nyével, de a végrehajtó hatósá
gok kérlelhetetlen szigorával is. 

t ö r v é n y 
@s kijátszása 

Azok a befolyásos keresztény sze
mélyiségek pedig, akik e kijátszá
sokhoz segédkezet nyújtanak, 
ugyancsak kellemetlen tapasztala
tokra tehetnek 'szert. Hogy azonban 
tovább menjünk, megállapítjuk azt 
is, hogy 

ezek a kijátszási törekvések éles 
ellentétben állanak a zsidó kis
emberek érdekeivel is, mert 
olyan reakciót fognak ki
váltani, amely lehetetlenné teszi 
majd a zsidó kisemberek egzisz
tenciájának megérdemelt bizto

sítását is. 
Az érdekelt nagymogulok igen ta

lálékonyak törvényeink útvesztőjé
ben. Legújabb találmányuk az, hogy 
a részvénytársaságok nagy rész
vénytöbbséget befolyásos keresz
tény egyénekre ruházzák át, egyút
tal szindikátusi szerződést kötnek a 
részvénytulajdonosok között, amely
ben a töredéknyi zsidórészvény tu-
liajdonnak biztosítják az irányítást 
és természetesen a haszon oroszlán
részét is. 

Arra számítanak, hogy a ható
ságok nem fogják a töredék rész
vénybirtok tulajdonosát kutatni, 
hivatkoznak arra, hogy e rész
vények elaprózva ismeretlen kis
emberek kezében vannak, avagy 
elkallódtak, a szindikátusi szer
ződések bejelentése pedig nem 
szükségeltetik és titokban marad. 

Ezúttal gazda nélkül csináltak szá
madást. Ezeket és más hasonló 
raffinált utakat már ismerik aiz il
letékes hatóságok és vissza fogják 
utasítani a próbálkozókat. 

Jellemző azonban, hogy a zsidó
ság egy bizonyos rétegének a ma
g j a i törvények egyáltalában nem 
szentek, azok csak akadályokat je

lentenek, amelyekkel széniben csu
pán ügyeskedésekre, leleményesség
re és lelkiismeretleinségre vam szük
ség, hogy az. ember átjusson rajtuk. 

Az ügyeskedők nem kenyérért 
küzdenek, számukra az már ré
gen biztosítva van, ők csak nagy
hatalmi állásukat akarják biz
tosítani. Ugyanazok ők, akik 
múltbeli könyörtelen és kihívó 
magatartásukkal okozták a zsi
dótörvények meghozatalát és 
most azon ügyeskednek, hogy 
az ostor ne rajtuk, hanem az ár
tatlan kisemberek sokaságán 

pattanjon. 

Ők a zsidóság igazi átkai és éppen 
a becsületesen érző zsidóság érde
ke, hogy törekvéseik sikertelenek ma
radjanak (nemcsak a xni szakmánk
ban, de az egész magyar gazdasági 
életben!), mert ha a második zsidó
törvényt ki fogják játszani, felidé
zik a szélsőségek ur'alomrajutását és 
a siókat emlegetett és rettegett har-
miadik zsidótörvényt, amikor is le
hetetlenné fog válni a kiszsidók 
egzisztenciájának biztosítása is. 

Ennyit a kijátszásiról. 
Es most még néhány szót a vég

rehajtásról is, mert ennek miként
jén dől majd' el a keresztény mozi
szakma megalkotásának maradan
dó, vagy ingatag volta. 

Hiba és eljövendő bajok kútfor
rása lesz, ha a zsidó trösztösítési 
formákat átvesszük és kiépítjük. 

A trösztök akkor ig nyomni fog
ják! a kisemebereket, ha ke
resztény felekezetűek lesznek, 
akkor is kivívják maguk ellen 
az ellenérzést és végül valami
lyen módon összeomlanak, vagy 
hatalmi szóval szüntettetnek 

meg. 

Az összeomlások megrázkódtatáso
kat, okoznak a szakma -minden vo
natkozásában, a. megrázikódtatásolr 
pedig beláthatatlan károkat. 
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A jövő biztosí téka csak a jó l 
megalapí to t t kis- és középpolgár i 
egzisztencia lehet. 

Túlzás egyrészről a trösztösítés, 
mlásrészről a k i s egzisztenciák 

elaprőzása is. 

Fokozza az ellentétet a szembeáHí-
táisi: e g y t röszt sok mozival , egy tör
pe mozi ké t -három engedélyessel. 

F o n t o s az ú j mozis-vállalkozók ki
választása is. 

Végzetes h iba lenne a kevés 
számú kellő tapasz ta la tokkal 
rendelkező rég i keresztény mo
zist mellőzni és a „helyet az 
i f júságnak" je lszavával tapasz
ta la t l an f iatalokra, v a g y protek
ciós nyugd í j a sok ra és más fog
la lkozásokban kiöregedet t egyé
nekre h ízni a moziszakma jö

vőjének biztosí tását . 

I lyen e l já rás záloga lenne egy 
líjabb f iaskónak és a zsidóság isimét 
h iva tkozha tna a r ra . hogy nélküle 
ez a szakma mem állhatt fenn. Nem 
elég rombolni , építeni is kell tudni . 

Nagyon n a g y a végrehaj tó ha
tóságok felelőssége a m a g y a r 
jövővel szemben! H igy jünk és 
bízzunk benne, hogy kellő böl-
eseséggel i r ány í t j ák majd szak
m á n k jövőjét és évek múlva egy 
vi rágzó keresz tény és m a g y a r 
moziszakmára m u t a t v a büszkén 
és megelégedetten hivatkozhat

nak m u n k á j u k eredményére . 

M. P . 
i i i i m m i i H H i i m i i w 
„Repülő Alap"-pótfillérek 

A Repülő Alapi pótfilérek ügyé
ben az érdekelt minisztériumok a 
nyári évad és szabadságolások elle
nére is teljes erővel dolgoznak a 
végrehajtási utasítás elkészítésén, 
amely az új évad megkezdése előtt 
okvetlenül megjelenik és így a moz
gószínház-engedélyeseknek ezt az új 
terhet is okvetlenül figyelembe kell 
venniök számításaiknál. _ M. P. 

Péntek 13 
(Fiesta) 

Brewster's Millions) 
Irta: George Barr McCutcheon 
Filmre írta: Winchell Smidth, 

Byron Ongley 
Főszereplők: Jack Buchanan 

és Lili Damita 
Gyártotta: United Artists 

Beszél: angolul 
Magyar szöveg: Siklósi Iván 

Hossza: 2171 méter 
Cenzúra: aluli 

Kölcsünző: Helikon 

Bemutatta: Scala, augusztus 1 

* 
Jack Brewster, egy szegény londoni 

fiatalember félmillió fontot örököl. Ami
kor barátaival házavatóját ünnepli, meg
jelenik nála Grant közjegyző és bejelenti 
neki hogy Montrealban meghalt dúsgaz
dag nagybátyja aki a 6 milliós vagyonát 
ráhagyta. A végrendeletnek azonban van 
egy súlyos kikötése: 6 hónap alatt el kell 
költenie a nagyapai örökséget. Vagyonát 
sem ajándékozni nem szabad, nem téko
zolhat, nem költheti nőkre a pénzét és 
ha mégis egy pennyje marad a félmillió
ból, elveszti jogát a 6 millióra. Jack vál
lalja a kikötést és elhatározza hogy a 
terminusig nyakára hág a pénznek. Első 
teendője hogy egy nagy kiállítású revűt 
finanszíroz. Azonkívül nagyarányú spe
kulációba boscátkozik és összevásárolja a 
tőzsdén a legmélyebb ponton álló rész
vényeket. Azután Monté Carloba hajózik. 
I t t nagy összegekben játszik a ruletten, 
de minden tétje nyer. Nem hogy fogyna, 
folyton szaporodik a pénze. 
A montecarlói kaszinó előtt egy ember 
főbe akarja magát lőni. Jack közbelép 
és megmenti az idegen életét. A két 
ségbeesett ember elpanaszolja neki, hogy 
ő a korzikai polgármester és eljátszotta 
a rábízott pénzt, amelyből meg kellett 
volna rendeznie a hagyományos „fiesta"-t, 
a város nagy ünnepét. Jack olyan fiestát 
rendez saját költségén, amilyet Korzika 
még soha sem látott.A fiestáról viszatérve 
Londonba megtart ják a revü premierjét, 
amelynek óriási sikere van. Jacknek nem 
sikerül a pénz nyakára hágni, sőt a va
gyon egyre szaporodik, mer t az ér ték
telen részvények is emelkednek és ma
gas árfolyamot érnek el. Őrangyala az 

Premiermozik műsora: 
ÁTRIUM 
CITY 
CORSO 
DÉCSI 
FORUM 
KAMARA 

OMNIA 

R A D I U S 
ROYAL APOLLÓ 
SCALA 
U R Á N I A 

Mosolyhercegnő 
Mosolyhercegnő 
Verdi 
Verdi 
A boldogság ára 
Mosolyhercegnő 
Heten a Himalája ellen 
13 szék 
A jó házasság titka 
Nyári szünet 
Úz Bence 
Condor Légió 

VI1 3-lól 
Vili. 3-tól 
VIII. 4-től 
VIII. 4-től 
Vili. 3-tól 
VIII. 3-tól 

Repriz 

VIH-tól 

Repríz 
VII. 6-tól 

Fox 
Fox 
Palatínus 
Palatínus 

Fox 

Tobis 

Fox 

Hunnia 
Ufa 

utolsó napokban segítségére siet: a rész
vényeket managere eladja és a pénzzel 
megszökik. A revűről kiderül hogy plá
gium és az igazi szerző jelentkezik hogy 
letiltsa a darabot. Jack kénytelen át
engedni neki a sikert és a vele járó jö
vedelmet. Mire pedig eljön a végrende
leti terminus nem marad egyebe, csak 
az egy öltöny ruha, ami a testén van. 
A közjegyző megjelenik, rendben talál
ja az elszámolást és kiutalja neki a 6 
milliót, amikor az utolsó pillanatban egy 
adósa jelentkezik, akinek 5 fontot adott 
kölcsön és megfizeti azt. Ez az 5 font 
majdnem elveszejti számára a milliókat, 
de egy olasz kintornás majma ellopja és 
megeszi a bankókat, mielőtt a közjegyző 
megsemmisítené a végrendeletet. — Jack 
megkapja a milliókat és feleségül veszi 
azt a lányt aki jóban-rosszban kitartott 
mellette. 

Bármennyire mesébe illő a film valószí
nűtlen témája, alapötlete, a rendezés, a 
szereplők já téka olyan lebilincselő, hogy 
a néző úgy érzi, mintha végigálmodta 
volna a filmet. Az angol Jack Buchanan 
a legrokonszenvesebb filmszínészek sorá
ba lépett elő ezzel a szerepével. Aki sze
ret i az illúziókat — és ki nem szereti? — 
annak kellemes szórakozást nyújt a film. 

A három testőr 
(The three rnusketeers) 

Irta: A. Dumas 
Filmre írta: M. M. Musselman 

Zene: W. A. Drake, S. Hellman, 
S. Pokrass, W. Bullock 
Rendezte: Allan Dwan 

Főszereplők: Don Ameche, 3 Ritz Bro
thers, Glória Stuart, Joseph Schildkraut, 

Lionel Atwill, Binnie Barnes 
Gyártotta: Fox, 1939 

Beszél; angolul 
Magyar szöveg: Pásztor József 

Hossza: 2001 méter 
Cenzúra: aluli 

Kölcsiinző: Fox 
Szakbemutató: Scala, július 31 

D'Artagnan szegény gascognei nemes
ifjú, Parisban érkezik, hogy a királyi test-
őrségnél felvételre jelentkezzék. Már út
közben párbajra hív ki három testőrt. A 
három testőr korábban érkezik az „Arany 
kakas"-ba, ahová a párbajra találkozót 
adtak. A várakozást ivással töltik el. Le 
aratnak. Az alkalmi szövetségesek örök 
legényt de ők lesznek részegek. A csapos
legények felveszik a testőr-egyenruhát, 
D'Artagnan őket véli a testőröknek. De 
közben megtámadják őket a gárdisták, de 
D'Artagnan és a három csapos diadalt 
aratnak. Az alkalmi szövetségesek örök 
barátságot fogadnak. D'Artagnan új szál
lásán véletlenül tanúja lesz a királynő és 
Buckingham herceg találkozásának. A ki 
rálynő egy nyakéket ad emlékül a távozó 
hercegnek. Ez tudomására ju t Richelieu 
bíborosnak aki ellenséget lát a királynő
ben de nem meri nyíltan megvádolni. 
Ezért arra kéri, hogy a király estélyen 
viselje az ékszert. A királynő D'Artag-
nant küldi Angliába a nyakékért . Az 
utolsó pil lanatban a három áltestőr segít
ségével sikerül is a kriálynőhöz juttatni 
az ékszert. A királynő meg van mentve, a 
három csapost pedig jutalmul felveszik 
a testőrség tagjai közé. 
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Dumas klasszikus regényének filmvál

tozatát ezúttal nem először láttuk. Ez a 
filmreprodukciója azonban az örökbecsű 
irodalmi műnek magánviseli a Fox ismert 
áldozatkészségét, művészi felkészültségét 
és technikai berendezését. A regényt ez 
az újabb filmfeldolgozás parodisztikusan 
fogta fel. Lehet hogy akadnák majd en
nek a stílusnak ellenzői, ez azonban mit 
sem változtat azon a tényen, hogy a film 
szórakoztató, ötletes és mulatságos. 

Kongó 
(Fekete extázis) 
(Dark Rapture) 

Rendezte: Armand Denise 
Zene: John Rochetti és W. Sharples 

Fényképezte: Leroy G. Phelps 
Gyártotta: 20th Century Fox 

Beszél: magyarul 
Magyar szöveg: Szemerjay Dénes dr. 

Konferál: Pluhár István 
Hossza: 2200 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Fox 

Szakbemutató: Scala, augusztus 1 
* 

A Kongó (Fekete extázis) a titkok és 
scodák filmje. Armand Denis nagy film
expedíciójának scodálatos felvételei. Fe
jezetek a filmből: Soha nem ismert népek 
ttiokzatos élete. A felvevőgép először tá r 
ja a művelt világ elé a Belga-Kongo cso-
dálaots földjét. Titokzatos erdei szertar
tásokon avatják férfivá a serdülő nemze
déket. Fájdalmas kínzásokat szenvednek 
el hogy a nők csodálatát elnyerjék. A 
Bronco-négerek úgyszólván puszta kézzel 
fogják el a vad afrikai elefántokat. To
ronymagasságú udvari táncosok. Mind
egyik több, mint 220 centiméter magas. 
Egy irtózatos erdőtűz felvételei felejthe
tetlen képekben tárják fel a dzsungel 
poklát. A dzsungel igazi arca, igazi hang
ja. Rohanás az égő dzsungelen keresztül. 
Félállati szokások. 

* 
A nagyszabású expedíciós film, elte

kintve szórakoztató hatásától, külön tudo
mányos és kulturális értéket is képvisel. 
Lebilincselő képei a vad népek országá
ban, vad állatokról készültek. Megemlí
tésre méltó az a figyelmesség, amellyel a 
Fox Pluhár István nagyszerű előadásában, 
magyar kísérő szöveggel szinkronizáltatta 
a filmet. 

i 

A gályarab 
(Les Miserables) 

Filmre írta: Victor Hugó „Nyomorultak" 
című regényéből W. P. Lipscomb 
Rendezte: Richárd Boleslavsky 
Produkció: Darryl F. Zanuck 

Főszereplők: Frederic March, Charles 
Laughton, Frances Drake, Rochelle 

Hudson, John Carradine 
Gyártotta: Fox, 1939 

Beszél: angolul 
Magyar szöveg: Pásztor József 

Hossza: 3057 méter 
Cenzúra: aluli 

Kölcsitnző: Fox 
Szakbemutató: Scala, augusztus 2 

* 
Jean Valjean éhező munkást , kenyér

lopásért 10 évi gályarabságra ítélik. Tíz 
évet tölt kezén-lábán bilinccsel. Felügye
lője, Javér t őrmester, kötelességtudó rend

őr, aki nem hallgat a szívére, csak a tör
vény szavára. Valjeannak szabadulása 
u tán bizonyos időközökben jelentkeznie 
kell a rendőrségen. Az éhező ember se-
holsem kap munkát. Végül egy könyörü
letes pap, Bienvenu püspök fogadja be há
zába. Valjeant a püspök nemes nagylel
kűsége egészen átalakítja. Öt év alatt egy 
nagy gyár tulajdonosa lesz. Egy dolog 
bántja csak lelkiismeretét, öt év alatt 
nem jelentkezett előírásszerűen a rendőr
ségen. Javér t felügyelőt ugyanabba a vá
rosba osztják be. Vége a szép, nyugodt 
életnek. Valjean még gondoskodni akar 
egy 12 éves szegény kislányról akit pár t 
fogásába vett. Pénzt akar átadni a k is 
lány beteg édesanyjának mikor a kérlel
hetetlen törvény megtestesülése, Javért , 
betoppan a kórházba. Az izgalom megöli 
a nagybeteg asszonyt. Valjean felindulá
sában leüti Javer t - t . Cosette-el együtt el
menekül és öt évig élnek egy kolostorban. 
Öt év után elhagyják a kolostort, hogy 
Valjean vagyonából csendesen éljenek. 
Megismerkednek Marius-szal, egy fiatal 
diákkal. Marius a vezére annak a mozga
lomnak, mely a gályarabság eltörléséért 
harcol. Marius és Cosette között szerelem 
fejlődik, mely akkor robban ki tragédiá
ban ,mikor a mozgalmat s vezérét ár ta l -
matlaná akarják tenni és a nyomozással 
Javer t - t bízzák meg. Javér t ráakad Vel-
jeanra aki az utolsó percben menekül el 
Cosette-el. Cosette bevallja Marius iránti 
szerelmét és maradni akar. Valjeant vá
rat lanul éri a vallomás. Rájön hogy ő is 
szerelmes fogadott lányába. Már készül
nek az indulásra, amikor megtudják, hogy 
Marius abban a hitben, hogy Cosette el
hagyta őt, a barrikádokon a halált keresi. 
Valjean elhatározza, hogy lemond szerel
méről és megmenti Mariust. A barr ikádo
kon szembetalálja magát Javer t -e l . Az 
utolsó pillanatban sikerül az ájult Mariust 
megszöktetni, de Javér t a nyomában van 
és megrázóan drámai jelenetben kér i 
Valjeant, lássa be nem ő üldözi őt, hanem 
a törvény. Megengedi Valjeannak, hogy 
elbúcsúzzék Cosette-től, de nem várja 
meg. Futni engedi a sokat szenvedett, jó 
ú t r a tér t bűnöst. J avé r t életében először 
szegte meg a törvény parancsát. Először 
hallgatott a szívére és, mint a törvény 
szigorú őre, önmagának sem adott kegyel
met. Szigorú büntetést választott, a ha
lált . . . 

* 
Az amerikai filmgyártás minden erénye 

megnyilatkozik Victor Hugó regényének 
legújabb filmváltozatában. Hatalmas mé
retek, mes teri rendezés, bravúros fotográ
fiai megoldások és két grandiózus színészi 
alakítás teszik felejthetetlenné ezt a 
filmalkotást. Frederic Marson a neki szo
katlan szerepkörben tűnik ki nagyszerű 
emberábrázolásával, a kérlelhetetlen tőr
vény megtestesítőjének szerepében a 
régen nem látott Charles Laughton szá
jának egyetlen rándulásával egész érze
lemsorozatot fejez ki. A film nagyon te t
szett a szakbemutató közönségnek 

A boldogság ára 
(Baccarat) 

Irta: Yves Mirande 
Rendezte: Roger le Bon 

Főszereplők: Marcelle Chantal, Jules 
Berry, Lucien Barout 

Gyártotta: Pathé-Studios 
Beszél: franciául 

Magyar szöveg: Siklósi Iván 

Hossza: 2070 méter 
Cenzúra: aluli 

Kölcsönző: Palló 
Bemutatta: Forum, augusztus 3 

•K* 

Elsa Barienzi, egy pénzember barát 
nője, fényűző életet él Parisban. Ügy
védje és bizalmasa figyelmeztetik őt, 
hogy a bankár kockázatos spekulációkba 
bocsátkizik és ha így folytatja, össze
ütközésbe kerül a törvénnyel. Azt taná
csolja a nőnek, hogy jó lesz, ha meg
szerzi a francia állampolgárságot, ne 
hogy baj esetén kiutasítsák. A névhá
zasság céljára egy rossz viszonyok közé 
került régi barátját ajánlja: André 
Leclerc-t, aki 150.000 frankért hajlandó 
feleségül venni a nőt. A házasságot meg
kötik, férj és feleség az anyakönyv
vezető előtt találkoznak először. A pénz
ember merész vállalkozásai gondolkodás
r a késztetik Elsát és amikor megsejti, 
hogy tilos dolgokat művel: feljelenti a 
rendőrségen. Aznap André elmegy az 
ügyvéhez, visszaadja neki a 150.000 fran
kot, mer t rájött arra, hogy becstelen 
dolgot művelt azzal, hogy eladta a ne
vét. Ezután elmegy feleségéhez és be
vallja neki, hogy halálosan megszerette, 
akkor betoppan a rendőrség és letartóz
tatja a szökésben lévő szélhámos barát
nőjét, mint cinkostársát. A botrány k i 
tör, Elsa bíróság elé kerül, ahol a tár
gyalás folyamán a névházasság dolga is 
szőnyegre kerül és Andrét, mint kétes 
existenciát bélyegzik meg. A védőügyvéd 
a bíróság elé tár ja a vásárolt férj elő
életét. Hétszeresen kitüntetett fronthar
cos, aki a háborúban hősiesen küzdött, 
de a háború után nem tudott elhelyez
kedni. És bár pillanatnyilag megszédí
tet te a nagy pénz, de amikor tudtára 
jött, hogy ez nem mél tó . cselekedet, — 
visszaadta. Elsa peig nem lehet bűntársa 
a szökött bankárnak, mer t ő volt az, aki 
feljelentette a rendőrségen. A bíróság 
felmenti az asszonyt, azonnali szabad
lábra helyezését rendeli el. A börtön
kapu előtt várja André, hogy új élet felé 
induljon, most már nemcsak hivatalos, 
de tényleges feleségével. 

Igazi francia téma, francia szellemben 
feldolgozva. A történet kissé vontatottan 
indul, de később érdekes fordulatot kap 
és a törvényszéki tárgyalás már izgal
mas. A főszereplők: Marcelle Chantal és 
Jules Be r ry kitűnőek, de nagyszerűek 
az epiződisták is. 

Mosolyhercegnő 
(Just Around the Corner) 

Irta: E. Hill és P. G. Smith 
Rendezte: Irving Cummings 

Főszereplők: Shirley Temple,' Charles 
Farrell , Joan Davis, Bért Lahr 

Gyártotta: Fox, 1939 
Beszél: angolul 

Magyar szöveg: Pásztor József. 
Hossza: 1960 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Fax 

Bemutatta: Átrium, City, Kamara, 
augusztus 3 

* 
Jeff Halé newyorki építész „Északi 

Kapu" tervének kivitelezése abbamaradt, 
mer t megbízója, Sam Henshaw, a rossz 
gazdasági viszonyokra való tekintettel 



nem akar újabb tőkét fektetni az épít
kezésekbe. Halé elveszti kenyerét . Haza-
hoz.atja az intézetből kisleányát, Pennyt 
is. Édesapja elmeséli neki, hogy a tőke 
bizalmatlan „Uncle Sam" (Amerika szim
bóluma) iránt és ezért nincs elég mun
kaalkalom, mert ahalyett, hogy segíte
nék „Uncle Sam"-et, mindenki tőle 
várja, hogy helyzte jóraforduljon. Penny 
összebarátkozik Henshaw unokaöccsével, 
Miltonnal, aki nagybátyját „Uncle Sam"-
nek hívja. Azt hiszi, hogy Henshaw azo
nos „Uncle Sam"-mel, akiről apja me
sélte, hogy nehéz helyzetben van. Elha
tározta, hogy segítségére siet. Pénzt gyűjt 
neki és előadást rendez, hogy annak jö
vedelmét is „Uncle Sam"-nek adja. 
Megtudják ezt az újságírók is, akiknek 
nagyszerű riporttéma, hogy a szegény 
gyerekek gyűjtenek a milliomos Hens-
hawnak. Henshaw felháborodva kutatja, 

ki akarja nevetségessé tenni? Mikor 

megtudja, hogy a kislány összetévesztette 
,. „Uncle Sám"-me], ő maga segíti elő, hogy 
az előadást megtarthassák, most már iga
zán Amerika szimbóluma javára. Ö maga 
jár elől jó példával. Bejeleneti, hogy nem 
állítja le üzemeit, hanem megkétszerezi 
munkásainak számát. Befejezi az „Északi 
Kapu" építkezéseit is és azok vezetésével 
Peny édesapját bízza meg. 

Shirley Temple-nek nem könnyű dolog 
filmmesét írni Üj filmjének sem nagy
igényű a meséje, de kellemes, szórakoz
tató, és ami a fő: módot nyújt Shirley-
nek, hogy sokoldalú tehetségét ismét csil
logtassa. A kis világsztár a drámától 
kezdve a revüig, mindenütt egyformán 
otthonosan mozog. Pompás ének- és tánc-
számaival még külön örömet szerez hí
veinek. 
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HUNNIA 
MEGALAKULT A 
BELVÁROSI FILM KFT. 

.Az. elmúlt napokban megalakult 
egy új magyar filmvállalkozás,, a 
Belvárosi Film kft. Tagjai Bocsey 
Miklós, Greiner József, Patkós 
György (a társaság művészi vezető
je), Kodolányi János és vitéz Gira 
János. Az új társaság magyar filme
ket szándékozik gyártani és elsőnek 
Kodolányi János Földindulását vi
szik vászonra. A külső felvételeket 
az Ormányságban készítik már a 
legközelebbi hetekben, a műtermi 
felvételekere pedig augusztus végén 
kerül sor a Hunniában. 

A HARMÓNIA 
TERJESZKEDÉSE 

A magyar, filmgyártás terén olyan 
szép sikerrel, működő Harmónia film
vállalat — mint értesülünk — nagy
jelentőségű megállapodást létesített 
Lippay Imrével, a szegedi Belváro
si Mozgó elnökével két új magyar 
film, közös gyártása tekintetében. Az 
új társ egyelőre 100.000 pengőt bo
csátott a Harmónia cég rendelkezé
sére azzal a feltétellel, hogy sikeres 
együttműködésről is lehet szó. Az 
első film felvételeire már e hó elején 
sor kerül, míg a másodikát szeptem

berben tervezik forgatni. Örömmel 
üdvözöljük Lippay Imrének, régi 
kartársunknak — 25 éve működik 
körünkben •— ezt az áldozatos gesz
tusát, amellyel segítségére siet a vál
sággal küzdő magyar filmgyártás 
ügyének. Lippay Imre, korát megcá
foló szeretettel és lelkesedéssel ra
jongott mindenkor a magyar filme
kért és most ezzel a nemes elhatáro
zásával igyekszik megoldani szak
mánkat olyan égetően érintő problé
mát: az elnémult magyar filmet. 

Amíg mások csak rekrimináció for
májában veszik ki részüket a magyar 
filmgyártás kérdésében, addig Lippay 
Imre szó helyett a tettet választot
ta. Bár minél számosabb követőre 
találna kartársai között. 

MAGYAR VILÁGHIRADÓ 
806. ez. 
M. F . I. 

1. Egyszemélyes tengeralattjáró pró-
baútja. (UFA) 

2. A lengyel hadsereg négylábú hír
vivői. (PAT) 

3. Vitorlázórepülő bemutató Kali
forniában. (UFA) 

4. A st. Cyr-i tisztjelöltek évzáró 
ünnepe. (Francé Actualités) 

5. A jégeső pusztítása a movaorszá-
gi Zlinben. (Aktualita) 

6. A jutási esapataltisztképző évzáró 
bemutatói. (MFI, Horváth) 

7. Újpest csapata nyerte a Közép
európai Kupát. (MFI, Somkúti) 

8. Amerikai magyarok utazása a 
Felvidéken. (MFI, Fekete) 

9. A gödöllői Pax Ting leánytábor 
megnyitása. (MFI, Zsabka, Nagy, 
Márton) 

4-

FOX HANGOS HÍRADÓ 
XIII . évf. 32. sz. 

L XII. Pius pápa Gandolfóban pi
hen. 

2. Franciaország visszaadja Spa
nyolország aranyát. 

3. Hadirepülőgép-állomás a mand
zsu-orosz határon. 

4. Campese, olasz professzor bemu
tatja találmányát: a legújabb 
tűzálló anyagot. 

5. Az angol király gyermekei meg
látogatják régi otthonukat, 

6. Nagymosás a rnajomketrecben. 
7. Amerika legkisebb versenyzői. 
8. Vitorlásverseny New-York előtt. 
9. Amerikai bombavetők a bouldi 

töltés felett. 
10. Német tengerészek, mint akro

baták. 
11. Marokkói spáhik lovas-mutatvá

nyai Észak-Franciaországban. 
12. Az olimpiai bajnokjelöltek 800 

méteres futóversenye a berlini 
stadionban. 
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Hangfelvételek kiegyenlítése 
I r ta : 

RÓNAI GYULA 
gépészmérnök. 

Hangkiegyenlítés (kompenzáció) 
alatt általában azt a felvételi mlfrve-
letet értjük, amikor a hangmérnök 
felvétel közben ai természetben fenn
álló dinamikai határok között lefo
lyó hangrezgéseket a rendelkezésére 
álló szabályozó segítségével a filmre 
felvehető dinamikád határok közé 
arányosan beszorítja. Ezen az ide
gen szóval kompenzációnak nevezett 
kiegyenlítésen kívül van még egy 
kiegyenlítés és pedig az egyes már 
meglévő felvételek kiegyenlítése, a 
filmben való egymáshoz illesztése. 
Bármily jók is önmagukban a felvé
telek, ha a hang nem folytonos, ha 
aa egyes felvételek nem kapcsolód
nak bangilag is szervesen egymás
hoz és hangerőben, hangszíneaetben 
stb. ugrást észlelünk, akkor azt 
mondjuk, hogy a film hangja rossz. 
Ezzel a kiegyenlítéssel óhajtok most 
foglalkozni. 

Az egyenlőtlenségek lehetnek mű
vésziek és műsaakiak, a felelősség 
értük a színésztől kezdve a rendezőn 
át a hangmérnökig sok mindenkit 
terhelhet. Ezek közül minket most 
csak a műszaki egyenlőtlenségek ér
dekelnek, melyeken a hangmérnök 
a rendelkezésére álló készülék segít
ségével javíthat. Mielőtt azombiam e 
javítás módjával foglalkoznánk, néz
zük meg, mielyek azok a műszaki té
nyezők, amelyek a hangfelvételek
nél szerepelnek. E tényezőket ugyan
is eddig már sokam, vélték megálla
pítani, köztük igen jeles szakembe
rek is, de legtöbbjük beleesett abba 
a hibába, hogy nem tud határt von
ni a művészi (szubjektív) és a mű
szaki (objektív) tényezők közé és 
így vagy többet, vagy kevesebbet 
sorol fel. 

E tényezők a következők: 1. hang
erősség; 2. hangmagasság (hang
színezet), 3. utóesengés (Nachhall), 
4. alapzaj. 

1. Hangerősség. Ennek a tényező
nek fal jelentősége a cikk elején em
lített kompenzációban merül ki, 
nem szátmítva ide a több mikrofon, 
vagy keverés esetén, fellépő viszony
lagos hangerőt, A több mikrofon 
(keverés) esetét a továbbiakban sem 
fogom külön tárgyalni, mert a vi
szonylagos hangerő, hangszínezet, 
stb. kizárólag a hangmérnök művé
szi érzékétől függ, az egyes bemenő, 
továbbá, az eredő rezgésekre pedig 
külön-külön érvényes az, amit én a 
következőkben megállapítani vélek. 

2. Hangmagasság. Ez az a pont, 
melyen belül a legsúlyosabb tévedé
seket követték el edldig. Komoly 
szakemberek nagyrésze ugyanis a 
hangmagasságot és a hangszínezetet 
mint két különálló tényezőt állítja 
szembe egymással. Ez nyilvánvaló
an téves. A hangszínezetet ugyanis 
semmi más nem határozza meg, 
mint az alaphangra szuperpónált 
felhangok, melyek azonban (mint raíz 
a. rezgéselmélet alapelemeiből isme
retes), iá szuperpozíció által semmi
vel sem lesznek alárendeltebbek, 
mint alaphangjuk s valamely villan 
mos rendszeren éppúgy haladnak át 
felhang állapotjukban, mintha mint 
önálló hangok haladnának á t rajta. 
Színezetről, mint a hangmagasság-

az egyetlen 
szakmai 

hirdetési orgánum ! 

tói független felvételi tényezőről, 
csak abban az esetben lehetne szó, 
ha valamely hangra a villamos ré
szeken való áthaladás közben újabb 
felhang szuperponálódnék. Ez a 
rendszer egységeinek önrezgósiszáma 
következtében elő is állhat, de ez 
nem felvételi tényező, hanem hiba, 
a. felvevő berendezés hibája, ame
lyet már eleve kí kell küszöbölnünk, 
még pedig oly módon, hogy a rend
szer egységeinek önrczgósszámát a 
fül hallási határain kívülesőnek vá
lasztjuk. Viszont: ha egy hangról a 
berendezésben valamely felhang el
vész, xígy mérget vehetünk rá, hogy 
az ugyanilyen rezgésszáma s ugyan
olyan hangerejű önálló hang is el
veszett volna. Tehát ismét visszaju
tottunk a hangmagassághoz. Egy 
esetben beszélhetnénk önálló hang-
színezeti problémáról, és pedig ha a 
hang színezetét a felvétel közben 
akarnók változtatni. Ez a változta
tás nem tartozik sem a lehetetlensé
gek, siem pedig a« értelmetlenségek 
körébe, de nem tudok róla, hogy va
laki ezzel ez ideig foglalkozott vol
na. Hangmagasság és hangszínezet 
közlött csak elnevezésbeli különbség 
van. Egy rezgés esetében hangma
gasságról, rezgéskomplexumnál pe
dig hangszínezetről beszélünk. 

A hangmagassággal az a követel
ményünk, hogy a berendezés egyen
letesen engedje át a különböző ma
gasságú hangokat a fül hallási ha
tárain belül kb. 30-tól 10.000 rezgésig 
•m á so dp ereenkint. 

3. Utóesengés (Nachhall). Az olyan 
visszhangot, amely megcsendül, mi-
előtti alz eredeti hang elhallgatna, 
továbbá nem sokkal az eredeti hanig 
elhangzása után végződik, utócsen
gésnek nevezzük. Ugy is miondhat-
nók, hogy az utócsengés olyan vissz
hang, amtely még nem visszhang. 
Ezt a jelenséget kezelték eddig a 
legmostohábban az egész világon, 
legfeljebb a zenefelvételeknél szen
teltek neki némi figyelmet a hang
mérnökök. Pedig az utóesengés a 
beszediel vételek érthetőségét úgy 
pro, mint kontra befolyásolja. Nem 
szép azonban az. sem, ha az utócsen
gés egy egész más helységre enged 
következtetni, mint amit aí díszlet 
mutat. 

Az utócsengést a terem nagysága, 
alakja, falának felülete, a benne he
lyetfoglaló élő és élettelein tárgyak 
alakja és felületének milyensége ha
tározza meg. Hangfelvételeknél fon
tos még a mikrofon viszonylagos 
helyzete i«, 



4., Alapzaj. Nehogy valaki azzal 
vádoljon, hogy ugyanabba ai hibába 
esem, mint amellyel előbb másokat 
megvádoltam, sietek megmagyaráz
ni, hogy miért soroztam az alapzajt 
a. felvételi tényezők közé. Az alap
zaj ugyanis nem felvételi tényező, 
hanem hiba. H& mégis a felvételi 
tényezők közé számítom, ennek oka 
a következő: Az alapzaj olyan hiba, 
amely minden elektroakusztikai be
rendezésben bizonyos mértékig meg
van s így a maga nemében kifogás
talan (javításra nem szoruló) hang
felvevő készülékekben is. Eredete 
műszaki (objektív), mindteai felvé
telben többé-kevésbbé jelen van, a 
felelősség érte a hangmérnököt ter
heli, továbbá éppen úgy kezelendő, 
mint valamely műszaki felvételi té
nyező, különösen pedig a kiegyenlí
tés szempontjából s így ha egyéb
ként nem is sorolnám a felvételi té
nyezők közé, e cikk keretében nem 
hagyhatom ki közülük. Az alapzaj 
a készülékek tökéletesedése folytán 
állandóan csökken S, ha elméletileg 
nem is lesz soha, teljesen eltüntet
hető, gyakorlatilag idővel annyira 
leszoríthatjuk, hogy nem kell többé 
figyelemét szentelnünk neki. Egyes 
amerikai, felvételek .már ezen a ha
táron mozognak, de nekünk még 
egyelőre számolnunk kell vele. 

Az alap'Ziaj eredete kétféle lehet. 
Minden villamos egység, melyen a 
hang áthalad, nem lévén abszolút 
tökéletes, bizonyos fokú alapzajt 
szolgáltat, a másik alapzajforrásí pe
dig a film maga. Elkerülhetetlen 
ugyanis, hogy a filmre a gyártás és 
a további kezelés folyamán mik
roszkopikus karcolások és szennye
ződlések ne kerüljenek. Ez apró hi
bái? fényáteresztő képessége a film
nél kisebb lévén, a fotocella előtt 
elvonulván, sustorgó hangot adnak. 
Á. modern készülékek ebben is nagy 
haladást hoztaik az ű. n. noiseless, v. 
KSarton-eljárássial, amely abban áll, 
hogy gyenge hangoknál egy a kis 
aimplitudékat határoló burkológör
bén kívül eső területet a negatívon 
megvilágítatlanul hagyva, a pozití
von a kopirozásinál megvilágítják, 
így a 7, sötét lesz és a fényt nem en
gedi át, függetlenül attól, hogy 
van-e a filmen szennyeződési és kar
colás, vagy sem. 

Az itt felsorolt tényezőkben beál
lott, egyenlőtlenségeket csak úgy 
tüntethetjük el, ha a filmet átírjuk. 
Az átírás abban áll, hogy a már 
összeállított film. hangját leadjuk 
(újból villamos rezgéssé alakítjuk 

át) s a vezérlőasztalon átengedve, 
ott a kiegyenlítést elvégezzük és az 
így kiegyenlített hangot újból fel-
vesizük. Ezt az átírást rendles körül
mények között a keveréssel egybe
kötve s csak egy ízben csináljuk, de 
előállhat olyan eset is, amikor az át
írt hangot mégegyszer át kell ír
nunk. Az átírásnak komoly értelme 
csak akkor van, ha az átírás végig 
ugyanazon a készüléken történik, 
ha ez a készülék legalább is annyira 
modern, hogy az alább kijelölt mű
veleteket rajta elvégezhetjük s így 
a hangon az, átírással valóban javí
tunk éa nemi rontunk. 

A hangerőbeli különbségek meg
szüntetése a bangerősaabályozó meg
felelő működtetésével érhető el. 

h a n g -
é s 

k é p a n y a g 
a 

legtökéletesebb 

amely a hangmérnöki feladatok leg
egyszerűbbike. 

A hangszínezetbeli különbségek ál
talában két okösöpo-rtra vezethetők 
vissza: 1. a felvétel helyi körülmé
nyei, 2. a felvevő berendezésben, 
vagy annak alkatrészeiben beállott 
műszaki változás. A felvétel helyi 
körülményei alatt értem elsősorban 
a mikrofonnak a hangforrástól való 
távolságát és a hang-irányhoz viszo
nyított helyzetét, másodsorban pedig 
a mikrofon, a hangforrás és az ösz-
ezes környezetükben lévő élő és élet
telen tárgyak viszonylagos helyze
tét, alakját s aizok felületének mi

lyenségét. Ez okok által előidézett 
hangszínezetbeli különbségek szá
mottevőek, sőt igen kirívóak iis tud
nak lenni, pl. abban az esetben, mi
kor egy jelenet egy távoli és egy 
közeli képre oszlik. A felvevőberen
dezésben, vagy annak alkatrészei
ben beálló változás alatt nem elvál
tozást értek, hanem, azt, hogy az 
egyik felvétel pl. más mikrofonnal, 
vagy esetleg egészen más készülék
kel készült, mint a másik. 

Műszaki emberek között közis
mert, hogy minden elektr'oakuisEti-
kai berendezésnek van egy bizonyos 
ú. n. karakterisztikája. Ez, a karak
terisztika akkor enged jó berende
zésre következtetni, ha annak az 
alakja, a rezgésszámtengellyel pár
huzamos egyenesL Ez egyszerűen azt 
jelenti, amit a hangmagasságról 
szóló bekezdésben úgy fejeztem ki, 
hogy a berendezés egyenletesen en
gedi át a különböző magasságú han
gokat, a fül hallási határain belül 
kb. 30-tól 10.000 rezgésig. Feladatunk 
már most az lesz, hogy az átíró be
rendezés karakterisztikáját akként 
módosítjuk a benne rendelkezésre 
álló torai tóval' (Entzenrer), hogy a 
felvevő és átíró berendezés együt
tes (eredő) karakterisztikája legyen 
egyenes. Ez természetesen nem min
dig érhető el 8 ilyen esetben leg
alább arra törekedjünk, hogy a két 
kiegyenlítendő felvétel, eredő karak
terisztikája hasonló legyen, vagyis 
ha az egyik felvételben pl. a mély
hangok jutottak túlsúlyba a másik
hoz képest, akkor: ha nem elegendő 
az első felvételből a mélyek egy ré
szének kiszűrése, kiszűrjük a má
sikból a magasi hangok egy részét 
akkor is, hal a másik felvételnek 
megfelelő karakterisztika esetleg 
egyenes is lett volna. Az egyes fel
vételek jóiságát — szerintem — alá 
kell rendelni a folytonosságnak. 

Az utócsengésnél az, eset látszólag 
nem ilyen egyszerű. TJtócsengést 
villamos úton ugyanis nem lehet 
csökkenteni, s lehet, hogy azon is 
fognak sokan esodálkozinl, ha; azt ál
lítom, hogy növelni igenis lehet. 
Nem kell egyebet csinálni, min*' 
ugyanazt a, felvételt a keverőasztal 
másik dobjára egy bizonyos eltolás
sal feltenni, s az eltolásnak a mér
tékét addig- változtatni, míg a kí
vánt utócsengóst elérjük. Különös 
azonban, hogy bármily egyszerű a 
dolog, nem tudok róla, hogy valaha 
is felhasználták volna, pedig az 
ilyen ,,mesterséges utóesengási" a 
legtökéletesebb illúziót kelti. A 



megoldás kivitele ilyenkor az, hogy 
a kisebb utócsengásű felvételhez a 
fenti módon utccsengést keverünk. 

Az alapzaj kiegyenlítésének iöeá-
lie> esete az, amikor az alapzajt ki
vesszük az összes felvételekből. En
nek alapfeltétele természetesem az, 
hogy az átírás Klarton-berendezésen 
történjék. Ha az átírás nem ilyen 
készülékkel történik, akkor meg kell 
elégednünk a kiegyenlítéssel. Mint 
már említettem, az alapzaj eredete 
kétféle: villamos alapzaj és anyag-
hiba. A. villamos alapzaj szintén 
kétféle: egy az erősítés mértékétől 
függő és egy az attól független 
alapzaj. Az erősítéstől független és 
az anyaghiba okozta alapzajt oly
képpen csökkenthetjük, hogy az ere
deti felvételt lehetőleg erősem vesz-
szük fel (szem elől nem tévesztve a 
hangerő folytonosságával szemiben 
támasztott követelményeinket) s ezt 
8iz átírásnál a megfelelőre lehalkít
va, az állandó alapzaj is ugyanolyan 
arányban csökkenni fog. A változó 
alapzajt esk szűréssel tudjuk csök
kenteni. Az alapzaj rezgésszámai a 
lehető legkülönbözőbbek. Megfigye
lésem szerint e rezgésszámok átlaga 
7000 és 8000 Hz; közé esik, tehát (fi
gyelembe véve a hangszinezettel 
szemben támasztott követelményein
ket) a magas hangok egy részének 
kiszűrésével igen szép eredményeket 
érhetünk el. Előfordulhat azonban 
a,z az eset, hogy vagy a hangerőre 
és a hangszínezetre figyelemmel 
kell lennünk, és ezért, vagy esetleg 
egyéb okból a fentemlített két mód
szer valamelyikét, vagy egyikét sem 
alkalmazhatjuk; ilyenkor nem ma
rad más hátra, mint hogy a keverő
asztal egyik dobjára egy alapzaj
hurkot (sleifnit) teszünk fel s a ki
egyenlítés kedvéért a kevesebb alap
zajjal bíró felvételhez megfelelő 
alapzajt keverünk. 

Az előbbiek folyamán hallgatólag 
feltételeztem három dolgot: 

1. hogy a felvételek ideális hangi 
körülmények között történtek (pl. 
nincs szél. a. képfelvevő' gép teljesen 
csöndes stb.); 

2. hogy a hangfelvételek a maga 
nemében kifogástalan (javításra 
nem szoruló) készülékkel történtek; 

3. hogy a laboratórium az előírá
soknak megfelelően dolgozik (pl. 
helyes lyukasztás, kopírozc-lámpa 
helyes' beállítása stb.). 

Noha e három, feltétel is műszaki 
és nem művészeti, jellegű, dlehiányuk 
az, hogy nem állandó jellegűek s 

így nem annyira az egyenlőtlenség, 
mint inkább a hiba kategóriájába 
tartoznak. (E legutóbbi megállapí
tásom alól bizonyos mértékig kivé
tel a laboratőriiumi munka, amely 
a nagy hibákon kívül is bizonyos' 
állandó jellegű hibákat mutat. Ez 
egyenlőtlenségek mind a négy fel
vételi tényezőben megnyilatkozhat
nak, kiküszöbölésük pedig az előbb 
ismertetett módszerek szerint tör
ténhetik). Hibáknál kiegyenlítésről 
a, legritkább esetben lehet beszélni, 
de egy részük az átírásnál vilamos 
útom kivehető. Ezekre azonban sok
féleségük miatt itt ki nem térhetek. 

E cikk megírására az késztetett, 
hogy a „Tiszavirág" című film át
írásánál szerzett tapasztalataimait 

Első magyar 
diapozitív specialista 
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kartársaim rendelkezésére bocsás
sam, nem mintha e tapasztalatok 
különös elméleti Vajgy gyakorlati 
értékkel bírnának, hanem inkább 
azért, hogy az amíúgyis nehéz hang-
mérnöki munkának legalább a mű
szaki részét (e cikk keretében ter
mészetesen annak is csak egy kis 
hányadát) rendszerbe foglaljam, ez
zel kartársaim munkáját esetleg 
megkönnyítsem és megfigyeléseim 
ellenőrzésére, helyesbítésére és ki
bővítésére őket felkérjem. Nagyon 

szeretném, ha e sorok megindulását 
jelenthetnék egy olyan eszmecseré
nek, amelyen belül a hangmérnöki 
feladatok műszaki részét megtár
gyalhatnék. Azért hangsúlyozom ál
landóan a „műszaki" szót, mtert sze
rintem a hangmérnöki feladat nem
csak mérnöki, hanem művészi is ós 
ugyanakkor, amikor azt szeretném, 
hogy műszaki téren lehetőleg szoro
san együtt haladjunk, a leghatáro
zottabban ellene vagyok annak, 
hogy a hangmérnököket művészi 
munkájukban akár kartársaik, akár 
pedig mások a legcsekélyebb mér
tékben is befolyásolják. 

A „Tiszavirág" azért volt alkal
mas a fentebbi tapasztalatok leszű
résére, mert felvételei négy külön
böző gépen történtek s a felvételek 
kb. 85%'-a külső volt. E két körül
mény az átírásnál nagyon sok fel
adat elé állított, melyek megoldásá
nál a fentebb közölt imJódszereket 
használtam. 

E soroknak még egy másik célja 
is van. És pedig; szeretném felhívni 
a filmgyártó urak figyelmét arra, 
hogy az átírás nem fölösleges hang
mérnöki rögeszme, hanem, komoly 
dolog, amellyel a film hangját néha 
százszázalékkal megjavíthatjuk, kü
lönösen pedig akkor, ha a felvétel 
— mint ahogy nálunk gyakran elő
fordul, — különböző gépeken törté-
mik. Legyen szabad itt még egyszer 
a ..Tiis!zavirág"-ra hivatkoznom s a 
a-yártásban résizrfcvett urakat tanu
ként megidéznem, hogy a filtm, kü
lönösen pedig a német változat 
hangja átírás előtt és után ég és 
föld különbséget mutatott olyany-
nyira, hogy a hang átírást nélkül él
vezhetetlen lett volna. 

Az átírásnál azonban nemcsak az 
egyenlőtlenségek szüntethetők meg, 
hanem a felvételi hibák egyrésze is 
kiküszöbölhető (külső felvételeknél 
hibák elkerülhetetlenek). amelyek 
általában még zavaróbbak, mint az 
eeVenlőtlenséeek s mennyiségük is 
sokszor nagyobb. 

Ha egy magyar film hangjáról 
azt állapítjuk meg, hogy roissz, ak
kor annak nem mindig a hangmér
nök, hanem az átírás hiánya az oka. 
Ezért kérem még egyszer, •— s azt 
hiszem, e kérésemhez kartársaim is 
csatlakozni fognak, — hogy a film
gyártó urak az átírást költségveté
sükbe felvenni sziveskedjenek, hiszen 
ez az összeg amalnnak aműgyis csak 
elenyésző kis része s ezzel szemben 
filmjük hangja kifogástalan lesz. 
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Technikai apróságok 
írta: 

BRÜCKNER JÁNOS 
oki. g.-mérnök, ianár. 

A fotocellakábel a fotócellát az erő
sítővel összekötő különleges vezeték. 
Ezen a vezetékem át jut a fotocellá
ban keletkezett hangfrekvenciás 
váltóáram, illetőleg feszültség az 
első erősítőcsőhöz. A kábel a hangos 
filmberendezésnek kényes része. El
tekintve azoktól a zavaroktól, ame
lyeket a helytlen szerelés, a gépráz-
kódás okoznak, a fő veszedelem ab
ban, van, hogy; a magas bangókat il
letően e helyem tekintélyes vesztesé
gek léphetnek fel. Ugyanis a hang
frekvenciás válótáramokból a ma
gasabb frekvenciájúak egy része le
vezetődhet a föld felé. Ez attól 
származik, hogy a fotocellakábelek
nek bizonyos nagyságú kapacitása 
van, tehát ez a váltóáram útjában 
frekevenciafüggő ellenállásként vi
selkedik. Minél magasabb frekvenci
ájú a váltóáram, (vagyis minél ma
gasabb hangról van szó), annál ki
sebb lesz az e kapacitás által kép
viselt ellenállás értéke. Emiatt a fo-
tocellakábel a hengfrekvenciás vál
tóáram szempontjából olyan, mint 
egy az előerősítőhöz a föld felé pár
huzamosan kapcsolt ellenállás, ame
lyen a magasabb frekvenciák egy 
része az előerősítő helyett a föld fe
lé áramlik. E bajon kétféleképen se
gíthetünk: 1. minél rövidebb foto-
eellakábeit alkalmazunk. A régebbi 
kábelek kapacitása méterenkint 80 
•—100 cm. volt, az újabbaké már 30 
cm., a legmodernebbeknél pedig már 
csak 15 cm. a kapacitás. 

A vetítőgép pillájának takarólap
ja az alatt az idő alatt, amíg a kép
kapuban az egyik képkocka helyére 
a másik beugrik, elzárja a fény út
ját. A mozgásban lévő képkockát 
ugyanis kivetíteni nem szabad, mert 
a kép leromlik, a feliratok betűi 
alatt vagy felett uszály jelenik meg. 
Ezt aj hibát nevezzük pilla-húzásaiak. 
Bekövetkezik ez akkor, ha valami
lyen elállítódás folytán a pilla előbb, 
vagy később takar. Amikor a pilla 
később takar a szükségesnél, tehát 
a képkocka, már mozog, akkor a ve
tített szövegen felül jelenik meg az 
uszály. Ilyenkor a pillát a forgás
irányban a tengelyen kissé előre 
kell forgatni. Amikor viszont a pilla 
túl korán takar, akkor az uszály a 
szöveg alján jelenik meg, tehát a 
helyesi beállítás ilyenkor az előbbi
nek fordítottja. Lehet, hogy a szö
veg alul és felül is kap uszályt. Ez 
azt jelenti, hogy kicsi a pilla taka
rórésze. Ez esetben a hiba megszün
tetésére szélesebb takarólapot kell 
alkalmazni. 

AZ OPERATÖRÖK 
TÁRSASÁGA 

e hó 2-án, szerdán 
este tartotta meg
szokott havi össze
jövetelét, mely al
kalommal öttagú 
végrehajtó bizott
ságot választott tit
kos szavazás útján. 

A bizottságba a következők válasz
tattak meg: Somkúti István, Eiben 
István, Icsey Rezső, Vass Károly és 
Meyer Tibor. A megválasztottak kö
telezettsége két évre szól. Üresedés 
esetén új tagot ismét titkos szavazás 
útján kell választani. Az öttagú vég
rehajtó bizottság, feladata a Társa
ság ügyrendjének megállapítása, bel
ső életének ellenőrzése, a kamarai 
felvételi bizottságban a háromtagú 
képviselet ellátása, indítványok mér
legelése ,a levelezés elintézése, a be
vételek és kiadások ellenőrzése, a 
bizottság által jóváhagyott szabály
zat tiszteletbentartása, továbbá a 
szociális és bajtársi gondolatok istá-
polása. 
WALT DISNEY-FILMEK 
BEMUTATÓJA 

Július 28-ám, pénteken éjszaka, — 
mint erről utólag értesültünk, •— tíz 
legújabb Walt D i sney - f i lme t mu
tatott be HÍ színek rajzfilmek for-
g!alorm>bahozó M o z g ó k é p ü k é -
m i rt. a R á d i u s f ilmiszíníházban. 
Sajnos, az éjféli bemutatóról nem 
tudunk beszámolni a szakmáinak, 
helyesebben a mozisoknak, annál az 
egyszerű óiknál fogva, mert nem 
volt alkalmunk látni a filmeket. 
Hegy miért netm láthattuk a fil
meket 1 Annál az egyszerű óiknál 
fogva, mert a bemutató rendezősége 
elfelejtett meglhívni bennünket. Ugy 
látszik, nem tartozunk a „budapesti 
művészvilág és az ujságírótársada-
lom tagjai" közié, akiket — az egyik 
napilap tudósítása szerint — erre a 
„sízakbeonu tatéra" a R á d i u s film
színház igazgatósága meghívott. 

DANZIG FILMEN 
MAGYAR KISÉRŐBESZÉDDEL 

Hónapok óta a világpolitika egyik 
ütközőpontja Danzig szabadváros 
és Gdynia, a lengyelek egyetlen 
tengeri kikötője, amely a lengyel 
kereskedelmi és hajózási forgalom 
létfontosságú súlypontja. Az embe
rek millió másról sem olvasnak, 
mint Danzigról és Gdyniáról, nagy

hatalmak érdekeinek ütközőpontja 
ez a két város. Danzigról és Gdyniá
ról készült két hallatlanul érdekes 
kultúrfilm, amely a közeljövőben 
Budapesten is bemutatásra kerül, 
mégpedig magyar kísórőbeszéddel. 

VÁLTOZÁS A FORUM MOZI 
TULAJDONÁBAN. 

A filmvilág hónapok óta átalaku
lóban van. Mint már több ízben je
lentettük, a gyártástól a bemutató-
szinházakig gyökeresen megválto
zik az egész magyar filmélet. A 
hét egyik napján érdekes esemény 
történt az egyik előkelő belvárosi 
színházzal kapcsolatosan. A Fórum, 
mozi, amelynek vezetői a L é d e-
r e r testvérek, a birtokukban lévő 
részvénytöbbséget eladták ]ST e u-
h o 1 d Kornél kormányfőtanácsost-
nak, a Magyar Kinoteehnikai Tár
saság társelnökének, aki a mozgó-
kópiparban már eddig is igén élénk 
szerepet játszott. A Fórum: színház 
vezetése tehát új keaekbe kerül. A 
Léderer fivérek azonban továbbra 
is közreműködnek a Fórumban, 
mint az, új tulajdonos alkalmazottai. 
A színház kötései egyébként már 
elkészültek és a Fórum úgyszólván 
az egész, szezonra el van látva ma
gyar és külföldi filmekkel. 

UFA-BEMUTATÓ 
Augusztus 16-tól 22-ig 
hétnapos beamutatót 

tervez a UFA. Hét 
nagyszabású német 
filmattrakció kerül 
ez alkalomimlal a meg-

szakközönség elé. Ezek a következők: 
„A szerető" (Willy Fritsch); „Má
moros báli éj" (Zarah Leander, Rökk 
Marika); „Vihar egy kalap körül" 
(Heinz Rühmjamm); „Hétpecsétes ti
tok" (Brigitte Horney, Willy Bir-
gel); „Ezek a férfiak" (Paul Hörbi-
g e r ) . i , 

PARAMOUNT-BEMUTATŐ 
Augusztusi 28-tól öt
napos szakbemutatót 
tert aParamount film-
vállalat, amelynek 1939/ 
40-es év szezonbeli 
anyagát nemrégiben is

mertettük. A vilég-eég változatos ós 
nívós programjából, amelyet nagy 
érdeklődés előz meg a mozisok kö
rében, a következő világfilirnek ke
rülnek e hó végén a meghívott 
szakközönség elé: „A szerelem tol
vaja" (Elisabeth Bergner); „A férj 
közbeszól" (Claudette Colbert, John 
Barrymore, Francis Leáerer); „A 
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EIBEN ISTVÁN 
1916-ban került a szakmába és 

természetesen, mint minden igazi 
operatőr, a laboratóriumban kezd
te. Két évi gyakorlat után már 
„forgatott", persze abban az idő
ben még kézzel. Első operatőri 
munkáját Kertész Mihály rende
zésében készítette. Dolgozott Kor
da Sándorral, Garas Mártonnal. 
Körülbelül 130 filmet operált vé
gig, közöttük németeket és fran
ciákat is. Játékfilmoperatőrjeink 
közül neki van a legnagyobb gya
korlata és talán ő érti legjobban a 
műtermi képfelvétel technikáját 
Á legjobb, a leggavalérosabb kol
léga. A „hapsi" baráti, bizalmas 
megszólítás feltalálója. A „szű
kíts" elmélet tudósa. Fáradhatat
lan a műteremben, de ehhez arra 
van szüksége, hogy a cigaretta so
hase aludjon el a szája szögleté
ben és feketés pohár se ürüljön ki 
mellette. Egy dologban könyörte
len. Fradi-meccsre az Isten háta 
mögüli felvételről is elröpül ve
zérkarával drukkolni. Ennél job
ban csak a balatoni szellőjéért 
drukkol, hogy el ne verje a jég. 
Ez idő szerint a memoárjain dol
gozik, mert a filmgyártástól most 
bőven van ideje. Zavartalanul dik
tálja élményeit gyorsírásba, még 
a telefonja se csengeti fel, mert 
elvből sohase vezette be ezt a szó
rakoztató technikai vívmányt. 
„Ügyi, hapsi"? 

szerelmes fenevad" (Charles Laugh-
ton); „Hotel Imperial" (ísa Miranda, 
Ray M]iUand); ,Halállégió" (Gdary 
Cooper, Ray Milland). Bergner, 
Colbart és Laugihton filmjét külföl
dön már mindenütt bemutatták és 
hónapokig volt műsoron Világsi
kerrel fémjelezve érkeznek el hoz
zánk. A magyar filmszakma főleg 
a Hotel Imperial és la Halállégió 
című filmek felé fordul különös ér
deklődéssel, mert ezek a filmek an
nakidején néma áltozatban felejthe
tetlen sikert arattak. A P a r a -
m o u n t ötnapos1 bemutatójának 
műsorán P o p e y e-trükkfilmek, 
továbbá színes és zenés egyfelvoná
sos filmek fognak sszerepelni. 

FOX-BEMUTATÓ 
Az lij szezonra vo
natkozó szakbemu
tatók sorát az el
múlt héten a Fox 
kezdte meg három
napos bemutatójá
val. A Scalában 

rendezett előadáso
kon három nagy Fox-új donságot 
láttunk, amelyekről lapunk más he
lyén számolunk be részletesen. Ehe
lyütt csak általánosságban említ
jük meg, hogy a Fox idei első szak
bemutatója az őszinte siker jegyé
ben zajlott le. Feljegyzésre méltó az 
az érdekes uj tása a cégnek, hogy 
új ügyvezetője S z e m e r j a i Dé
nes a szakbemutató első napján a 
színpadról üdvözölte a meghívott 
közönséget és rövid bevezető be
szédben ismerettee a világhírű anie-
riaki filmgyár 1939—40-es produk
cióját, illetőleg annak három izlelí-
tőül bemutatott különleges filmjét. 
• í ^ f c ' * «" f̂a* 5 f^^f I . * ^ J • - " ^ J • ''£&.* ' •"'58 f • 'ÜÍÜJ ' íiü.1 » '"• Uzs < '-'Sfev r7ZA • **%&** -

Der deutsche Film. 1939. július hó: 
Dr. Fritz Hippler: Von der Sendung 
des Kulturfilms. — Dr. Waldemar 
Glaser: Der Film in der Dichtung 
und Unterhaltungsliteratur des letz-
ten Jahres. •—• Dr. Walter Möhl: 
Neue Grundlagen für die Kultur-
filmproduktion. — Hans Rein: Mehr 
Muth zum Experiment! (Uj film
irányokat és eredeti elgondolásokat 
hangoztat.) •— Ilse Wehner: Film-
arbeit der Dezentralisation, — Dr. 
Johannes Eckhardt: Kolonien des 
Films. (A keskeny filmről írt ezút
tal a közismert kultúrfilm-szakem-
ber.) •—• Hans ErtZ: Fiimarbeit in 
(A németek egyik legkiválóbb ope
ratőrje tűzföldi filmmunkájáról ír.) 

ANGLIA 
Kötelező katonai szolgálat és a mozi 

Az új angol honvédelmi törvény 
katonai szolgálatra hív, minden 20 
íves angol fiatalembert. Ez a Mv 
rülméiny új probléma elé állítja az 
angol mozisokat is. Köztudomású, 
hogy Angliában — Londont és né
hány nagyobb várast leszámítva — 
vasárnap nem játszanak a mozik, 
a színházak ós a kaabrók. Ezt a tilal
mat az anglikán egyház kívánságá
ra rendelték el és igen szigorúan 
megtartják. Minthogy kávéháziak 
kontinentális értelemben ismeretle
nek a szigetországban, így az egész 
héten a kaszárnyában dolgozó kato* 
náknak vasárnaponként csak a bor
os sörivók, söntések stb. maradnak 
hátra, hogy némiképen szórakozhas
sanak. A múltban hiába kísérelték 
meg a mozisok bármit, hogy a ti
lalmat visszavonják, a hatóságok az 
egyházi kívánságot tiszteletben tar
tották. Most azután az, egyik kato
nai lelkész vetette fel a gondolatot, 
hogy tulajdonképen sokkal üdvö-
sebb volna, hia az általános védkö
telezettség bevezetése után a mozik 
é» színházak vasárnap is játszhat
nak és a katonák a vasárnapi ki
menőjüket nem kocsnuáaban, hanem 
moziban és színházakban stb. tölte
nék. Ez az egyenruha tekintélyét is 
jobban megóvná. Minthogy a köz
vélemény, amely eddig is elégedet
len volt a tilalom miatt, általáno
san helyeselte a javaslatot, még 
egyházi körökben sem szólaltak fel 
ellene, csupán azt kérte egy másik 
lelkész hogy a polgári lakosság ez
után se mehessen moziba vasárnap, 
csupán katonák. Érdekessé teszi a 
kérdést az a körülmény, hogy az 
egyenruha miatt hajlandóság mu
tatkozik a tilalom visszavonására, 
fiolott a polgári lakosság tulajdon
képen majdnem hasonló alapon kér
hetné a vasárnapi mozi- ós színház
előadások megtartását, minthogy 
igen sok dolgozó ember csak vasár
nap jut hozzá, hogy szórakozásra 
gondolhasson. Az érdekeltek azon
ban örömmel ragadnak meg min
dén érvet, amely a helyzetet megvál
toztatására alkalmas és így lelke
sen pártolják az egyenruhával kap
csolatban felvetett indítványt. Ter
mészetesen ez a kérdés sincs mellék
probléma nélkül. Eddig a katonák 
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féláron kapták a belépőjegyeket. Ha 
azonban vasárnaponként csak kato
nák mehetnek színházba és moziba, 
a tulajdonosok nem hajlandók a fél-
árat megadni és azt mondják hogy 
csak abban az esetben biztosítják 
ilyen körülmények között továbbra 
is a félárú jegyeket, ha a katonák 
trafikokban, eukorkaüzletekbein, ki
mérésekben stb. a jövőben hasonló
képen féláron vásárolhatnak. Ai 
élénken vitatott kérdés elintézését 
nagy érdeklődéssel várják az angol 
mozisizakmában. 
Csődöt mondott az angol nyugalom 
egy moziban. 

Anglia lakosságának nagy részét 
egy idő óta valóságos hisztéria fogta 
el az ír terroristáktól való félelem
től. Az egyik liverpooli moziban 
az egyik tátogató cigarettára akart 
gyújtani. Angliában tudvalevőleg a 
filmszinháziakban a dohányzás meg 
van engedve. Amikor egy asszony 
a sötétben megpillantotta a fellob
banó gyufát, rémülten kiáltotta el 
magát: í r terrorista! A nézőközön
ség soraiban pánik tört ki, az elő
adást félbeszakították és a szeren
csétlen embert a moziban tartózkodó 
tűzoltók mentették meg a feldühö
dött tömeg haragjától. Igy is több 
sebből vérezve itt ék a rendőrségre, 
ahol kiderült, hogy valóban — ír. 
A rendőrségnek már ez is elegendő 
ok volt arra, hogy letartóztassa, 
noha seau nála, sem a moziban nem 
találtak robbanószereket vagy más 
gyanús tárgyat. A letartóztatott írt 
ennek ellenére jövő péntekig vizsgá
lati fogságban tartják. Az alders-
hoti katonai táborokban kitört 
sztrájkot is ír terroristák aknamun
kájának tulaj donitjak. A rendőrség 
le is tartóztatott egy ír munkást, 
aki ellen az a vád, hogy terrorcsapa
tat szervezett a katonák között. 

CSEH PROTEKTORÁTUS 
Az amerikai filmek visszaesése. 

A német fennhatóság alá került 
Csehországban az év első felében a 
cenzúrahivatal kimutatása szerint 
sokkal kevesebb amerikai film ke
rült bemutatásra mint 1938-ban. A 
német és cseh filmek ugyanolyan 
számban kerültek bemutatásra, 
mint az elmúlt esztendőben. Míg 
1938-ban 90 amerikai, 30 német és 
16 cseh film szerepelt az első félév
ben a mozik műsorán, addig 1939 
első hat hónapjában 55 amerikai, 29 
német és 15 cseh film került bemu
tatásra. A szaklapok megállapítása 

szerint az amerikai filmek további 
visszaesése vá,rható. 

FRANCIAORSZÁG 
A Grand Prix kiosztása. 

A napokban ítélték oda a F r a n 
c i a M o z i N e m z e t i N a g y 
d í j á t (Grand Prix National du 
Oinóma Francais) a legjobb rende
zőknek. A szépművészeti ós közmű-
velődésügyi minisztérium fennható
sága alatt megtartott döntés az 
egyik Grand Prix-t Mareel Carné-
nfak i telte oda a Quai des Brumes 
című filmért, míg egy második 
Grand Prix-t Duvivier nyert el La 
Fin du Jour és Feu de Paille című 
filmjeiért. Az ismeretterjesztő fil
mek állami díját a „Védve va
gyunk?" című katonai tárgyú fiion 
gyerte, míg az oktatófilmek díját a 
„Fogaskerekű-üzem" című iskolai 
film kapta. A tudományos filmek 
állami nagydíját O o m a n d o n 
professzor ós munkatársa: de F o n-
t e b r u e tanársegéd kapták a gom
bák életéről készült filmjükérit. 
C o m a n d o u tanár egyébként a 
legrégibb filmesek közé tartozik, 
minthogy már 1905-ben a P a t h é 
vetítőt ési laboratóriumot rendezett 
be részére, ahol a professzor film-
szenvedélyét tudományos célokra 
kiélhette. A híradó-díjat már koráb
ban odaítélték az Unité Francaise 
című riportfilmnek, mint arról már 
beszámoltunk. 
Filmfelvételek mérges gázfelhőben 

Parisban nagy ünneplésben része
sítették León Joannon kiváló fran
cia rendezőt, tízéves rendezői jubi
leuma alkalmából. Az ünnepségen 
a Grand Prix du Cinema bizottsága 
is képviseltette magát és átnyújtot
ta a jubilánsnak a francia filmmű
vészeti zsűri idei nagydíját. A fran
cia film aranyérmét a Riadó a Föld
közi-tengeren című produkciójáért 
kapta, amely nemcsak kimagasló 
művészi értékeiért nyerte el a pál
mát, hanem a kiváló rendező bra
vúrjáért is^ amellyel életét kockáz
tatta a felvételek alatt, mert egy 
gázzial fertőzött hajón kellett for-
gania a film több jelenetét. Ezek
nek a jeleneteknek Pierre F r e s-
n a y, Rolf W a n k a, Kim P e a-
c o G k és Nadine V o g e 1 vol
tak a főszereplői, akik, mint a 
Cinematograjphie Francaise meg
jegyzi, szintén megérdemelték vol
na hősiességükért az aranyérmet. 
na hősiességükért az aranyérimiet. A 
nagyszabásúnak Ígérkező filmet tu
domásunk szerint a közeljövőben 
fegyifc eljőfcelő filmszínházunk mű
sorára tűzi. 

NÉMETORSZÁG 

íi9 év filmgyártásának története 
A német H e r z o g -film elhatá

rozta, hogy G y e r e k e k , n e m mú
l i k a z i d ő ! címmel összeállítja a 
film 40 éves történetét. — filmem. Az 
simult 40 év minden nagysikert 
filmjéből részleteket állítanak össze 
a film néimet feltalálójától, Max 
S k 1 a d a n o w s k y tói napj ainkig. 
Igy minden nagy színészről felvéte-
ket mutatnának be kezdő korunktól 
a világhírességig. Foglalkozna a film 
Ásta N i e l se n, Henny P o r t é n , 
Pola N e g r i , Harry P i e l , Hant-i 
A1 b e r s, Willy F r i t s c h stb. fia
talkori ás későbbi felvételeivel. Az 
anyag összeállításához eddig több, 
mint 60.000 métert válogattak ki, 
amelyekből további válogatás útján 
kívánnak a végső vágáshoz eljutni. 

OLASZORSZÁG 
Olasz-német közös gyártás 

Nagyobb' német filmes csoport re
pült a napokban az olasz Cinecittá-
ba, hogy megkezdjék a kétváltozatú 
Gigli-film felvételeit, melyet a To-
bis készít. Az új film, melynek cí
me Gang in die Nacht, a kiváló 
olasz énekes játékára épül, mint már 
több hasonló film a múltban, és első
sorban zene- és hangtechnikai meg
oldásokban akar sikereket elérni. 

Az olasz kultúrtörténetem nagyjai 
filmen 

Az egyik legnevezetesebb olasz 
gyártó kultúrtörténelmi filmek 
gyártását vette tervbe és elsőnek 
Leonardo dá Vinci életét kívánja 
megörökíteni, mely filmet az 1942 
évi világkiállításra (Róma) akar be
fejezni. Emellett fel akarja dolgozni 
filmen a Traviatát, sőt legújabb hí
rek szerint Szienai Katalin élettör
ténetét. 

800 millió lírát jövedelmeztek tavaly 
az olasz színházak és mozik 

A színházi és filmipari vállalko
zók szövetségének igazgatósága Ró
mában ülést tartott. Az ülésen elő
terjesztették a tavalyi színházi évad
ra vonatkozó részletes jelentést. Eb
ből kiderül, hogy a színházak és 
mozik tavaly Olaszországban ösz-
szesen körülbelül 800 millió lírát jö
vedelmeztek. Az ülés további során 
a prózai- és operatársulatok kérdé
sével foglalkoztak. Ebben a vonat
kozásban olyan új intézkedésekről 
tanácskoztak, amelyek alkalmasak 
arra, hogy megjavítsák a színházi, 
illetve filmvállalkozók és a művészi 
személyzet viszonyát, továbbá, hogy 
a színtársulatok díszletek ós műsza
ki felszerelés dolgában is jobban 
megfelleljenek a mai közönség foko
zottabb igényeinek. 
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Repülés és film . 

Az 1. Nemzetközi Repülésügyi 
Sajtótudósítók Kongresszusán, me
lyet Rómában tartottak meg, Carl 
Theodor Nar német újságíró a 22 
nemzet 500 sajtóorgánumának kép
viselői előtt tartott előadásában ki
jelentette,, hogy a repülés ügye mit 
köszönhet fejlődésésben a film pro
paganda erejének és rámutatott 
azokra a szolgálatokra, a melyeket 
a repülésügy a filmtől vár. A repü
léssel foglalkozó filmek hosszú sta
tisztikája után hangsúlyozta, hogy a 
film fejlődése csak javára válhat a 
repülésügyi propagandának is, mint
hogy a háromdinemziós film éppen 
a repülőfelvételeknél érvényesül a 
legjobban. 

SVÁJC 
Egyéni kontingentálás 

A berni belügyi hatóságok a kül-
íöldi eredetű kölcsönzők egyéni kon-
tingentálásáról adtak ki legutóbb 
rendelkezést, amellyel a svájci hazai 
gyártást kívánják elősegíteni, első
sorban a svájci nemzeti filmhíradó-
kiadást megoldani. A külföldi köl-
csönzővállalatok befolyása évről-év
re nő a svájci piacon és már 1937-
keres, mert azok a külföldi, elsősor
ban amerikai vállalatok, amelyek 
eddig is dominálták a piacot, a jövő
ben ugyanezt teszik, 20 százalékkal 
kisebb mértékben ,ami végeredmény
ben nem döntő jelentőségű. 

SVÉDORSZÁG 
Film készül a svéd hegyek 
állatvilágáról 

A svéd filmgyártás teljesen újszerű 
filmet készít, amely a svéd hegyek 
rendkívül gazdag állatvilágát vetíti 
majd a nézők szemei elé. Ez a film 
lesz a nemzetközi filmpiacon az első 
svéd állatfilm, Az expedíció, amelyet 
Svédország állatvilágának egyik leg
kitűnőbb ismerője Stig Wesslen ve
zetett, öt esztendővel ezelőtt kezdte 
meg rendkívül alapos és minden 
részletre kiterjedő munkáját. A film 
egyes részletei az igen nehezen hoz
záférhető1 vadállatok életét is meg
rögzítette. 
Emelkedik a svéd filmek száma 

1938-ban hat svéd játékfilmmel 
többet gyártottak, mint ' 1937-ben, 
ami csak viszonylagos emelkedést 
mutat, mert azt jelenti, hogy ugyan
annyi film készült 1938-ban, mint 
1936-ban és így az 1937. évi vissza
esést behozta az elmúlt esztendő. A 
svéd filmpiac alakulása annál is in
kább érdekes, mert Svédországban 

semmiféle korlátozást nem ismernek 
a filmszakmában a hazai gyártás tá
mogatására. A mozik teljesen szabad 
választás szerint állítják össze műso
rukat, függetlenül attól, hogy kül-
vagy belföldi filmeket játszanak-e. 
A svéd filmgyártás termelőképes vol
tát mutatják a fejlődés számai: a 
6,200.000 lakosú ország 1935-ben 20 
filmet, 1936-ban 29 filmet, 1937-ben 
23 filmet és az elmúlt évben 29 
filmet készített, amely számok vi
szonylagosan más országok gyártá
sához igen élénk filméletről tanus-r 
kodnak. 

A legjelentősebb svéd gyártó a 
Svensk, Filmindustri részvénytársa
ság, amely az elmúlt évben 5 filmet 
készített, míg a többi 24 filmet hat 
gyártó vállalat forgatta. Ezenfelül 
kiadott az elmúlt évben a Svensk 
Filmindustri 41 teljes híradót (a 
nyári hónapokban szünetel a kiadás) 
és több rövidfilmet. A Svensk Film-
índustri-nak Rasundá-han saját mű
termei vannak. 

Svédországban az elmúlt évben 
összesen 1907 mozi működött, ezek 
közül 90 Stockholmban, a többi vi
déken. A színházak bruttó évi bevé
tele több mint 40 millió svéd korona. 
A hatalmas svéd mozikultúra, a mo
zik nagy száma és a jelentős évi be
vétel magyarázzák meg a kis népes
ségű ország aránylag igen erős film
gyártását. 

SZLOVÁKIA 
Szlovák film-tervek 

Az elmúlt 20 év alatt Szlová
kia filmpiacát a prágai központból 
irányították és látták el filmekkel. 
A jövőben a pozsonyi kormány nagy 
súlyt kíván helyezni a film kulturá
lis értékére is és nemzeti szempont
ból akarja irányítani a filmpiacot. 
Minthogy azonban Szlovákiában 
mindössze 120 mozi működik 45.000 
ülőhellyel, melyek közül 14 mozi a 
fővárosra, Pozsonyra esik, egyelőre 
nem lehet nemzeti játékfilmgyár
tásra gondolni és ezért elsősorban 
egy szlovák laboratóriumot kíván a 
kormány felállítani, hogy a külföldi 
filmek szlovák feliratait és a szük
séges kópiákat Szlovákiában készít
hessék. Ezenfelül a kultúr- és rek
lámfilmek készítését kívánja elő
mozdítani. Ugyanezt a célt szolgál
ja a prágai Aktualita híradó mel
lett kiadott Nastup szlovák esemé
nyeket tartalmazó riportfilm, me
lyet egyelőre 8 kópiában vetítené
nek elképzelés szerint a szlovák mo
zikban. 

TÍZEZER MUNKÁS A SZEGEDI SZA
BADTÉRI JÁTÉKOKON. 

Szegedről jelentik: Az egész országban 
általános érdeklődés kiséri a Szegedi Ün
nepi Játékok művészi produkcióit. Az 
előadások, mint ismeretes, július 28-án a 
Magyar Passióval kezdődtek és augusztus 
15-ig tar tanak és ezen idő r 'ó t t háromszor 
Edják elő Az ember tragédiáját, július 30. 
augusztus 6. és 12-én, háromszor a Magyar 
Passiót, július 28. augusztus 5. és 14-én, 
kétszer a Bizáncot, július 29. és augusztus 
11-én, kétszer az Aidát, augusztus 4. és 
13-án, végül kétszer a Turandotot, augusz
tus 10. és 15-én, augusztus 7-én pedig 
nagyszabású szabadtéri hangversenyt ren
deznek, amelynek programját a legnép
szerűbb opera- és operett-részletekből ál
lították össze. Az ünnepi előadásokra 
nemcsak az ország egész területéről, a 
közeli és távoli külföldről is rendkívüli 
arányú érdeklődés nyilvánult meg, de .az 
idén történik meg először, hogy az ünnepi, 
játékok megszokott közönségén kívül le
hetővé teszik a magyar munkásság széles' 
tömegei részére is, hogy tanúi lehessenek 
a magasrendű művészi eseményeknek, a 
magyar ünnepi játékoknak. A szabadtéri 
játékok rendezőbizottsága ugyanis bekap
csolta a most alakulóban lévő szabadidő 
mozgalmat is, illetőleg a nagy szegedi kul
turális eseményekkel kapcsolatban való
sítja meg először ilyen irányban a munká
sok tömeges kulturális mozgalmát. Az ed
digi bejelentések szerint több mint tízezer 
munkás fog külön munkás-filléres-vona
tokon Szegedre utazni, nemcsak a buda
pesti gyárakból és üzemekből, hanem a 
vidéki munkahelyekről is. Budapest szé
kesfőváros 2800 üzemi munkását és tiszt
viselőjét küldi el a szegedi Dóm-térre és 
részükre két külön munkásvonatot indít. 
A fővárosi munkások szociális intézmé
nyének képviseletében Szegeden já r t Re-
meniczky Lajos tanácsjegyző és Beké La
jos, a városi vízművek aligazgatója, akik 
bejelentették, hogy a játékokra 2800 üzehii 
munkást és tisztviselőt indítanak Szegedre 
és ez lesz az első alkalom, hogy ilyen nagy 
tömegekben jelenhetnek meg munkások 
magasrendű művészi és kulturális ese
ményeknél. A főváros nemcsak azzal áll 
a mozgalom szolgálatába, hogy üzemi 
szünnapot rendel el a szegedi kirándulás 
napján, hanem jelentékeny támogatásban 
is részesíti munkásait, akiknek het ibéré
ből több apró részletben vonja le a jegyek 
árát . De nemcsak Budapest székesfőváros, 
hanem Szeged városa is résztvesz a moz
galomban, valamint a.fővároi nagy gyárak 
közül többek között a Weisz Manfréd üze
mek 1000 résztvevővel, a Trunkhahn gyár 
350 munkással, a Meinl cég 500 munkás • 
sal, a Gamma gyár 800 résztvevővel, és 
még számos nagyvállalat. A mozgalmát "a 
vidéki városok üzemeire is kijerjesztették. 
Például a hódmezővásárhelyi Kokron cég 
jelentette be, hogy többszáz munkását 
küldi el előreláthatólag a Magyar Passió 
és Az ember tragédiája egy-egy előadá
sára. A szervezési munkálatokból és az 
eddigi jelentésekből látható, hogy a Sze
gedi Ünnepi Játékokkal kapcsolatosan in
dul meg voltaképen először a munkások 
szabadidő mozgalmának gyakorlati meg
valósítása. A munkásság körben óriási 
érdeklődés nyilvánul meg a magasszínvo
nalú művészi és kulturális események 
iránt. Örömmel fogadták a tervét, amely 
őket is belekapcsolja a szabadidő-mozga
lom révén a magyar kulturális életbe. 
Ezt bizonyítja a jelentkezők rövid idő 
alatt hatalmasra növekedett száma. 



Országos Mozgófényképvizsgáló Bizottság 
2561939. eln. szám. 

(Megjelent a BUDAPESTI KÖZLÖNY 
1939. július 29-i, 130. számában.) 

Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizott
ság 1939. évi július hó 15-étől július hó 
22-ig tartott ülésein 

a) nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 
1. Sejk fia előzetes (Son of Sheik) (Pa

latínus filmterjesztő váll.) hangos rek
lám 1 felvonásban az United Artists 
filmgyárban 1924. évben készült, 68 m 
hosszú, 

2. Riadó a Földközi tengeren — előze
tes (Alerte en Mediterranée) (Matador 
filmforgalmi kft.) hangos reklám 1 fel
vonásban, a Comp. Francaise Cinemat. 
filmgyárban 1939. évben készült 100 m 
h,osszú 

3. Ez Berry (Sergeant Berry) (Walter 
Tibor filmkölcsönző váll.) hangos bűnügyi 
történet 6 felvonásban a Tobis filmgyár
ban 1938. évben készült 3.161 m hosszú, 

4. Magyar világhiradó 804 (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült 252 m 
hosszú. 

5. 20th. Century Fox hangos híradó 
XIII. évf. 30. sz. (Fox tönende Wochen-
schau) (Fox) hangos riport 1 felvonásban, 
a Fox filmgyárban 1939. évben készült, 
312 m hosszú, 

6. Bohém kávéház (Cafe Boheme) (Uni-
versal) zenés riport 1 felvonásban az 
Universal filmgyárban 1939. évben ké
szült 410 m hosszú, 

7. Menü helyett revü (Pharmacie F ro -
lics) (Universal) zenés riport 1 felvonás
ban, az Universal filmgyárban 1939. év
ben készült, 510 m hosszú, 

8. Bankszínház (Bank Notes) (Universal) 
zenés riport, az Universal filmgyárban 
1939. évben készült, 392 m hosszú, 

9. A sejk fia (Son of Sheik) Palat ínus 
filmterjesztő kft.) hangos dráma 4 fel
vonásban az United Artists filmgyárban 
1924. évben készült, 1.8&8 m hosszú, 

10. A bor (Stylus r. t.) hangos népszín
mű 5 felvonásban, a Hunnia filmgyárban 
1933. évben készült, 2.873 m hosszú, 

11. Nehéz az élet (FJirting With Fate) 
(Metro-Goldwyn-Mayer) hangos bohózat 
8 felvonásban, a Metro-Goldwyn-Mayer 
filmgyárban 1938. évben készült, 1.955 m 
hosszú mozgófényképeket. 

b) Kísérő műsorral a kötelező arányszámba 
beszámíthatőnak minősítette: 

Szent István a magyarok első királya 
(M. F. I.) hangos ismeretterjesztő 2 fel
vonásban a Magyar Film Irodában 1938. 
évben készült, 598 m hosszú filmet, mint 
Magyarországon készült magyar nyelvű 
mozgófényképet. 

c) Előadásra alkalmasnak találta, de el
tiltotta, hogy azon 16 évesnél fiatalabb 

korúak jelen lehessenek: 
Cafe de Paris (Művészfilm kft.) hangos 

dráma 4 felvonásban a Regina filmgyár
ban 1938. évben készült, 2.128 m hosszú 
mozgófényképet. 

d) Külföldre kivinni engedélyezte: 
1. MAC vitorlásverseny (M. F. I.) han

gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 26 m hosz-
szú 

2. Ferencváros—Bologna (M. F. I.) han
gos riport 1 felvonásban a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 23 m hosszú, 

3. Dunai mentőállomás (M. F. I.) han
gos riport 1 felvonásban a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült 20 m hosz-
szú, 

4. Uj műút a Balatonnál (M. F. I.) han
gos riport 1 felvonásban a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 22 m hosszú 
mozgófényképeket. 

Budapest, 1939. évi július hó 22-én. 

Dr. Szőllőssy Alfréd s. k. 
elnök, 

miniszteri tanácsos. 

Lapszemle: 
NÉPSZAVA. 1939. július 28. (—dy —s): 

A Hunnia-ügy. 
AZ EST. 1939. július 28. Kigyúltak a 

lámpák a Magyar Film Irodában. Rendőr
film készül Budapest utcáin. 

AZ EST. 1939. július 27. Egyed Zoltán: 
Idiotizmus a hollywoodi filmsajtóban (I. 
Clark Gable és Carole Lombard házas
sága, 2 képpel). 

NEMZETI ÚJSÁG. 1939. július 29. 
Illetékes hely a Repülő Alap filmjövedel-
méről. 

NÉPSZAVA. 1939. Július 29. Film és 
távolbalátás. 

PESTI NAPLÓ. 1939. július 30. Chap
lint utánzó verseny, melyen Chaplin csak 
harmadik lett. (Hollywoodi levél). 

MAGYARSÁG. 1939. július 30. Film 
készült a Napban lefolyt óriási robbaná
sokról. 

ESTI ÚJSÁG. Filmfelvétel közben re
pülőbomba érte a színészek hajóját. 

HÉTFŐ. 1939. július 31. Élénk készülő
dés a jövő moziszezónra. 

ESTI KURÍR. 1939. augusztus hónap 1 
á. i.: Hogyan lett a filmproducertől elra
bolt 300 pengőből 40.000 pengő? 

VIRRADAT. Pezsgő élet a Magyar 
Film Iroda mtűermeiben. 

NEMZETŐR. 1939. július 31. Gyökeres 
rendszerváltozást a magyar filmiparban. 

NEMZETI SPORT. 1939. július 30. 32 
nagy film az Ufa gyártási műsorán. 

MAGYARSÁG. 1939. augusztus hó 1. 
Rajkay László: „Minden vihar elül". 

8 ÖRAI ÚJSÁG. 1939. augusztus 2. 
Hervay Frigyes: Kevés magyar, sok német 
film lesz az ujs zezonban. 

NEMZETI SPORT. 1939. augusztus 4. 
40 filmet igér a Tobis. 

A TÖKE. 1939. augusztus hónap 3. 
A magyar filmgyártás és az államháztartás 
(Egy-egy magyar film átlagosan 60.000 
pengőt jövedelmez a kincstárnak. — A 
mozik száma emelkedett, de a filmgyártás 
megszűnt.) 

AZ EST. 1939. augusztus hónap 2. 
Még négy filmet gyárt az idén az M. F. I. 

(Tárgyalások a Hunnia filmgyár és a 
Filmiroda között). 

A MAI NAP. 1939. augusztus hónap 2. 
A „kartellen kivüli producer" nyolc fil
met készít az új szezonban. 

ESTI KURÍR. Ádám László: A Kamara 
48 órás ultimátuma a filmkölcsönzőkhöz. 
(Kivonulnak-e az amerikai vállalatok a 
magyar piacról?) 

TOLNAI VILÁGLAPJA. 1939. augusz
tus 2. Walter Pidgeon, a jövő sztárja (Ne
héz dolog Clark Gableval versenyre kelni). 
Az európai és az amerikai film harca. (A 
„botcsinálta" sztárok). 

NÉPSZAVA. 1939. augusztus hónap 2. 
A Filmkamara ultimátuma. 

PESTI NAPLÓ. 1939. augusztus hó 2. 
A filmkölcsönzők állítólag ki akarnak 
vonulni Magyarországról egy kamarai ulti
mátum miatt. 

A MAI NAP . 1939. augusztus hónap 5. 
Augusztus közepén a Dráva mellett kez
dik a „Földindulás" filmfelvételeit. (A 
most alakult Belvárosi film kft. még há
rom filmet gyárt az idén.) 

PESTI NAPLÓ. 1939. augusztus hó 3. 
Felszámolják a budapesti filmvállalatokat? 

AZ EST. 1939. augusztus hónap 5. 
Az új szezon filmslágerei (Francia filmek). 

MAGYARORSZÁG. 1939. augusztus 3. 
Váratlan kamarai intézkedés ujabb nagy 
zavart okozott a filmvilágban. (Mi tör té
nik a filmkölcsönzőkkel? Békés elintézést 
várnak a szakmában). 

NÉPSZAVA. 1939. augusztus hó 3. 
„Szerkesztői üzenet". 

ESTI ÚJSÁG. 1939. augusztus hónap 3. 
Mi történik az amerikai filmesekkel? 

UJ MAGYARSÁG. 1939. augusztus 2. 
A Filmkamara felhívása a kölcsönzők
höz. 

A MAI NAP . 1939. augusztus hó 3. 
Film á-bé-cé! (Hatalmas munkaprogramal 
dolgozik az oktatófilmgyártás vezetősége). 

AZ EST. 1939. augusztus hó 4. A 
Warner és a Kovács Emil cég új ügyve
zető igazgatói. — Clark Gable puszta kéz
zel lefegyverezett egy revolveres banditát 
aki el akarta rabolni feleségének éksze
reit. 



Adler Ferenc moziberendezés és mozikép
viselet, VII., Erzsébet-körút 9—11. Tel.: 
149—431. 

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

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

Arany filmdueco, VIII., Dankó-utca 22. 
Tel.: 149—Í89. 

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

Aurora film, VII., Rákóczi-út 4. Tel.: 
136—036. 

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

Beregi Ernő adm. szerv, iroda, V., Tátra
utca 15/b. Telefon: 311—537. 

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. 

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

E c o film, VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 
342—976. Raktár : VIII., Népszinház-u, 
21. Tel.: 342—984. 

Blectra film, XIV., Thököly-út 21. Tel.: 
337—578. 

Elektric kinotechnikai 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. 
Sngel Fülöp, V., Sas-u. 7. Tel.: 184—005. 
f a r k a s J. M. VIII., József-körút 19. Tel.: 

132—805. 
f e h é r Endre, VII., Erzsébet-körút 9—11. 

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

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

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

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

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

Tel.: 130—805. 
Fi lmkamara, VI., Bajza-u. 18. Telefon: 

220—855. 
Filmservice, VII., Erzsébet-körút 9-11. T.: 

144—888, 131—115. 
Fox film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 139— 

437, 131—658. Raktár : VI., Liszt Ferenc
tér 6. Tel.: 139^37 , 131—658. 

Gevaer t , V., Deák Ferenc-tér 3. Tel.: 
180—318. 

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

Güttler 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. 

Hamsa 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. 

C e n t r u m Kiadóvá l la la t Rt , Budapes t , 

Hunnia filmelheiyező 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—035, Bingert János dr. ig.: 296—060. 

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

Kamara , VI., Bajza-u. 18. Tel.: 220—855. 
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. 

Kultúr 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. 

MAGYAR 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. 
Fény képüzem: VIII., Sándor-u. 5-7. Tel.: 
145—510. 

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

MMOE, VIII., 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—Balogh, VII., Hársfa-u. 6. Tel.: 
132—940. 

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

fonhívó: 144—CS7. 

., Gyula i Pá l -u t ca 14. 

Palatínus film, VII.. Erzsébet-krt 9—11. 
Tel.: 145—412. 

Pallas film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 
279—999. 

Palló film kft. VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 
133—532. Raktár a házban. 

Paramount film, VIII., Rákóczi-út 59. 
Tél.: 134--137, 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. 
Tel.: 136—463. 

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

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

Photopbon 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. 

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

Reflektorfilm, VIII., 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.í 
141—009. 

Seidl és Veress laboratórium, X I V , 
Thököly-út 61. Tel.: 297—775. 

Simonyi Vilmos mérnök, a MMOE szak
értője, XI., Fehérvári-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. 

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., Pozsonyi-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. 

Ungár 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. 

Vácz 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. 

•yyamoseher Béla űr. filmvállalata, VII., 
Erzsébet-krt. 8. Tel.: 137—438. 

Warner Bros. First National, VIII., J ó -
zsef-krt. 30—32. Tel.: 132—590, 142—464. 
Raktár: VIII., Népszínház-u. 13. Tel.: 
144—317. 

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