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MR. MOTO A KALÓZOK SZIGETÉN 
PÉTER LORRE idegölőén izgalmas kalandja 
Porto-Rico szigetén 

MOSOLYHERCEGNŐ 
SHIRLEY TEMPLE, a bakfis koiba serdülő ked
venc nagy idei zenés vígjátéka 

A BASKERVILLEI KUTYA 
Az első milliós SHERLOCK HOLMES-film fősze
replője: BASIL RATHBONE 

A JÓ HÁZASSÁG TITKA 
LORETTA YOUNG, WARNER BAXTER, CESAR 
ROMERO, BINNIE BARNES vígjátéka 

SUEZ 
Tíz heti premier siker után a másodhétes kö
zönség is várva várja ezt a remekművet1. 

A BROADWAY RÓZSÁJA 
ALICE FAYE, TYRONE POWER és AL JOLSON 
nagysikerű zenés drámája! 

A HÁROM TESTŐR 
A 3 RITZ BROTHERS és DON AMECHE pazar
humorú paródiája! Mindent elsöprő üzleti siker! 

REPÜLŐ ASSZONYOK 
ALICE FAYE, NANCY KELLY, CONSTANCE BEN-
NETT lenyűgözően izgalmas, aktuális drámája 

KONGÓ, A FEKETE EXTÁZIS 
Expedíciós dzsungelfilm, elejétől végig PLUHÁR 
ISTVÁN hangos magyarázataival! 

SZÍVEK MUZSIKÁJA 
TYRONE POWER és SONJA HENIE pazar vígjá
téka, IRVING BERLIN tündéri muzsikájával 
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Nem lesz filmhíány! 
Az európai háborús események következtében lezárult országhatárok 

az első napokban azt az'ijedelmet okozták szakmánkban, hogy filmhiány áll 
majd be az évad derekán éi főleg a premiermozik szükséglete nem lesz biz
tosítható. 

A magyar filmpiacot domináló amerikai és a jelentős számban diva
tossá lett francia filmek behozatala látszott bizonytalannak a helyzet pilla
natnyi megítélésekor. A magyar filmgyártás rendkívül csökkent irama is 
fokozta azt az aggodalmat, amely a rendkívüli események kirobbanásakor 
valóban jogosnak tűnt. 

Egy hét múlt el azóta, hogy a filmhiány veszélye felütötte a fejét a 
fegyverek eldördülésének természetszerűen ideges első napjaiban. A meg
fontoltan nyugodt magyar álláspont légkörében azonban alkalom kínálko
zott a higgadt szemlélődésre és ennek alapján megállapíthatjuk, hogy 

fölösleges volt az első izgalom: a nagymozik filmszükséglete bő
ségesen biztosítva van az év végéig, a kisebb moziké pedig jóval 

tovább. 
A külföldi filmeket forgalombahozó vállalatok jelentős mennyiségű 

anyag birtokában vannak. Ezek a filmek számos szakbemutató során isme
retessé is váltak. A pro gr ammir ózott további újdonságok pedig útban van
nak és az időközben szabaddá nyilvánított nemzetközi utak álapján remél
hető, hogy a filmek el is érkeznek hozzánk. 

A tárgyilagosan megállapított tényállás tehát 
indokolatlanná tesz minden idegességet a filmek kötése terén, 
de jogtalanná tesz főleg minden filmdrágítást , amelyeknek a 
rémét i t t -ot t már felbukkanni véltük. A mai jelek szerint semmi
vel sem fog kevesebb film rendelkezésére állani a mozisoknak 
az évad folyamán, mint az elmúlt szezonban. Mind az egyik, mind 
a másik oldalon tapaszta lható spekuláció teljesen elhibázott. 

Ami pedig a magyar filmek termelését illeti, 
örömmel vesszük észre azt a határozot tan fokozottabb tempót, 
amelyben hazai f i lmgyártóink és filmgyáraink a legutóbbi időben 

dolgoznak. 
Úgy tudjuk, hogy ez év végéig teljes a programra, amihez hozzá kell ten
nünk még azt a fontos körülményt is, hogy értesülésünk szerint — az új* 
tervek nemcsak papirostervek, hanem anyagilag is komolyan megalapozot
tak. Ha ezek a hírek megfelelnek a valóságnak, akkor 

jóval több magyar film fog elkészülni az idén, mint amennyivel 
számolhat tunk a hazai f i lmgyártás nemrég befejeződött hosszú 

szünetének idején. 
Boldogan látjuk, hogy a magyar film mintha új lendülettel, friss 

kedvvel kezdene életrekelni. A Hunnia műtermei elő vannak jegyezve az 
év végéig, s a Magyar Film Irodában is folyamatos munka folyik. 

Mintha barátságosabban, bizakodóbban viselkednék a magyar 
f i lmgyártás felé orientálódó tőke, amely kezdi belátni, hogy a 
jövő filmje mégis a magya r film lesz. A magyar közönség magyar 
földön, főleg a vidéken magyar szót akar hallani. A magyar 

mozis magyar filmekkel tud üzletet csinálni. 
Hisszük, hogy Magyarország nyugalmi állapota állandósul és ennek 

következtében zökkenő nélkül zajlik le a szakma szépen induló idei évadja. 
Bíznnk benne, hogy a ténykörülmények alapján nem lesz film
hiány s a mozik, nagyok és kicsinyek egyaránt , zavartalanul tud

ják majd ellátni míísorszükségletüket az egész szezonon át . 
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Bezárult a VII. Nemzetközi Filmverseny 
Verőfényes napsütésben kezdődött 

a kiállítás negyedik hete. Hétfőn a 
Mostra vezetősége Torcello és Bu-
rano szigetek megtekintése céljából 
hajókirándulást rendezett a kikül
döttek részére, akik hosszú ideig gyö
nyörködtek a torcellói 1300 éves 
dómban és az 1000 éves görög-ke-
reszt alakú templomban, majd a bu-
ranói asszonyok világhírű csipke
munkáiban. 

Délután a német Tobis-Film Kárt-
nerland című érdekes kultúrfilmjé-
vel indult a vetítés, mely szép ké
peivel megnyerte a közönség tetszé
sét. Az Imperátor Film gyártásá
ban készült Los chicos de la noche 
(Az éj gyermekei) című olasz-spa
nyol játékfilm Benito Perojo rende
zésében és E. Castro-val M. Ligero-
val és A. Romea-val a főszerepek
ben közepes sikert aratott s ennél 
nem i s érdemelt többet. Az előadást 
az üfa „Sínnvolle Losigkeiten" című 
szép összeállítású kultúrfilmje fe
jezte be. 

Este a francia filmgyártás ezévi 
kiemelkedő alkotása, a Zola Emil 
regénye után készült La béte humai-
ne került nagy érdeklődés közepette 
műsorra. A Paris Film Prcduction 
gyártásában és Jean Renoir rende
zésében készült film főszerepeit 
Jean Gabin, Simoné.Simon, Ledoux, 
Blanchette Brunoy és Caretíe ala
kították. A lélekre nehezedő, több
szörös gyilkossággal súlyosbított 
tárgyú regényt nagyszerű felvételek
kel, kevés párbeszéddel filmszerűen 
oldották meg. Pedig a lélektani re
gény vizuális megoldása nem kis 
feladatot jelentett a rendezőnek és 
a főszereplőknek, akik valóban szép 
munkát végeztek. Eltekintve a bor
zalmas tartalomtól, a film • kiemel
kedő alkotásnak mondható. Regény,, 
amelyet kevés szöveggel, művészi 
képekben sikerült filmre vinni. Kü
lönösen ki kell emelni a gondolkozó 
gépnek, a lokomotívnak nagyszerű 
beállításban, remek felvételekben 
készült illusztrálását. 

Az előadást a Luce „Civilta Ro
mána" című hiradó-riportja vezette 
be, melyben többek között az M. F. I. 
felvételeit is láttuk a szegedi ellen
forradalmi ünnepről, amikor Horthy 
Miklós kormányzó elfogadja a fel
ajánlott magas kitüntetést s végig
nézi a díszmenetet. A holland PaZ 
Studio szép, színes, művészi reklám
rajzfilmje fejezte be az előadást a 
közismert Csipkerózsa-mesével. 

Velencében 
Velence, 1939 augusztus végén. 

Kedden délután a belga Cauvin 
Belgique Film „Congo, térre d'eaux 
vives" című érdekes gyarmati tár
gyú kultúrfilmje után svájci játék
filmet vetítettek Visione lointaine 
címmel. A Leo Lopaíre gyártásában 
és rendezésében készült érdekes 
gyarmati tárgyú film megnyerte a 
közönség tetszését, bár jó közepes 
alkotásnál nem nyújtót i többet. 

Este két játékfilmet láttunk. Első
nek nagyon szép, művészi svéd film 
került vetítésre. A Svensk Film-
industri „Bálnahalászok" című film
jét A. Henrikson rendezte és a fő
szerepeket A. Bohlin, T. Rolph, A. 
Regene-Nissan és H. Aabel ala
kították. A már korábban bemuta
tott két szép svéd film után érthető 
érdeklődés előzte meg a harmadikat. 
A film meg is felelt a várakozások
nak és ismételten kiérdemelte a kö
zönség tapsát. Az európai piacon ke
véssé ismert nevű művészek és ren
dező valóban szép munkát végzett s 
a film díszére válhat a svéd film
gyártásnak. Külön említésre méltó 
a felvételek művészi szépsége. Kü
lönösen a bálnahalászatról készült 
felvételeket illeti dicséret. Az idei 
iilmversenyeken látott svéd filmek 
valószínűleg a nemzetközi piacon is 
több helyen nevet szerezhetnek ha
zájuk filmgyártásának. 

Másodiknak a német Terra-Film 
Der Gouverneur című katonai tár
gyú filmje került bemutatásra. A 
Tourjansky rendezésében forgatott 

film főszerepében ki kell emelni 
Willy Birgel játékát, aki, mint a 
múltban már sokszor, ezúttal is mű
vészi szórakozást nyújtott a nézőkö
zönségnek. A film egyébként a ka
tonai szellem és a tiszti becsület him
nusza. Jó üzlet lesz, ahol szeretik 
a katonafilmeket. 

A kiállítás utolsó előtti napján 
délután a japán Kokusai Binka Shi-
kokai rövidfilmje, a Bugaka-tánc in
dult elsőnek a filmversenyen. A sok
ezer éves ősi japán tánc monoton 
zenéjével a világ egyik legklassziku
sabb táncának mondható, amely egy
szerűségénél fogva inkább, mint ér
dekesség jöhet számításba, semmint 
szórakoztató élmény. Utána a gyen
ge közepes argentínai Ambicion cí
mű játékfilm következett a Sídé 
Film gyártásában és Európában is
meretlen rendező és színészgárda 
közreműködésével. A naiv, kezdet
leges film európai közönség számára 
bizony élvezhetetlen. A Luce „Ci
vilta Romána" című érdekes rövid
filmje zárta az előadást. 

A háborús feszültség előjele 
Este a napok óía íaríó háborús fe

szültség külső megnyilvánulása köz
ben kezdődött a vetítés. Az előadás 
előtt másfél órával már kialudtak a 
lámpák a Lidón — az olasz parancs
nokság légvédelmi gyakorlatot tar
tott. Különösebben nem zavarta a 
villanyfény hiánya a lidói nyaraló
kat és kiküldötteket, mert szobában 
gyertyaláng mellett, az utcán pedig 
ragyogó telihold fényében folyt az 
élet tovább. A mozikban a bemuta
tókat zavartalanul tartották. 

Az előadás a spanyol Departa-
mento Nációnál de Cinematografia 
barcelonai riportfilmjével kezdődött, 
majd G. W. Pabsí nagyszabású fran
cia filmjével folytatódott. A Globe 
Film gyártásában készült film fősze
repét Marcelle Chaníal alakította. 
Az újat kereső és rendszerint merész 
francia filmgyártás ezúttal nagyon 
szép tárgyat talált: a gyermekek 
küzdelmét a szülők válása ellen, 
mely megmérgezi gyermekkorukat. 
Az erősen konstruktív szellemű film 
töretlen rendezésben és szép színé
szi játékkal szórakoztató, kellemes 
estét nyújtott. Bizonyára mindenütt 
szimpátiával fogadja a nagyközön
ség. 

A német Terra Film Lipizzaner 
című, bécsi spanyoliskola életet is-



mertető rövidfilmje fejezte be "a be
mutatót. Szépen felépített hatásos 
kultúrfilm. 

Mint már hosszabb idő óta, a kiál
lítás utolsó napján is ragyogó, verő
fényes nyárvégi idő köszöntötte a 
kiküldötteket. Az elmúlt hetek sze
les, hűvös, hullámos napjai elmul
tak és az Adria tükre lágyan csillog 
a napfényben. 

Délután a Terra-Film Lawíer Lü-
gen című bonyodalmas, szórakoz
tató játékfilmjével búcsúzott a né
met filmgyártás a kiállítástól. Heinz 
Rühmann rendezésében Benkoff, 
Weismer és Matterstock alakították 
a happy-enddel végződő mozgalmas 
és érdekes filmet. 

Az olasz Lumen Veritatis S. A. 
vallásos tárgyú ÍZ pia.nto deZle Jitelle 
című kultúrfilmje után a délutáni 
bemutatót az utolsó argentínai já
tékfilm, az Argentína Sono Film „II 
Matre'ro"-ja fejezte be. Érdekes ar
gentínai tájak, változatos cselek
mény és délamerikai spanyol szen
vedély jellemzi az európai ízléstől 
távolálló és az európai közönség 
igényeit ki nem elégítő filmet. 

Á zsűri elhalasztotta döntését 
Délután a delegátusok zsűrije 

utolsó ülését tartotta, _ amelyen a dí
jak kiosztására került volna a sor, 
a zsűri azonban úgy határozott, hogy 
tekintettel a mai feszült helyzetre, 
nem dönt a díjak felett, hanem eb
ből a célból szeptember 15-éré újra 
összehívják a delegátusokat. A zsűri 
igen tapintatosan nem akarta az el
kerülhetetlen érzékenykedéssel a 
helyzetet még kulturális téren is ki
élezni. A határozatot főleg az tette 
indokolttá, hogy a franciák és an
golok mégis indultak a Biennalén — 
holott Cannes-ban külön versenye
ket rendeznek szeptemberben a 
nagyhatalmak —*) akikkel szemben 
akikker szemben vagy mellett nem 
akartak állástfoglalni. Reméli a ve
zetőség, hogy szeptember közepére 
kitisztul a mai felhős politikai ég és 
a tisztán művészi szempontból veze
tett döntést politikai elgondolások, 
nem befolyásolják. 

Este az Excelsior-szállóban a kiál
lítás vezetősége búcsúvacsorát adott 
a kiküldöttek és a versenyen résztve
vők tiszteletére. Vezio Orazi, a ki
állítás vezérigazgatója hívta meg a 
vendégeket, akik nagy számban, je-

lentek meg az utolsó összejövetelen. 
Kedves meglepetéssel is szolgált a 

kiállítás vezetősége. A delegátusok 
és néhányan a szakmai képviselők 
közül ezüstérmet kaptak emlékül, 
amelyet erre a cél: a veretett a Bien-
nale — az idén először — a követ
kező felírással: „L'esposizione ai 
suoi benemeritati" (A kiállítás az 
érdemes munkatársnak). Az érem 
hátlapjára a kitüntetett nevét vé
sette be a vezetőség. Magyar részről 
Villani Lajos báró dr. követségi ta
nácsos, valamint Ágotái Géza dr., a 
MAGYAR FILM főszerkesztője ré
szesült -a megemlékezésben. 

A bankett után az utolsó esti be
mutatón az olaszok legújabb filmje, 
az Abesszíniában forgatott és abesz-
szín közreműködőkkel készült Abu-
na Messiás ke: ült vetítésre. A REF 
gyártásában készült monumentális 
alkotás előtt a Luce „Simfonia in 
Bt'.amo" icímű kultúrfilmjét mutat
ták be. A Cavour gróf idejében ját
szó film az Abesszíniában működő 
Guglíelmo Massaia misszionárius bí
boros-érsek áldásos életét és szomorú 
végét mutatja be, a háttérben Me-
nelik császár és Johannes imperátor 

belső harcaival. A történelmi ada
tok: a építő film nagyszerű tömegje
leneteivel és érdekes abesszin felvé
teleivel különleges alkotásnak mi
nősíthető, bár erősen olasz vonatko
zásai miatt külföldön csak bizonyos 
országokban számíthat sikerre. Az 
olasz birodalom, megteremtésériek 
hőskorát mutatja be a film erősen 
vallásos beállításban. 

A nagy tetszéssel fogadott film
mel zárult a VII. Nemzetközi Film-
verseny, amely az elmúlt hét év 
alatt a világ filmgyártásának évről-
évre jelentősebb eseménye lett. Csak 
sajnálható, hogy a politikai helyzet 
és az üzletpolitikai viszonyok miatt 
a velencei versenyeken részt nem 
vevő amerikai, valamint a félgőzzel 
résztvevő (bár minőségben nagyon 
szép eredménnyel) francia és angol 
filmszakma külön tartják meg kiál
lításukat Cannesban. Semmiesetre 
sem kívánatos ez a széthúzás a film 
művészeti fejlődésnek és egymásra
hatásának szempontjából. Meg kel
lene kísérelni, hogy a jövőben ismét 
egyesülhessen a kettészakadt film
seregszemle. 

Á. G. 

*) Időközben érkezett Kirek szerint ezt 
a versenyt néni tartják meg.- (A szsrk.) 

Megjelenés előtt 

Eddigi magyar kultúrfilm megjelenéseink 
L 100 kutya egy sorban . . . 450 méter 

II. Magyar őstehetség'ék . . • 500 „ 
III. A légkör titkai 340 „ 
IV. A régi Győr 425 „ 

V. Madonna a művészetben . . 400 „ 
VI. Képek orvosa . . . . . 425 „ 

VII. Nem hiszek a szememnek. . 400 „ 
VIII. Láthatatlan madár . . . 340 

IX. 500 éves Mezőkövesd . . . 260 
X. Beszélő kövek városa . . 450 „ „ „ 

XI. Az állatvilág csodái . . . 400 „ „ „ 
XII. Budapest műemlékei . . 450 „ „ „ 

(A lillafüredi Filmversenyen a legszebb 
magyar kutúrfilm díját nyerte) 

Ezenkívül még 10 drb új magyar k ultúrfil m 
Ezen filmek mindegyike a kötelező 30%-os arányszámba 
beleszáimíttatik. 

Külföldi fiims@roaalnnk • 1939-40 évad 
L Táncos éjszakák, a cocta.il zenés filmsorozat első 

filmje 400 méter 
II. Unatkozni tilos, a coctail zenés filmsorozat má

sodik filmje , , , . . 380 „ 
III. Lambeth Walh Kft., a coctail zenés filmsorozat 

harmadik filmje . . . . . . . . ,. , , , 370 ,, 
4 drb új színes és 5 drb új fekete-fehér rajzfilm legközelebb 
megjelenik. 

Filmkölcsönző Vállalata. Budapest 
Erzsébet-krt 9-11. III. em. Telefon: 133-036 Kormos mihiűs 

http://cocta.il


A Színművészeti és Filmművészeti 
Tanács alakuló ulese 

Az . Országos Színművészeti és 
Filmművészeti Tanács szeptember 
4-én. délután tar to t ta alakuló teljes 
ülését a vallás- és közoktatásügyi 
minisztér iumban. A Tanács elnöke, 
dr. Jalsoviczky Károly ál lamti tkár 
megnyitó beszédében rámuta to t t a 
színművészet és filmművészet jelen
tőségére. Kiemelte azt a titokzatos 
erőt, amely a magyar színművészet
ben él és amelynek a filmművészet 
terén is érvényesülnie kell, hogy 
életben tar tsa a magyar lelket és a 
nemzeti öntudatot. Majd mél ta t ta a 
Színművészeti és Filmművészeti 
Kamara megszervezésének jelentősé
gét és kijelentette, hogy az Országos 
Színművészeti és Filmművészeti Ta
nács testvért kereső érzéssel fog 
munkájához és vállalja a sorsközös
séget a magyar színészet és a magyar 
film művészeivel és minden rendű 
és rangú munkásaival . A Tanács 
első ülése alkalmából távirati lag üd
vözölte Hóman Bálint vallás- és köz
oktatásügyi minisztert és vitéz dr. 
Hoász Aladár miniszteri osztályfő
nököt, a kultuszminiszté: ium művé
szeti osztályának főnökét. 

Jalsoviczky Károly dr. ál lamtit
kárnak, az Országos Színművészeti 
és Filmművészeti Tanács elnökének 
magasszárnyalású megnyitó beszé
dét a lább közöljük: 

Tekintetes Tanács! 
Mélyen tisztelt Uraim! 
Ha a kulturális élet jelenségeit és 

megnyilvánulásait nézzük, mintha a 
csillagos ég volna előttünk; nap, csilla
gok, ködök, kozmikus por, törvény
szerűen kavargó elemek összessége, 
amiről valamikor úgy tanultunk, hogy 
naprendszer. Ma tudjuk, hogy nem nap, 
hanem tejútrendszerek ezek, ahol min
den mozog és él. 

A mai magyar kultúra is egy ilyen 
tejútrendszerhez hasonlít. Sok-sok fé
nyes csillaga van, kavargó elemekkel, 
mindent átható dinamizmussal. 

A dinamizmust az új világszemlé
lettél ma mindenben benn találjuk. 
Benn van az a társadalomban, a tár
sadalmi élet megnyilvánulásaiban, a 
kultúrában; a mi esetünkben a szín- és 
filmművészetben, e művészetek intéz
ményeiben, szervezeteiben és a nemzeti 
műveltséghez való kapcsolataiban. 

A színművészet és filmművészet egy-
egy jelentős megnyilvánulása a magyar 
kulturális életnek. Sorsuk közös a nem
zet életével. 

A nemzetnek szabadságáért és füg
getlenségéért állandóan vívott nagy 
küzdelmeiben a nemzeti és kulturális 
célok mindig azonosak voltak, s ha a 
részekben széthúztak is, együtt voltak 
az alkotásban, együtt emelkedtek és 
süllyedtek. 

Mi most a részből nézzük aZ egészet, 
keressük az egységet annak tudatában, 
hegy mindenütt szükségünk van a mun
kára, az igaz magyar ember államfenn
tartó munkájára és annak tudatában, 
hogy megművéletlen rész ebben az or
szágban ma már nem maradhat. 

Nemzeti művelődésünket országosan 
áldozatosan szolgálta a színészet, mégis 
sajnálatos jelenség volt sokszor mostoha 
sorsa és különösen a vidéken gyakori 
elhagyottsága. Pedig a magyar színját
szás, a magyar nemzeti kultúra szilárd 
támpillérje a nemzeti műveltséget tuda
tosító fontos tényező. 

A magyar színészetben él a művészet 
és él a magyar nyelv. 

És ebben a magyar színművészetben 
él egy titokzatos erő is. Erő, melynek 
vonzását érezzük, melynek hatalma van 
felettünk. Ez az erő ébren tartja a ma
gyar lelket és a nemzett öntudatot; fon
tos eszköze a nemzetvédelemnek. Erő, 
mely felemel. 

Ennek a felemelő magyar erőnek ér
vényrejutását várjuk a filmben is. A 
.film új művészet, kell, hogy ezt is át
hassa a magyar gondolkodás. A film 
magasztosabb célja a műalkotás. Ható
köre tág, a közönség nagyon széles ré
tegeire kiterjedő, de nevelnie és taní
tania is kell és akkor a magyar szelle
mi élet fejlesztésének egyik hatékony 
eszköze lesz. 

Mindezek tudata és nemzetpolitikai 
jelentőségének felismerése vezetett a 
Színművészeti és Filmművészeti Kamara 
megszervezéséhez, amellyel a színészet 
megfelelő korszerű és új szervezetet ka
pott. Munkásai most már önkormány-
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zati alapon vehetik ki részüket az élet 
közös munkájában. 

Ebbe a közös munkába kapcsolódik 
be a Kamarát életrekeltő kormányren
delet értelmében, mint fellebbviteli bí
róság, illetőleg fellebbviteli fórum,, az 
Országos Magyar Színművészeti és 
Filmművészeti Tanács mindazokban az 
ügyekben, melyeket a rendelet kifeje
zetten , hozzája utal. 

A Tanács tagjai között vannak érde
mes színházi férfiak. Olyanok, akik a 
mesterségnek, műhelynek intimusai, de 
vannak olyanok is, akik eddig csak él
vezői voltak a színházi munkának és 
csak most lettek annak részesei. Biz
tos vagyok azonban abban, hogy mind
nyájunk törekvése az, hogy a vérkerin
gés életet adó összeköttetésben foglaljuk 
el helyünket és igaz magyarsággal se
gítsük a magyar színművészet és film
művészet munkásait új célkitűzéseik el
érésében. 

Testvért kereső érzéssel fogunk a 
munkához. 

Vállaljuk a sorsközösséget a magyar 
színészet és film művészeivel, nánden 
rendű és rangú munkásával. 

Tudjuk, hogy a magyar színművészet 
szolgálata valósággal hitvallás és tudom, 
hogy bennünket, a Tanács tagjait pedig 
az apostoli ige fog vezetni minden mun
kánkban, vallván: hogy „A törvény be
töltése a szeretet:' 

20 ÉVES GYAKORLATTAL 
bíró vidéki nagyvárosi premier 
mozi volt pénztárnaknője elhelyez
kedést keres. Érdeklődést „Őskeresz
tény" jeligére a kiadóhivatalba kér. 



Látogatás az UFA 
babelsbergi filmgyárában 

A budapesti rádióban 1939. szeptember 1-én előadta: 
S I M O N Y I LIA 

Kedves hallgatóink bi
zonyára már sokszor 
gondoltak arra, hogy jó 
volna egyszer megnézni 
egy filmgyárat, ahol a 
film világát közelről lát
hatnák. Ma teljesül kí

vánságuk és elvisszük Önöket Európa 
legnagyobb filmgyárába: az Ufa ba
belsbergi telepére, amely Berlintől nem 
messze, körülbelül harminc kilométer
re a Berlin-Potsdami vonalon terül el. 
Berlinből indulunk és a magasvasút-
tal utazunk. Ha mindenki útrakész, már 
mehetünk is, mert itt jön éppen a 
potsdami kocsi. Hát tessék beszállni! 
Már indulunk is. Eltűnik mögöttünk a 
négy és félmilliós város száguldó for
galmával. A hatalmas rádiótorony 
mtelletí robogunk el. Ide látni az Olym-
pia-stadion nagyszerű építményét, 
ahol olyan sokszor lobogott a piros-
fehér-zöld. Már Grunewald felé já
runk. Mindenütt fenyőerdők. Villák 
bukkannak ;elő a parti fák közül. Sok 
filmismerősre akadnánk, ha a keríté
sek mögé néznénk. Míg azonban ki
jutunk Babelsbergbe, talán addig is 
mondanánk egy-két szót az Ufa hatal
mas üzeméről. 

Ami Amerikának Hollywood, az Eu
rópának Babelsberg. Innen futnak vi
lággá azok a filmszalagok, amely
nek minden kockájához rengeteg mun
ka, tudás és sok szeretet fűződik. Mert 
kevés olyan szakma van, mint a film, 
ahol annyi szeretettel végeznék a 
munkát. Babelsbergb'en körülbelül 
ezerhétszáz ilyen filmszerelmes ember 
dolgozik és talán mondhatnánk: bá
beli nyelvzavarban. Mert találunk itt 
mindenféle nemzetiséget. A németeken 
kívül gyakran forgatnak itt filmet az 
olaszok, főleg két nyelvű filmeket; a 
franciák is szívesen jönnek Babels
bergbe gyártani. Megtörténik sokszor, 
mikor az ember a babelsbergi műter
meket járja és Gíglit hallja énekelni, 
Gaby Morlayt, Francoise Rosayt vagy 
Victor Francent látja játszani, hogy ha
marjában nem is tudja, vájjon a ró
mai Cinecitta vagy a Paris melletti 
Joinville műtermeit járja. Persze a ma
gyarok sem hiányzanak. Bolváry Gé
za most forgatott Willy Birgel és Pau
la Wessely főszereplésével egy, a ma
gyar szabadságharc idején játszódó 
filmet. (A film magyar címe „1848 — 
Mária Ilona") Rökk Marika is sokat 
játszik mostanában és gyakran látni 
kint a műteremben. Ha szerencsénk 
lesz, talán sikerül valamelyik földink-
kel találkozni. 

A babelsbergi Ufa-város, ahol a bá
beli nyelvzavar ellenére is a legna
gyobb megértésben fűzi össze a cel
luloid-szalag az embereket, nemcsak 
a legnagyobb, hanem a legtökélete
sebben felszerelt filmműhelye Európá
nak. A majdnem száz hold területen 

tíz hangosfilm-műterem, két kultúr-
film- és egy reklámfilm-műterem épült, 
ezenkívül az utánhangosításra és 
hangkeverésre még külön egy műte
rem áll rendelkezésre. Minden műte
remhez külön hivatalos és öltözőhe
lyiségek tartoznak. Kétszázötven ma
gán- és számos közös öltöző, fürdők 
és fodrászterem van, úgy, hogy egy
szerre kétezerötszáz szereplőnek is jut 
hely Babelsbergben. 

De a többiről majd kint a helyszí
nen beszélünk, mert már látszik az 
állomás, ahol kiszállunk. A táblán 
nagy fekete betűkkel: BABELSBERG-
UFASTADT. Egy másik táblán pedig 
nyíl mutatja az utat az Ufóhoz. UFA, 
ez a sokat olvasott három betű: Uni-
versum Film Aktiengesellschaft rövidí
tése. — Megérkeztünk! Tessék kiszáll
ni! Keresztül megyünk a kis fenyőer
dőn. Azután a Filmakadémia-úton. Ott 
balra, az a megkezdett vöröstégla 
építmény a jövendőbeli Filmakadémia 
és ott a sarkon, ahol az a nagy fe-

gi. Jelenleg hetvenöt növendék ta
nul itt és várja a felszabadulást, ami
kor majd a szomszédban dolgozhat. 
Mert ott, az út végén az már az Ufa 
kapuja és amögött mindenfelé épü
letek hosszú sora, ahol a filmet készí
tik. A kapuban igazolni kell magun
kat, mert nem olyan könnyű ám ide 
bejutni. 

De nincs semmi akadály és már is 
folytathatjuk utunkat. Az Ufa-kantin 
mellett megyünk el. Mennyi ismerős! Az 
a fekete szemüveges hölgy: Zarah 
Leander, akire múltkor egy világosító 
annyi fényt engedett, hogy súlyosan 
megégette szemét és még mindig 
szemüveget visel. Az a csitri kislány, 
aki három fiúval olyan nagyokat ne
vet: Brigitte Horney. Willy Birgelt á 
sujtásos ruhájában alig ismerni meg. 
Érdekes, hogy ezek a színésztek élet
ben mennyivel fiatalabbnak néznek 
ki, mint a vásznon. -

De menjünk tovább.. Először nézzük 
meg a telepen lévő külső díszleteket. 
Előttünk egy egész város terül el, 
mintha a világ legkülönbözőbb részei
ből hordták volna össze. Ez az utca a 
„Kongresszus utca". Itt készültek a 
„Táncol a kongresszus" külső felvé
telei. Erre vonult be az orosz cár: 
Willy Fritsch, és abból az ablakból 
dobta le csokrát a bécsi keztyűárus 
kislány: Lilian Harvey. 

Három UFA-műterem egy fedél alatt UFA FOTO 

hér tábla van, az a jelenlegi Filmaka
démia. A tábla felirata: Üt a Filmaka
démiához, — Út az Ufához. 

Ez a hosszú, fehér épület tehát az 
ideiglenes Filmakadémia, amely múlt 
év novemberében nyilt még. Egész 
Németországból szigorú válogatás 
után veszik fel ide a növendékeket, 
akiket négy féléven keresztül külön
böző szakokon képeznek ki. Innen 
kerülnek ki a jövendőbeli filmrende
zők, dramaturgok, színészek, techniku
sok, kosztűmtervezők, építészek, film
kölcsönzők és mozivezetők. Az Akadé
miának három fakultása van: filmmű
vészeti, filmtechnikai és filmgazdasá-

Szembe velünk egy barokk templom 
hullatja vakolatát, a római diadalíven 
pedig, ha keresztül jutunk, hatalmas, 
kínai kapu állja utunkat. Gyerünk 
talán ezen a hamburgi utcán végig. 
Matróz-kocsmák a fal mentén. De vi
gyázat! Az utca vége már csak fény
képezett papírfal és ha tovább me
gyünk, szétfoszlik a fal és az illúzió 
is. Mert a filmnél valóban minden 
csak illúzió!. Ha már ennyi kulisszatit
kot' ismernek, kedves hallgatóink, men
jünk fel ott arra a dombra is,- hadd 
áruljunk el még filmülkokat. A dom
bot Deviza-dombnak hívják. Az inflá7 
ció idején, amikor szünetelt a gyártás, 



s 
hogy a munkásoknak munkát adja
nak, taligáztatták össze ezt a dombot, 
amely azóta nagyon sok Ufa-filmnek 
volt már a külső kulisszája. Itt készül
tek azok a felvételek is, melyeket a 
„Aranyat asszonyért" című filmben 
láttak. Az aranymosók itt keresték az 
aranyat és itt haltak majdnem szom
jan a film hősei. 

A Deviza-domb mellett ezek a ha

tások filmen térbelileg úgy hatnak, 
mintha három dimenziósak volnának. 
Persze mondani sem kell, mennyi 
megtakarítást jelent, ha. egy díszlet 
felépítésénél az egyes részeket fény
képfalakkal lehet kitoldani, amelyek 
az itteni műhelyből kerülnek ki. 

Az Ufa-műhelyei azonban nemcsak 
ilyen Potemkin-falakat készítenek, ha
nem mindent, ami a filmhez szüksé-

Díszlet a szabadban UFA FOTO 

és nyolcezer ruha van. De higyjék el 
kedves hallgatóink, még ezelőtt a ru
hásszekrény előtt is megtörténik, hogy 
a művésznő azt mondja: „Hát már me
gint nincs mit felvennem!" 

Most pedig, ha már itt kint vagyunk 
az Ufóban, lássunk azért egy műter
met belülről is. A nagy sztárok nem 
szeretik munkaközben a látogatókat, 
talán a kis sztároknál több szeren
csénk lesz. A mellettünk lévő épület 
az Ufa kultúríilmműterme. Éppen most 
készül a félvétel a különböző bacil-
lusok életéről. Ez a különleges mikro
filmfelvevő több ezerszeres nagyítás
ban veszi fel a bacillusok mozgal
mas életét. A műteremnek egyik leg
érdekesebb technikai csodája pedig 
ez; a másik felvevő-készülék, amely 
óraszerkezettel van összeépítve. Az 
óraszerkezet tetszés szerint: tíz másod
perctől egészen tíz óra időtávolságra 
állítható be. Ha például egy növény
ről tízpercenként felvételt kell készí
teni, akkor megfelelő beállítás után 
ez az óraszerkezet tíz percenként el
sötétíti a műtermet, felgyújtja a lám
pákat, exponálja a felvevőgépet, utá
na pedig kioltja a lámpákat és ismét 
felhúzza a redőnyöket, hogy a növény 
zavartalanul tovább fejlődhessen. A 
műteremnek van egy másik technikai 
csodája is. Egy olyan filmfelvevő, 
amely másodpercenkint nyolcvanezer 
képet vesz fel. Tehát, ha azt mondjuk: 
egy, már nyolcvanezer darab film-

talmas vöröstégla épületek mind mű
termek. Mindenütt felvétel folyik és mi 
nem is fogjuk ezt a nehéz és idegölő 
munkát zavarni, hanem tovább me
gyünk, hiszen még sok érdekeset kell 
látnunk. Ezt az épületet előttünk 
üvegháznak hívják, nem azért, mint
ha délszaki növényeket nevelnének 
benne, hanem mert a film őskorában 
falai üvegből voltak és napfénnyel vi-
lágítítottak. Akkoriban a felvételek 
nemcsak a sztárok, hanem a nap sze
szélyétől is függtek. Menjünk talán be 
és majd itt is láthatunk kulisszatitko
kat, mert ebben a teremben készülnek 
a háttérvetítések. Emlékeznek a „Kék 
róka" című filmnek arra a jelenetére, 
mikor Willy Birgel és Zarah Leander 
kocsijukon Pest felé robognak. A ko
csi tipikus magyar tájakat: kukoricá
sokat, zökkenős kocsiutakat hagy ma
ga mögött Birgel autója akkor nem 
Magyarországon száguldott, sőt nem 
is száguldott, csak egy kicsit ide-oda 
rázták, mozgatták itt ebben a műte
remben és a háttérben kifeszített vá
szonra vetítették azt a filmszalagot, 
melyet még Magyarországon vettek 
fel. Itt aztán Birgel mozgó autóját és a 
háttérre vetített tájat újra filmezték. 

A szomszédban van az Ufa nagyító-
műterme. Menjünk be ide is. A fal 
mellett láthatunk még a „Hazatérés" 
című filmből templom-részleteket, ahol 
Zarah Leander énekelt. Ezek úgy ké
szültek, hogy az egyik gótikus temp
lom hajóját 13-szor 18 centiméter 
nagyságban lefényképezték és felna
gyították olyan nagyra, hogy a temp
lom-díszletet ezekkel az eredeti felvé
telekkel kiegészíthették. Igy nem volt 
szükséges az egész templom hajóját 
felépíteni, mert ezek a fényképnagyí-

Az UFA triifc/c-filmműterme UFA FOTO 

ges. Ott, abban a hosszú épületben 
asztalos, lakatos, kovács, üveges, fes
tő dolgozik, a másik épületben pedig 
divattervező, szabó, maszk- és . pa- . 
rókakészítő. A filmhez szükséges kel
lékeket ez a raktár őrzi. A leltár tíz
ezer bútordarabot tart számon. Ehhez 
tartozik még számtalan kép, váza,, 
szőnyeg, lámpa és mindenféle háztar
tási és egyéb felszerelés. A ruhatár
ban nyolcszáz csizma, kétezer paróka 

kockán van kép! Ezael a géppel a ki
lőtt golyót, amint repül a levegőben,' 
fel lehet venni és filmre rögzíteni. 

De hagyjuk el a technikának ezt_ a 
csodálatos műhelyét, és tekintsünk be 
egy percre , a hangosítóműterembe is, 
Az : épület- . különleges hangszigetelő 
anyaggal van kibélelve. A termek fa
la faforgácsból préselt kockákkal van 
kirakva. Ez itt a legnagyobb terem 
és a- legnagyobb ' z.enekar is elférne 
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filmből álló produkciója élén 

Mm TIK 
&WWYTK 

a vérbeli magyar vígjátékát, mely 
már szeptember hó végén műsorra 
kerül az URÁNIA és ÁTRIUM 
f i l m s z í n h á z a k b a n 

Főszereplői 

P Á G E R A N T A L 
K O M Á R J U L i A 
E R D É L Y I M I C ! 
M I H Á L Y F F Y B É L A 
A filmet a .BORS ISTVÁN rendezője: 

B Á N K Y V I K T O R 
rendezi, aki BÉKEFI ISTVÁN társaságá
ban irta a film f o r g a t ó k ö n y v é t is 

X U L F O L O i F I L M J E I N K ? 

VILEdwardéskora 
(Entente cordiaie) 

A veszélyes leány 
/Gribouille) 

A 9agq leoény 
(lls étaient 9 céliba'airs) 

A f r a n c i a f i I m g y á r I á s 
l e g ú j a b b r é m e k e i! 

M a g y a r f i l m j e i n k e t a 
D É L I B Á B K F T . g y á r t j a 

ÜUS1 FILM J}i i i©$ s i l i e r ! 
ES3 
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OLVASÓINKHOZ 
A lapok terjedelmének korláto

zásáról megjelent kormányren
delet következtében e héttől kezd
ve ezentúl kevesebb hely áll ren
delkezésünkre olvasóink tájékoz
tatására, mindazonáltal nyomda
technikai módot találunk arra, 
hogy lapunk korlátozott terjedel
mének keretei között továbbra is 
hűségesen beszámoljunk minden 
szakmai hírről, csak úgy, mint a 
múltban. 

A sajtóellenőrzésről szóló másik 
kormányrendelet következtében e 
helyen a r r a kérjük t. üzletfelein
ket, hogy közleményeiket a jövő
ben szíveskedjenek korábban hoz. 
zánk juttani, mert csak ebben az 
esetben tudjuk biztosítani azok 
megjelenését. 

MAGVAR 

A F I L M 
szerkesztősége és 

kiadóhivatala. 

b e n n e . O d a a fehér falra vetítik a fil
met, a m e l y m é g n é m a . A zeneka r a 
vászon a la t t ül. A vá szonna l szemben 
v a n a ka rmes te r á l l ványa . A k a r m e s 
ter a vetített filmnek megfe le lően ve
zényli a zenekar t , a hango t p e d i g kü
lön h a n g s z a l a g r a veszik fel, amit ké 
sőbb a k é p p e l ö s szemáso lnak . Azon
b a n n e m c s a k zenekar t , éneket is szok
tak u tó lag felvenni a képhez . *) 

Rökk Marika és Simonyi Lia 
UFA FOTO 

Ezzel, k e d v e s ha l lga tó ink , b e is fe
jeztük l á t o g a t á s u n k a t a b a b e l s b e r g i 
Ufa-gyárban . Jó u tazás t k ívánunk ha 
zafelé . 

*) A rádió-előadásnak ezt a részét 
Rökk Marika lemezre felvett énekszá
mai követték a Halló, Janim! eímű VFA-
filmből. 

Riadó Indiában 
(The Drum) 

írta: Biró Lajos 
Rendezte: Korda Zoltán 

Főszereplők: Sabu, Raymond Massey, 
Valerie Hobson 

Gyártotta: London-Korda Film 
Beszél: angolul 

Magyar szöveg: Pacséry László 
Hossza: 2708 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Mozgóképüzemi 

Szakbemutató: Kamara, augusztus 29 

Titkos kezek fegyvert csempésznek 
Nyugat India északi határán át az elége
detlen mohamedán néptörzseknek. Car-
ruthers kapitány a zseniális angol hírszer
ző jelenti a pesavari kormányzónak, hogy 
a csempészek már gépfegyvereket is szál
lítanak. A kormányzó Carrutherst egy 
határvidéki kis fejedelemségbe, Tokotba 
küldi, hogy szerződést kössön az ottani 
khánnal a csempészés megakadályozására. 
Carruthers eleget tesz a megbízásnak, de 
mire visszatér Pesavarba, Tokotban pa
lotaforradalom tör ki. — Ghul, a khán 
öccse, megöli a fejedelmet és világgá űzi 
fiát, a kis Azim herceget, hogy magához 
ragadja a hatalmat. Ghul a békétlen mo
hamedán törzsek élére áll, hogy megtörje 
az angolok hatalmát, de a mozgalmat 
egyelőre csak titokban szervezi, sőt szín
leg még az angolokat is elismeri. A kor
mányzó Carrutherst rendeli ki Tokotba 
ügyvivőnek. Míg Ghul nagyravágyó ter
veit szövögeti, a jogfosztott Azim herceg 
Pesavarban bujdosik, hűséges szolgája ki-
séretében. Tokotban Ghul khán a legna
gyobb szívélyességgel fogadja Carru-
therséket, de a tapasztalt ügyvivőt nem 
téveszti meg ez az őskeleti ravaszság. 
Jól tudja, • hogy a széles mosoly mögött 
milyen gondolatok rejtőznek és az egyik 
emberét megbízza, hogy kémlelje ki a 
helyzetet. Zarullah, a hű szolga belopód-
zik Ghul khán palotájába és megtudja, 
hog a khán vérfürdőt akar rendezni Nu-
barrem ünnepén és az egész angol ügy-
vivőséget le akarja mészárolni. Carruthers 
azonban a hű szolga értesítését nem kap
ja meg. Azim herceg hívei azonban érté
sére adják neki, hogy mi készül Ghul pa
lotájában, de mire a kis herceg Tokotba 
vágtat, Carruthers már elfogadta a klyán 
meghívását az ünnepi lakomára, sőt már 
el is távozott a khán palotájába. Izgal
mas percek következnek, Carruthers sejti 
Ghul tervét és izgatottan várja az ünnep 
végét jelző harmadik dobszót, amelyet 
azonban már nem a khán emberei, ha
nem Azim herceg pergeti, aki belopódzott 
a toronyba és Carrutherst riadóval figyel
mezteti a veszedelemre. A harc megindul, 
a segítő angol csapatok megérkeznek és 
kemény küzdelemben megmentik Carru
thers kapitány életét. 

Az angol filmgyártási felkészüitsiég és 
áldozatkészség remek bizonyítéka a film. 
Exótikumának titokzatossága külön le
bilincselő. Tömegek, harcok, izgalmak, 
India csodavilága, a rendezés monumen

talitása, a szereplök átérzett játéka: ezek 
azok az értékek, amelyek alapján ez a 
színes filmattrakció biztos sikerre számít
hat. 

Minden vihar elül 
ö t Walt Disney egyfelvonásos 

színes, rajzos trükkfilm 
Cenzúra: aluli 

Kölcsönző: Mozgóképüzemi 
Szakbemutató: Kamara, augusztus 30 

Bemutatta: City, Casino, augusztus 31, 
Átrium, szeptember 6 

A „Hófehérke" világhírű alkotója ez
úttal öt kisfilmmel örvendezteti meg a 
közönséget. Az öt egyfelvonásos öt él
mény. Amit ötletben, kivitelben produkál 
Walt Disney, azt nem tudja utánacsinálni 
senki ezen a téren. Messze kimagasló 
művésze ö annak a filmzsánernak, ame
lyet művel. Ezek a színes, rajzos t rükk
filmek egy-egy üde oázist jelentenek a 
mozik műsorában. A cinikust is mosoly
ra ösztönzi s a kőszívűt is meglágyítja. 
Walt Disney Chaplin trónját foglalta el a 
filmbirodalomban — joggal. 

^Tégy toll 
(Four Feathers) 

Irta: A. E. Mason. 
Fi lmre írta- Biró Laios és Artúr Wimperis. 

Zene- Rózsa Miklós. 
Rendezte: Korda Zoltán. 

Főszereplök- John Clenients, Ralp Richard-
son, June Dupher.. 

Gyártotta: London-Korda Film 
Beszél: angolul. 

Magyar szöveg: Pacséry László. 
Hossza: 3276 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Mozgóképüzemi. 

Szakbemutató: Kamara, augusztus 31. 

Anglia egyik legnagyobb katonai család
jából származott a fiatal Harry Faver
sham,, az Északi Ezred hadnagya. Az 
Északi Ezred nagy feladatok előtt áll. 
Khartoumot vissza kell szerezni, mert a 
vérengző dervisek százával tar tanak fog
va ártatlan embereket. Az ezred Porth-
moutból való elindulása előtt Faversham 
hadnagy elje.sjyzi Ethne Borrough-t, az 
ugyancsak katonai családból származó, 
gyönyörű ifjú lányt. Az eljegyzés egyút
tal búcsú is. Harry Faversham boldog
talan, hogy menyasszonyától el kell vál
ni. Különben sem katonás természet. A 
harctérre való indulás előtt benyújtja 
tiszti rangjáról való lemondását. Angliá
ban az volt a szokás, hogy akit úr i t á r 
saságban a gyávaság bűnevei vádoltak, 
annak megbélyegzéséül névjegyre tűzött 
fehér tollat küldtek. Harry-nek csomag 
érkezett, amelyben három névjeggyel há
rom fehér toll jött. Egyik Durrance név
jegye, volt. John Durrance kapitány nem
csak feljebbvalója, bajtársa, hanem ve
télytársa is volt Harrynak. ő is pályázott 
Ethne kezére, de Harry volt a szerencsé
sebb. A másik két fehér tollat Wil-
loughby hadnagy és Péter Borrough had
nagy, Ethne fivére küldték. Ennél lesúj
tóbb csak Ethne megvetése lehetett. 
Harry elkerül Afrikába, 4000 mérföld vá
lasztja el a Kitchener-seregtől. Közte és 
volt bajtársai között az égő bennszülött 
pokol. Harry sangali bennszülöttnek ál
cázza magát. Homlokára rásütteti a san-
gáliak tüzes bélyegét. Némának tetteti 
magát, így jut el az Északi Ezred köze-



Első magyar bűnügyi 
f i l m d r á m a 

5 óra 40 
(A törvény nevében) 

R e n d e z t e : 

Tóth Endre 
írták: Babay József 
és Szatmári Jenő 
Művészeti tanácsadó: 

Kiss Ferenc 
F Ő S Z E R E P L Ő K : 
Tasnády Mária 
Makkal Margit 
Kiss Ferenc 
Uray Tivadar 
Vaszary Piri 

_R á t z V a l i 
Forgalomba hozza i 

HUnniA FILlYIfiVAR RT 
f i l m e l h e l y e z ő i r o d á j a 
Budapest, VU. Erzsébei-krt. 8. II 
Telefonszámaink: 132-828 es 132-888 

Az idei velencei Biennalén di
cséretet kapott. — A lillafüredi 
Nemzeti Filmhéten megnyerte 
az Ufa nagy e z ü s t s e r 1 e g é t. 

Megjelenik szept. 12-én: 

R O Y A L A P O L L Ó 
Á T R I ü M 

Hunnla-Tahacs film 
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SZEMERJAY DÉNES dr. 
Jogi szigorlata idején rákacsin

tott a filmre és kacérkodásában 
odáig ment, hogy segédkezni kez
dett a Hunniában. Gyakorlatosko-
dása során egy francia rendező 
mellé is került és itt már szerel
mese lett a filmnek. A Hunnia 
után szerelmének objektumát 

felcserélte a Magyar Film Irodá
val, ahol sikerült kiegészítenie 
filmismereteit. A két gyárban 
minden téren szerzett kitűnő gya
korlata után belekóstolt a film 
kölcsönzési és kereskedelmi részé
be is, ugy, hogy ez év tavaszán a 
Fox budapesti fiókja ügyvezető
jéül szerződtette. Harmincéves 
sincs és párévi tanulóideje után 
ma már úgy dobálódzik a film-

, szakma terminus technikusaival, 
mint egy zsonglőr. A világhírű 
amerikai filmvállalat fiatal ma
gyar vezetője már most elkönyvel
heti karrierjét, amelynek perspek
tívája egyre szélesedik. Igy van 
az, ha valaki olyan fiatalon kezd 
egy mesterséget, mint ő. Mint diák 
is az elsők közé tartqzott, mert egy 

középiskolai versenyen szépirodal
mi díjat nyert és úgy mellesleg 
zongora- és zeneszerzési képesítő 
vizsgája is van. A házaséletbe is 
fiatalon kóstolt bele és ma már 
másféléves gyönyörű fiával büsz
kélkedhet. Ha gyors iramát így 
folytatja, rövidesen nagypapa 
lesz. Gratulálunk a 120-as tempó
hoz, Dini! 

lébe. Egyik ütközetben mint bennszülött 
vesz (észt. Megvakulva, félholtan találja 
meg t |urrance-ot , aki az első tollat küld
te. Elftpeli a táborhoz és zsebébe vissza
csempészi a neki küldött fehér tollat. A 
másik két toll küldője, Willoughby és 
Péter, a vérengző dervisek rabságába ke
rül. Ott talál rájuk Harry, még mindig 
mint bennszülött. A khartoumi erődben 
fogságban sínylődő sokszáz bennszülöttet 
és két bajtársát életének százszoros koc
káztatásával, izzó bátorsággal megmenti. 
A két tollat visszajuttatja hozzájuk. Igy 
kiköszörülte a gyávaság csúnya vádjának 
csorbáját. A. nagy harcok után megbékél
nek a szívek, szegény Durrance hivatásá
nak hősi áldozata. Willoughby és Péter, 
előléptetést kapnak, Harry pedig mosoly 
és csók közben adja vissza menyasszo
nyának a negyedik tollat. 

* 
Az eddigi sikerek bizonyítják, hogy há

lás dolog a multszázadvégi angol gyarmat i 
háborúkat filmre vinni. Azt hisszük, ez a 
film sem marad el a többi hasonló tár
gyú film mögött. Érdekes téma, izgalmas 
törtéhet, nagyvonalú rendezés, kitűnő 
alakítások és szép színes felvételek jel
lemzik Korda Sándor legújabb, mindéi? 
tekintetben művészi alkotását. 

n. Siegfried-vonal 
(Der Westwall) 

Összeállította: Fritz Hippler dr. 
Hossza: -1130 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Ufa 

Bemutatta: Uránia, szeptember 7 

A nagynéniét birodalom nyugati védel
mét szolgáló Siegíried-vonal keletkezé
sét, építését, az erőd belső életét és bá
mulatos berendezését mutatja be ez a 
film, amely a mai háborús aktualitás 
kapcsán fokozott érdeklődésre tarthat 
számot a közönség minden rétegében. A 
német akarat, erő és hatalom óriási és 
félelmetes dokumentuma ez az új Ufa-
film. Izgalmasabb, lebilincselőbb minden 
drámánál, ami vászonra kerülhet. 

Repülő asszonyok 
(Tailspin) 

Irta: Frank Wéed 
Rendezte: Roy del Ruth 

Főszereplők: Alice Faye, Constance Ben-
nett, Nancy Kelly, Joan Davis, Charles 

Farrel 
Gyártotta: Fox 
Beszél: angolul 

Magyar szöveg: Serényi Erzsébet 

Hossza: 2337 méter 
Cenzúra: aluli 

Kölcsönző: Fox 
Bemutatta: Décsi, Kamara, szeptember 5. 

* 
Trixie Lee fiatal pilótanő résztvesz a 

női gyorsasági versenyen, de gépe megsé
rül és kényszerleszállást végez. A ver
senyt barátnője, Lois Allén nyeri. Míg 
Trixie gépét javítják, a repülőtérre érke
zik Dick Price pilótahadnagy, akit Trixie 
már régen szeret. Dick azonban Lester 
repülőgyáros leányát, Garryt szereti, de a 
szeszélyes milliomoslánnyal örökösen ci
vódnak. Garry be akarja bizonyítani Dick-
;iek. hogy komolyan kell őt venni. Meg
tanul vezetni és a nagy clevelandi verse
nyen indulni akar nagyteljesítményű gé
pével. A verseny első napján Lois férje, 
Speed, világrekordot akar javítani, de a 
gép lezuhan. Lois egy óvatlan pillanatban 
ielszáll és a földnek irányítja a kormányt, 
hogy úgy haljon meg, mint férje. Nyolc 
gép í.taitol a versenyen. Trixie és Garry 
kerülnek az élre és küzdenek a győzelem
ért, mely mindkettőjüknek oly sokat je
lent. Gerry látja, hogy a szegény lány 
mindent erre az utolsó lapra tett fel, Meg
játssza, mintha kormánya elromlott -volna 
es kiugrik a gépből. Az ejtőernyő nem mű
ködik tökéletesen és Garry megsebesül. 
Trixie diadala teljes, mer t ragyogó szer
ződést kapott. Meglátogatja Garryt, hogy 
megköszönje lovagiasságát, mert látta, 
hogy Garry csak színleli a balesetet, hogy 
ő nyerhesse a versenyt. Hálából kibékíti 
Dicket Garryval. 

Az első női repülőfilmben izgalmas ve-
pülőversenyeket, haláltmegvető bravúro
kat látunk. Vakmerő légi mutatványok 
követik egymást a film érdekes meséjé
nek keretében. A maga nemében eredeti 
zsánerű film premierje a siker jegyében 
folyik. 

Az utolsó Wereczkey 
Irta: Zalabéri János novellájából Orbók 

Attila. 
Rendezte: Szlatinay Sándor 

Zene: Szlatinay Sándor 
Zenei uezető: Vincze Ottó 

Asszisztensek: Ferjentsik Ottó és Németh 
Dezső 

Főszereplők? Szeleczky Zita, Hajmássy 
Miklós, Hidvéghy Vali, Bilicsi Tivadar, 
Vaszary Piroska, Csortos Gyula, Kürthy 
György, Zala Karola, Laomerszky Margit. 
Kompóthy Gyula, Kahók Győző, Dán Etel
ka, Timár Kató, Misoga László, Ungvári 
Gyuszika, Hernádi Gizi, Szép Ilonka, 
Gonda György, Szőreghy Gyula, Zordon 
Gyula, Kelemen Lajos, Sághy István, K. 
Tóth Kitty, Huszthy Róbert, Bárdi Rezső. 

ÁTRIUM 
CASINO 
CITY 
CORSO 
DÉCSI 
FORUM 
KAMARA 
OMNIA 
RADIUS 
ROYAL APOLLÓ 
SCALA 
URÁNIA 

Premiermozik műsora : 

Minden vihar elül 
Minden vihar elül 
Minden vihar elül 
A feleségem karrierje 
Repülő asszonyok 
Judith 
Repülő asszonyok 
Ultimátum 
A Broadway rózsája 
A iökéleies férfi 
A három testőr 

, A Siegfried vonal 

szép. 6-tól 
aug. 31-től 
aug. 31-től 
aug. 30-tól 
szép. 5-től 
aug. 28-tól 
Szép. 5-től 

repriz 
aug. 30-tól 
aug. 31-től 
szép. 4-től 
szép. 7-től 

Mozgókópüz 
Mozgóképüz. 
Mozgóképüz 
Meiro 
Fox 
Warner 
Fox 
Harmónia 
Fox 
Standard 
Fox 
UFA 



Gyár: MFI, 1939 
Beszél: magyarul 

Gyártási vezető: Zalabéri Horváth János 
Felvételvezető: Zeéry Géza 

Kép: Icsey Rezső 
Hang; Kereszti Ervin 

Összeállította: Farkas Zoltán 
Díszlet: Simoncsics-Iliszi 

Hossza: 2290 méter 
Cenzúra: aluli. 

Kölcsönző: Standard 
Szakbemutató: Kamara, szeptember 5. 

A. Concordia Szállítmányozási r. t. min
denféle ügyes-bajos dolgainak elintézője: 
az ifjú cégvezető, Wereczkey Erzsi. Tipi
k u s dolgozó lány, akinek egyetlen szen
vedélye, hogy édesanyját megkímélje a 
gondoktól. Nyugodt életüket feldúlja az, 
hogy egyik este Erzsi egy régi és családi 
ereklyeként őrzött bibliában megtalálja a 
Wereczkeyek végrendeletét. E szerint a 
mándoki kastélyban van elrejtve a We
reczkey nemzetség kincse-vagyona. Erzsi 
szabadságot kér és fel akarja kutatni 
örökségüket. Érdekes módon megismerke
dik a kastély jelenlegi tulajdonosával, a 
fiatal Miklóssyval. Miután a kincs a fia
tal Miklóssy hálószobájának a falában 
van elrejtve, nagyon nehezen tud köze
lébe férkőzni. Kénytelen az éjszakát fel
használni arra, hogy a kincset tartalmazó 
falat kibontsa. Persze, megzavarják, mer t 
Katalin a fiatal Miklóssy nagynénje szel
lemnek nézi az éjszakai látogatót. Az ott
felejtett tervrajzból Miklóssy megtudja, 
hogy a lány nem azért jött a kastélyba, 
mer t őt szereti, hanem a kincs miatt. A 
reggel azonban meghozza a megoldást, 
mikor Erzsi megtalálja a kincset, behívja 
•a szobába Miklóssyt és bevallja, hogy 
h a már a kincses ládában nem is talált 
.semmit, megtalálta a boldogságát, Mik
lóssy mellett. 

Tarzan fia 
(Tarzan Finds Son) 

Irta: Edgár Rice Borroughs 
Filmre írta: Cyril Hume 
Rendezte: Richárd Thorpe 

Főszereplők: Johnn-y Weissmüller, Mau-
reen O'Sullivan, John Sheffield 

Gyártotta: Metró 
Beszél: angolul 

Magyar szöveg: Radó István 
Hossza: 2247 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Metró 

Szakbemutató: Corso, szeptember 1 

Richárd Láncing és felesége 8 hónapos 
gyermekükkel Fokvárosba repülnek. A 
dzsungel felett zivatarba kerülnek. A vi
h a r következtében a repülőgép lezuhant. 
Lancingné szörnyethal a pilótát és Mr. 
Lancingot a babonás zambéli törzs vér
szomjas tagjai rabolják el, hogy borzal
mas szertartásaik közepette vegyék éle
tüket. A csecsemő életben marad, és ami
kor éhségében keservesen sírni kezd, 
Chita az anyamajom figyelmes lesz és el
hozza a gyerrneket Tarzanékhoz. Tarzan 
és felesége örömmel fogadják a kisdedet, 
akit felnevelnek. A gyermek meglepő 
ügyességgel tanulja el Tarzantól, — akit 
apjának tart, — anak fortélyait. A kis 
család boldogan él, amikor egyik napon 
egy expedíció érkezik a vadonba. Sir Tho-
mas, Austin Láncing és annak felesége 
érkeznek az utazó csoporttal, hogy fel
kutassák a szerencsétlenül jár tak nyomát. 

Voltaképen azonban meg akarnak győződ
ni arról, hogy tényleg elpusztultak-e ro
konaik, hogy a milliós örökséget megsze
rezhessék. Sir Thomas Tarzanékkal való 
találkozása után azonnal felfedezi a kis
gyermekben elhunyt apja hasonmását. 
Lancingék úgy döntenek, hogy magukkal 
viszik a gyermeket. Tarzan hallani sem 
akar a tervről. Jane vissza akarja vezetni 
az expediciót, de Lancingék fegyverrel 
kényszerítik, hogy az általuk választott 
ösvényen menjenek tovább. Jane figyel
mezteti Lancingot, hogy ez a vérszomjas 
zambéli törzs földjén vezet keresztül, de 
ők nem hisznek neki és tovább haladnak. 
A zambélik meg is támadják a kis csapa
tot a benszülötteket felkoncolják. Jane 
végső kétségbeesésében a kisfiút kicsem
pészi, hogy az a dzsungelben fusson Tar-
zanhoz segítségért. Jane a kisfiú szökését 
saját testével fedezi. A vadak lándzsá
jukkal meg is sebesítik Janet . A kisfiú 
el is érkezik Tarzanhoz, aki elefántjai és 
majmai segítségével meg is támadja a 
zambélik faluját. Éppen jókor érkezik. 
Tarzanék szétrombolják a falut, a segít
ségre érkező eleféntcsorda összetapossa a 
megrémült vadakat. A megmenekült fe
héreket szelídített elefántjaival viteti el, 
és Tarzan, felesége és a kisfiú boldogan 
térnek vissza a dzsungelbe, melynek vad
jai örömmel üdvözlik gazdájuk visszaté
rését. 

* 
A népszerű Tarzan-fUmek legkedvel

tebb Tarzanját, Johnny Weissmüllert is
mét viszontlátjuk. Utódot is nevel magá
nak a dzsungel ura és a gyermekszereplő 
bája új színt visz a már ismert dzsungel
filmtörténetbe. Tarzan hívei nem csalód
nak ebben a filmben sem. 

MAGYAR VILÁGHIRADÓ 
M. F. I. 

811. sz. 
1. Olasz főiskolások Rákóczi kassai 

sírjánál. (MFI — Kerti) 
2. Kárpátaljai gyermekek Balaton

szabadiban. (MFI — Megyer, 
Zsabka, Marton) 

3. A lakberendezési és háztartási ki
állítás. (MFI — Megyer, Zsab
ka, Marton) 

4. A Balatoni Sporthét Siófokon és 
Füreden. (MFI — Horváth, 
Somkúti) 

5. VII. nemzetközi filmverseny Ve
lencében. (Luce) 

6. Egy íengerpa: ti Hitlerjugend 
tábor élete. (Ufa) 

7. Észt tornásznők bemutatója a 
Ling ünnepen. (Svensk) 

8. Háborog a Vezúv Pompei ókori 
romjai felett. (Luce) 

BÁRÓ VILLANI FRIGYES DR. 
külügyminisztériumi követségi ta
nácsos, aki minden évben, mint a 
velencei nemzetközi filmverseny 
zsűribizottságának magyar tagja, 
résztvesz végig a Biennalén, az el
múlt héten visszaérkezett a főváros
ba és lapunk legközelebbi számában 
cikket ír a Velencében bemutatásra 
került francia filmek művészi kva
litásairól, valamint a filmversenyen 
szerepelt két magyar film, főleg a 
Bors István sikeréről, amely felül
multa az olasz földön eddig bemuta
tott minden magyar film sikerét és 
amellyel az olasz sajtó is a siker 
hangján foglalkozott. 

A MAGYAR FILMOPERATŐRÖK 
T A R S A S i í J A 

szeptember 6-án, 
szerdán este tar
totta szokásos hó-
eleji társasösszejö
vetelét a tagok 
nagy érdeklődése 
mellett, Somkúti 
István ismertette a 

múlt hónapban megválasztott öttagú 
végrehajtó bizottság működését. Be
jelentette továbbá, hogy a Társaság 
jelvényei rövidesen elkészülnek és 
azokból az első öt darabot tisztelet
képpen a szakma olyan prominens 
egyéniségeinek adják, akik az opera
tőrökkel évek hosszú során fenn
tartott érintkezésük kapcsán őszin
te együttérzésüknek adták tanúje
lét. Több folyó ügy megbeszélése 
után az Operatőrök Társasága el
határozta, hogy legközelebbi társas
összejövetelét október 4-én tartja 
meg. 

KASSA — MOZI NÉLKÜL 
Kassa város közönsége már egy 

hét óta mozielőadások nélkül van. 
Kassán négy mozgószinház volt 
üzemben augusztus 31-íg, ezeknek 
az ideiglenes koncesszióját azonban 
nem hosszabbították meg. Nagy meg
lepetésre a belügyminisztérium csak 
augusztus 31-én kézbesítette ki 
azoknak az értesítést, akik megkap
ták a kassai mozik koncesszióját. A 
belügyminiszteri döntés szerint Kas
sán a jövőben nem négy, hanem csak 
három mozgószinház lesz s ez a há
rom mozgószinház összesen tíz csa-
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ládot fog el tar tani . Az új engedmé
nyesek között kizárólag keresztény 
magyar ál lampolgárok vannak. A 
belügyi d ö n t é s u tán is azonban az a 
helyzet, hogy a kassa iaknak még jö-
néhány napig nem. lesz mozielőadás
ban részük, m e r t a belügyminiszter 
egyidejűleg arra utasí tot ta az új en
gedményeseket , hogy korlátol t fele
lősségű társaságot alakítsanak, en
nek a megalakí tása azonban az ille
tékes bíróságok ú t ján néhány napot 
igénybevesz. 

. N É G Y M A G Y A R F I L M 
E G Y S Z E G E D I S Z Ö V E T K E Z E T 
P R O G R A M J Á N 

Nemrégiben a szegedi egyetem 
és a tá rsadalmi élet előkelőségei 
megalapí tot ták a Tisza Irodalmi és 
Művészeti Szövetkezet-et. A szövet
kezet filmeket fog gyár tani . Az el
ső film a szegedi gondolatot viszi a 
magyar közönség elé, változatos és 
i rodalmi szempontból is ér tékes 
filmtörténet keretében. A készülő 
film a szegedi lelket muta t ja be, 
amelyet háború, török hódoltság, 
tűzvész, árvíz, francia megszállás, 
forradalom sem tudot t megtörni . A 
film, külső felvételeit Szegeden és a 
szegedkörnyéki tanyavi lágban for
gatják, majd októberre műte rembe 
költöznek. A Tisza Szövetkezet több 
magyar játékfi lmet is te rvbe vett , 
többek között a szegedi árvíz tör té
netét, Sik Sándor drámája alapja'..! 
egy Zrinyi-filmet, s egy v idám film
vígjátékot Kelemen László, az első 
magyar színigazgatóról, aki szintén 
Szegedről indul t el. 
K Ü L T Ű R P I L M 
A F E L S Z A B A D U L T 
F E L V I D É K R Ő L 

A Magyar Film Iroda megbízásá
ból nagyszabású kul túrf i lm felvéte
leit kezdte meg a napokban a Felvi
déken Cserépy László rendező és 
Kerti Lajos operatőr. A kul túrf i lm 
a visszacsatolt terüle tek minden ku l 
turál is , néprajzi, tör ténelmi és táji 
érdekességeit összegyűjti. A fiimező
ket Gömörben Szombathy Viktor, a 
forgatókönyv szerzője kalauzolta ú t 
jukon, amely Rimaszombattól kezd
ve Balogon, Gömörhosszúszón, Pe l -
sőcön, Jolsván, Rozsnyón, Kraszna-
horkán át vezetett, természetesen a 
licei fazekasok sem marad tak le a 
szalagról, sőt a süvetei fatemplom is 
előkelő helyet kapot t a felvidéki 
ku l tú rá t bemuta tn i hivatot t f i lmte
kercsen. A felvidéki idegenforga
lomnak és ku l tú rpropagandának 
szolgálatára h ivatot t film elkészítése 
maga is felér egy felbecsülhetetlen 
ér tékű kul túr te t te l . 

A ^MAGYAR S Z Í N É S Z E T " 
szeptember^ 10-i száma bőséges ta r 
ta lommal j e l en t meg a elmúlt héten. 
A Kamara színművészeti főosztályá
nak hivatalos -••havi6 közlönyé" lég* 
ujabb számában ismertet i a zsidó
törvény végrehaj tási u tas í tásának a 
színművészeti ... -főosztályt •, érdeklő 
pontjait, a gyakorlatos színművészek 
és filmművészek vizsgáját szabályo
zó rendeletet és a budapest i szinész-
szerződési minta feltételeinek mó
dosítása ügyében megjelent rendele
tet. A Magyar Színészet Szeptemberi 
száma közli ezenkívül a legutóbbi 
tagfelvételeket és átminősítéseket, 
végül felhívásokat, tudnivalókat és 
híreket ad a Csellé Lajos kamara i 
főti tkár felelős szerkesztésében meg
jelenő ta r ta lmas kamarai közlöny, 
amely nélkülözhetet len minden szín
művészeti főosztályba tartozó tag
nak. 

M E G N Y Í L T AZ E L I T MOZI 
Többhetes szünet u tán csütörtö

kön, szeptember 7-én megnyíl t az 
Elit mozi, amely a nagysikerű Top-
rini nász-szal kezdte meg új szezon
ját. 

A R O M Á N M O Z I K B A N 
T I L O S AZ É R Z E L E M 
N Y I L V Á N Í T Á S ' ' 

A bukares t i rendőrség közölte a 
filmszínházak igazgatóságával, hpgy 
a közönség számára tilos mindenféle 
tetszés- vagy nemtetszés nyi lvání
tás, ha a film pergetése közben a 
vásznon ismert nemzetközi egyéni
ségek alakja jelenik meg. Ha a kö
zönség i lyen esetben bármiféle tün
tetésre ragadtat ja magát, a film per-
getését azonnal meg kell szakítani 
és az ügyeletes rendőrrel a mozi he 
lyiségét ki kell ür í t te tni . A tünte tő
ket a rendőrség szigorú elbánásban 
részesíti. 

H I D V É G H Y V A L É R I A 
A V Í G S Z Í N H Á Z T A G J A 

A Színiakadémia tavaly végzett 
növendékei közül a Vígszínház teg
nap tagjai sorába szerződtette Híd-
véghy Valériát. A fiatal színésznő 
mielőtt eljátszana első színpadi sze
repét, már jó ismerőse lesz a publ i 
kumnak. A filmen már is beérke
zett. A premier előtt álló 5 óra 40-
ben játszik kisebb szerepet, a leg
utóbb elkészült Utolsó Wereczkey-
ben azonban már ő kapta az egyik 
főszerepet és ugyancsak ő az egyik 
főszereplő a most forgatás alat t levő 
Zúgnak a szirénák című repülőfilm
ben is. 

KERESZTÉNY 
VIZSGÁZOTT GÉPÉSZ ÉS 

ÜZLETVEZETŐ 
volt mozis Budapest környékén 

mozi vezetését vállalja. Cim: 
G e i b e r D e z s ő , N a g y t é t é n y . 

Lapszemle: 
ESTI KURÍR. 1939. IX. 1. Az elkésett 

mozilátogató balesete. 
MAGYARORSZÁG. 1939. VIII. 30.. 

A szerző személyesen vigyáz arra, hogy 
a filmje bántsa a filmgyárosokat. (Egy 
új amerikai film gyártási titkaiból.) 

AZ EST. 1939. VIII. 30. 21 nagy 
filmje lesz idén a Hunniának. 

ESTI ÜJSÁG. 1939. VIII. 30. Orbók 
Attila: Három film —• s egy fontos ta
nulság a velencei versenyen. — O. A.:. 
Rökk Marika zajos sikert aratott Ve
lencében egy Ufa-filmben. 

A TÖKE. 1939. VIII. 31. A vegyes-
améta rendszerrel igyekeznek a film
gyártást megoldani. (A belügyminisz
tériumi rendelet csak 300.000 pengős, 
filmgyártási alapot teremt). 

SZÍNHÁZI MAGAZIN. 1939. IX. 2: 
Aszmann Ferenc: Aki a napot is le
hozza az égről. (5 képpel.) A hölgyek 
feleljenek: Van-e tökéletes férfi? (lff 
képpel). 

PESTI NAPLÖ 1939. IX. 3. Miért 
nem fogadta el Szörényi Éva a Para-
mount heti 5500 dolláros gázsiját? — 
Holywoodtól Parisig. 

PESTI HÍRLAP (Képes Vasárnap) 
1939. IX. 3. Társasjáték (2 képpel). 

NEMZETŐR 1939. IX. 4. Az Ormán
ság népe lelkesen fogadta a „FöVd-
inŐMlás" filmcsapatát. (Patkós György 
és Cserépy Arzén nyilatkozata.) 

PESTI TŐZSDE. 1939. I X 7. Kik fi
nanszírozzák az új magyar filmeket. 
(A banktőke jelentős szerepet .vállalt.) 
— Űj nagy mozi épül a Fehérvárí-
úton — akadályokkal. — Eddig 74 
keskenyfilmszinház létesült a vidéken. 

SZÍNHÁZI MAGAZIN. 1939. IX. 9. 
Az új filmtermés. (Milyen filmeket 
hoz a jövő szezon? (Megyery Ella ösz-
szefoglaló tudósítása a lidói VII- Nem
zetközi Filmversenyről.) (6 kép.) — 
Ilosvay Ferenc: Bordy Bella öngyilkos
sági kísérlete. (6 kép.) 

MAGYARORSZÁG. 1939. IX. 8. 
Csökkentett forgalom a hollywoodi 
filmgyárakban. — (Olcsóbb filmeket 
gyártanak, mert Európára nem lehet 
számítani.) 

ŐSERŐ, 1939. IX. Rennard Béla: 
Akadályozzák meg a filmszakmában a 
visszaéléseket. 

ÜJ MAGYARSÁG. 1939. IX. 7. Raj-
niss Ferenc: A Siegfried-vonal csodája. 

MINDKÉT 
(üzemvezetői és gép-
kezelői) m ű k ö d é s i b izonyí t 
v á n n y a l r e n d e l k e z ő e g y é n t k e 
v é s gyakor l a t t a l is a l k a l m a z u n k . 
A j á n l a t o k a t „ P e s t k ö r n y é k i film
s z í n h á z " je l igére e l a p k i a d ó 
h i v a t a l á b a k é r ü n k . 



Országos Mozgófényképvizsgáló Bizottság 
301—1939. eln. szám. 

(Megjelent a BUDAPESTI KÖZLÖNY 
1939. szeptember 2-i, 199. számában). 

Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizott
ság 1939. évi augusztus hó 20-tól augusz
tus hó 26-ig tar tot t ülésein 

a) nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 
1. Gibraltár (Sláger filmkölcs. kft.) han 

gos dráma 5 felvonásban, az S. A. Gib
ra l tár filmgyárban 1938. évben készült, 
2.633 m hosszú, 

2. Hétpecsétes titok — előzetes (Der 
Gouverneur — Vorspann) (Ufa) hangos 
reklám 1 felvonásban, a Terra Filmkunst 
GmbH. filmgyárban 1939. évben készült, 
92 m hosszú, 

3. Tökéletes férfi — előzetes (Filmérté
kesítő kft.) hangos reklám 1 felvonásban, 
a Magyar Fi lm Irodában 1939. évben ké 
szült, 115 m hosszú, 

4. Az inkák földjén (Steinschlangen und 
Vogelmenschen) (Ufa) hangos kultúrfilm 
1 felvonásban, az Universum filmgyárban 
1939. évben készült, 382 m hosszú, 

5. Judith — előzetes című, Áldozatos 
szerelem alcímű (Dark Victory — Trailer) 
(Warner-First) hangos reklám 1 felvonás
ban, a Warner-First filmgyárban 1939. 
évben készült, 90 m hosszú, 

6. Halálos szerelem — előzetes (Die Ge-
liebte — Vorspann) (Ufa) hangos reklám 
1 felvonásban, az Universum filmgyárban 
1939. évben készült, 80 m hosszú, 

7.- Légy résen (Good Scuts) (Mozgókép-
üzemi rt.) hangos színes rajzfilm 1 fel
vonásban, a Walt Disney filmgyárban 
1938. évben készült, 210 m hosszú, 

8. Canitoga hősei (Wasser für Canitoga) 
(Walter Tibor filmkölcs.) hangos dráma 7 
felvonásban, a Bavaria Filmkunst film
gyárban 1939. évben készült, 3.127 méter 
hosszú, 

9. Jáva, a kincses sziget (Urwald wird 
Kulturland) (Walter . Tibor filmkölcs.) 
hangos ismeretterjesztő 1 felvonásban, a 
Tobis filmgyárban 1939. évben készült, 
409 m. hosszú, 

10. Ilyenek a férfiak (Mánner müssen 
so sein) (Ufa) hangos színmű 5 felvonás
ban, a Terra Filmkunst filmgyárban 1939. 
évben készült, 2.706 m hosszú 

31. Alexeieff Sándor látomása" (M. F. I.) 
hangos színes ' reklám 1 felvonásban, a 
Gaspar Color filmgyárban • 1939. évben 
készült, 98 m hosszú, 

12. A baskervillei kutya (The Hound oí 
Baskerville) (Fox) hangos dráma 4 fel
vonásban, a 20th. Century Fox filmgyár
ban 1939. évben készült, 2.172 m hosszú, 

13. Magyar világhíradó 809. sz. (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 238 m 
hosszúr 

14. 20th. Century Fox hangos híradó 
XIII. évf. 35. sz. (Fox tönende Wochen-
schau) (Fox) hangos riport 1 felvonásban, 
a Fox film A. G. filmgyárban 1939. évben 
készült, 290 m hosszú, 

15. Nadrágos angyal című, Egy zűr
zavaros éjszaka alcímű (Drunter und 
Drüber) (Walter Tibor filmkölcs.) hangos 
vígjáték 5 felvonásban, az Algefa film
gyárban 1939. évben készült 2.466 méter 
hosszú, 

16. Mámoros báli éj — előzetes ( E J war 
eine rauschende Ballnacht — Vorspann) 
(Ufa) hangos rekám 1 felvonásban, az 
Universum filmgyárban 1939. évben ké
szült, 68 m hosszú, 

17. Ilyenek a férfiak — előzetes (Mánner 
müssen so sein — Vorspann) (Ufa) hangos 
reklám 1 felvonásban a Terra filmgyár
ban 1939. évben készült, 78 m hosszú, 

18. Bel ami (Walter Tibor filmkölcs.) 
hangos vígjáték 5 felvonásban, a Deutsche 
Fors Film Prod. GmbH. filmgyárban 1939. 
évben készült, 2.715 m hosszú, 

19. Csodavilág a Jungfrau tetején című, 
A Svájci Nemzetközi Alapítvány te rmé 
szetkutató intézete alcímű (Forschungs 
Station Jungfraujoch) (Walter Tibor film
kölcs.) hangos kultúrfilm 1 felvonásban, 
a Herbert Dreyer filmgyárban 1939. évben 
készült, 482 m hosszú, 

20. A sólingeni pengekovácsok (Bruder-
schaft der Arbeit) (Walter Tibor film
kölcs.) hangos ismeretterjesztő 1 felvonás
ban, a Tobis filmgyárban 1939. évben ké
szült, 332 m hosszú, 

21. Szerelem tolvaja — előzetes (Para-
mount) hangos reklám 1 felvonásban, Ma
gyarországon 1939. évben készült, 112 m 
hosszú, 

22. Nagy halak a horgon (Jagd auf 
Raubfische) (Ufa) hangos ismeretterjesztő 
1 felvonásban, az Universum filmgyárban 
1938. évben készült, 405 m hosszú, 

23. Nyár az örök jég birodalmában 
(Grönland-Sommer) (Walter Tibor film
kölcs.) hangos ismeretterjesztő 1 felvonás-
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ban, a Töbis filmgyárban 1939. évben ké
szült, 368 m hosszú, 

24. É le t az indokínai bozótban (Busch-
leben in Indóchina) (Walter Tibor film
kölcs.) hangos ismeretterjesztő 1 felvonás
ban, a Tobis filmgyárban 1939. évben ké 
szült, 496 m. hosszú, 

25. Ne hagyd magad Spunky (Barn 
yard Brat) (Paramount) hangos rajzfilm 
1 felvonásban a Paramount filmgyárban 
1939. évben készült 190 m hosszú mozgó
fényképeket. 

J)) Nyilvános előadásra alkalmasnak ta
lálta és a mozgófényképüzemekben a ma
gyar nyelvű mozgófényképek bemutatá
sára előírt arányszámba beszámíthatónak 

minősítette: 
1. Isten tenyerén (Kovács és Faludi) 

hangos népi já ték 5 felvonásban a Kovács 
és Faludi fi lmlaboratóriumban 1939. év
ben készült, 2.485 m hosszú, 

2. Tökéletes férfi (Filmértékesítő kft.) 
hangos vígjáték 4 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 2.141 
m hosszú mozgófényképeket. 

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

rúak jelen lehessenek: 
1. A gorilla (The Gorilla) (Fox) hangos 

vígjáték 4 felvonásban, a Fox filmgyár
ban 1939. évben készült, 1.854 m hosszú, 

2. Judith című, Áldozatos szerelem a l 
című (Dark Victory) (Warner-First) han
gos dráma 5 felvonásban a Warner-Firs t 
filmgyárban 1939. évben készült, 2.908' m 
hosszú mozgófényképeket. 

d) Külföldre kivinni engedélyezte: 
1. Testőrség spanyoliskolája (M. F . I.) 

hangos riport 1 felvonásban a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 15 m 
hosszú, 

2. Margitsziget (M. F. I.) hangos r iport 
1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 
1939. évben készült, 40 m hosszú, 

3. Szent István dij (M. F . I.) hangos r i 
port 1 felvonásban, a Magyar Film Irodá
ban 1939. évben készült, 30 m hosszú, 

4. Budapest—Belgrád (M. F. I.) hangos 
riport 1 felvonásban, a Magyar Film I ro
dában 1939. évben készült, 10 m hosszú, 

5. A Kormányzó a Felvidéken (M. F. I.) 
hangos r iport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 40 ni 
hosszú, 

7. Szent Jobb körmenet (M. F. I.) han
gos riport 1 felvonásban a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 60 méter 
hosszú, 

8. Tűzijáték (M. F. I.) hangos r iport 1 
felvonásban, a Magyar Film Irodában 
1939. évben készült, 30 m hosszú mozgó
fényképeket, 

Budapest, 1939. évi augusztus hó 26-án. 

* Dr . Szőllőssy Alfréd s. k. 
elnök 

miniszteri tanácsos. 
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fidler 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 filmducco, VIII., Dankó-utca 22. 
Tel.: 149—489. 

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

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

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

Beregi Ernő adm. szerv, iroda, V., Tátra
utca 15/b. Telefon: 311—537. 
Cinema, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
337—570. Raktár a házban. 

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

Csépreghy film, VII., Erzsébet-krt . 9—11. 
Tel.: 141—200. 

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

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

Eco film, VII., Rákóczi-út 12. Telefon: 
342—976. Raktár : VIII., Népszinház-u. 
21. Tel.: 342—984. 

Electra 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. 

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 130—805. 
'Filmkamara, VI., Bajza-u. 18. Telefon: 

113—305, 116—977. 
Filmservice, VII., Erzsébet-körút 9-11. T.: 

144—888, 136—888. 
Fox film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 139— 

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

Gevaert , V., Deák Ferenc-tér 3. Telefon: 
180—318. 

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

Gütt ler Antal, lásd: Palat ínus film. 
Gyimesy Kásás Ernő, a MAGYAR FILM 

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

Hajdú film XIV., Gyarmat-utca 39. Tel: 
279—999. 

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

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

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

Hausz Mária, VII., Erzsébet-krt . 9—11. 
Hebel Gyula szállító, VI,. Váci-űt 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. 

Hirsch és Tsuk, VII., Dohány-u. 42. (Ka
mara mozi) Tel.: 143—835 és 144—027. 

Hunnia filmelhelyezö irodája, VII., Erzsé
bet-körút 8. Tel.: 132—828, 132—888. 

Hunnia filmgyár rt . (Filmipari Alap), XIV, 

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

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

Kamara, VI., Bajza-u. 18. Tel.: 113—305. 
116—977. 

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 9—11. III . 5. Tel.: 133—036. 

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

Központi filmkezelc, 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., Bajza-utca 18. Tel.: 
113—305, 116—977. 

Magyar Film Iroda RT., IX., Könyves 
Kálmán-körút 15. Tel.: 146—346, este 7 
órától reggel 9 óráig, valamint vasár- és 
ünnepnap: 146—343, játékfilmgyártás: 
146—342, színészöltözők: 140—727, Inkey 
Tibor fényképész: 135—949, felirat
készítő üzem: 139—211. Híradókiadás: 
VIII., Szentkirályi-u. 25. Tel.: 145—510. 
Fényképüzem: VIII., Sándor-u. 5-7. Tel.: 
145—510. Filmkölcsönző-osztály: VII., 
Erzsébet-krt . 45. Tel.: *138—916. 

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

Magyar í rók Filmje Rt., XIV., Gyarmat
utca 39. Tel.: 297—999. 

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

Matador film, VIII., Sándor-tér 2. Tel.: 
132—774. Raktár : V I I I , Népszínház-u. 
19. Tel.: 349—414. 

Mester film, XIV., Thököly-út 116. Tel.: 
296—269. 

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 r t . kölcsönosztálya. VII., 
Ákácfa-u. 4. 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. 

Objectiv 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. 

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

fonhívó: 144—087. 
Palatínus film, VII., Erzsébet-krt 9—11. 

Tel.: 145—íll, 145—112. 
Palló film kft. VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 

133—532. Raktár a házban. 

Papp Béláné és Társa betéti társaság, 
VII., Erzsébet-krt. 9—11. Tel.: 138—031. 

Paramount film, VIII., Rákóczi-út 69. 
Tel.: 134—437, 140—522. Raktár a házban. 

Pásztor film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 
337—593. 

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. 

Pflumm Tibor dr. filmkölcsönzővállalata, 
VII., Erzsébet-körút 9—11. 

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

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

Pic tura 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. 

Hadó István, VI., Andrássy-út 68. Telefon: 
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.: 
141—009. 

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

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

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

Standard film, VII., Erzsébet-körút 8. 
Tel.: 333—797. 

Star filmgyár, VI,, Vilmos császár-út 53. 
Tel.: 113—036. Gyártelep: II., Pasaré t i -
ú t 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. 

Takács film, XIV., Thököly-út 116. Tel.: 
296—125. 

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

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

Turu l Szépmíves Filmgyártó és Fi lmter
jesztő Szövetkezet, VIII., József-körút 
35. Tél.: 330—766. 

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

Üfa 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., 
Népszínház-utca 19. Tel.: 349--114. 

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

Váczi 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. 
Wamoscher Béla dr. filmvállalata, VII., 

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

zsef-krt. 30—32. Tel.: 132—590, 142—464. 
Raktár : VIII., Népszínház-u. 13. Tel.: 
144—317. 

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




