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BÉKEFFI ISTVÁN és BÁNKY VIKTOR filmvígjátéka 

ZENE: EISEMANN MIHÁLY 

RENDEZTE: 

BANKY VIKTOR 
FŐSZEREPLŐK: 

KOMÁR JULISKA 
ERDÉLYI MICI 
NÉMETH ROMOLA 
MIHALYFFY BÉLA 
VAGONÉ MARGIT 

PAGER ANTAL 
KÉRI PANNI 
KÖPECZI-BOOCZ LAJOS 
DÉNES GYÖRGY 
BIHARI JÓZSEF 
PÁLÓCZI LÁSZLÓ 

DÉLIBÁB-PRODUKCIÓ 

Megérdemelt sikerrel kerül bemuta tás ra az 

URÁNIA CITY 
filmszínházban 

ÁTRIUM 

Helyettünk beszéljen a magyar sajtó: 
PESTI HÍRLAP 

Az egésznek hamisítatlan magyar le
vegője van, hazai zamatja és egy éjsza
kai kert jelenete, amely bármelyik ame
rikai vígjátéknak becsületére válnék. 

ESTI ÚJSÁG 
Bánky valóban olyan tehetséges, 

mint ahogy vártuk. „A miniszter ba
rát ja" tehetséges, gusztusos, szép mun
ka. 

UJ MAGYARSÁG 

Az érdekes, mulatságos vígjáték, 
amelynek rendezője Bánky Viktor, a 
„Bors Is tván" alkotója, igen megnyerte 
a sajtóbemutató közönségének tetszé
sét. 

MAGYARSÁG 

A hatalmas sikert aratott „Bors Ist
ván" után ez a Bánky—Páger film elő
rehaladást, komoly fejlődést jelent az 
új i rányú és nemzeti szellemű magyar 
filmgyártás történetében. 

NEMZETI ÚJSÁG 

A „Bors István" rendezője ezúttal 
bebizonyította a szakértők előtt, hogy 
első nagy rendezői sikere nem volt 
véletlen. Uj filmje kitűnő. 

AZ EST 

Páger angyali, pazar figurát csinál, 
Komár Juliska remek, Vágó néni bril-
liáns, Mihályffy is, ezúttal önmagát 
múlja felül Köpeczi-Boócz. 

Forgalomba hozza : Filmszáilitás es Kölcsönzés Budapest, v. Báiuánn-u. 2. Tel. 180-876 



. F I L M K A M A R A I 
ES MOZI EGYESÜLETI 

SZAKLAP 
ELSŐ ÉVFOLYAM 33. SZÁM. ) 

BUDAPEST, 1939. SZEPTEMBER 30. 

Megjelenik minden szombaton 

Főszerkesztő: 
ÁGOTÁI GÉZA dr. 
Felelős szerkesztő: 

V Á C Z I D E Z S Ő 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VI., Bajza-utca 18. 

Telefon: 113—305, 116—977, 

Postatakarékpénztári 
csekkszámla száma: 15.410 

Kiadótulaj donos: 
a Színművészeti és Filmművészeti 

Kamara 

Felelős kiadó: 
Lieber László dr. 

Kiadóhivatali főnök: 
Gyimesy Kásás Ernő 

E l ő f i z e t é s i á r : 
egy évre . . . . 30 pengő 
fél évre . . . . 16 pengő 

TARTALOM: 

Viribus unitis 1 
Minél több magyar filmet . . . 2 
Áz oktatófilmek módszeres felhasz

nálásáról: Geszti Lajos . . . . 2 
Gyártási válság a Cinecittá-ban: 

Agotai Géza dr 4 
Premiermozik műsora 5 
A VII. velencei nemzetközi film-

versenyen bemutatott játékfil
mek és kultúrfilmek jegyzéke 6 

Üj filmek: 
A boldogság utcája 8 
Karosszék 8 
Színészbejáró . . . . . . . 8 
Alexander Graham Bell . . . 8 
A miniszter barátja . . . . . 9 

Premier Plán: Kokas Klára . . . 10 
Üj keskenyfilm-tanfolyam nyilik 

meg október 1-én 10 
Hirek . . . . . . . : . . : 10 
Külföld . . . 12 
Filmcenzura ; . . III, 
Híradók III. 
Lapszemle III. 
Hirdetők: 

Metró . .'',-.' I. 
Ibusz . . II. 
Harmónia 3 
Pflumm 9 

Készült a Centrum Kiadóvállalat Rl. 
nyomdájában. 

Budapest, VIII. Gyulai Pál utca 14. 
Telefon: 144—422, 144—423. 

Felelős vezető: Kulcsár József. 

VIRIBUS UNITIS 
Megvalósulás előtt áll az egyik kamarai törekvés, amelynek meg

oldásáért olyan sokat küzdöttünk már lapunk hasábjain. A második 
zsidó-törvény értelmében a mozgóképszínházak igazgatói és ügyvezetői 
beléptek a Filmkamarába és így az eddig csonkán működő Kamara a 
jövőben a magyar film- és moziszakma mindhárom főágának legalább a 
vezető szakembereit egységbe tömöríti, hogy vállvetve küzdhessenek a 
közös célokéri. 

A kamarai tagok körének kibővítése nagyjelentőségű a jövő szakmai 
fejlődés és munka szempontjából és ezért jól kell megválasztani 
azt a közös alapot, amelyen a közös célokért küzdő, de néha ellen
tétes érdekeket képviselő szakcsoportok a legeredményesebb munkát 

fejthetik ki. 

Mindenki tisztában van azzal, hogy amikor az új tagok bevonulnak a 
Kamarába, az eddigi szervezeti beosztást az új helyzetnek megfelelően 
meg kell változtatni. A közös munka érdekében ennek az átcsoportosítás
nak lehetőleg minél előbb meg kell történnie, figyelemmel az összes körül
ményre, minden érdekképviselet részére megfelelő megoldásban. 

Nyilvánvaló, hogy az új szervezeti beosztás csak akkor lehet helyes, 
ha abban a Kamara megnövekedett táborának minden csoportja 

megkapja a neki megfelelő munkaterületet. 

Tekintettel a sokféle érdekre, az új szervezetben az együttműködés 
csak úgy képzelhető el eredményesen, ha az egyes alosztályok között a 
legteljesebb egyetértés és összhang uralkodik. Minden egyes csoportnak, 
amikor közvetlen érdekeiért síkraszáll, át kell éreznie a közös kamarai 
célokat. 

„ M i n d e n k i m i n d e n k i é r t " a jelszó, mert a mai nehéz helyzet
ben máskép eredményes munka el nem képzelhető. 

Ennek legfőbb előfeltétele az egymás iránt és a Kamara vezetőségével 
üzemben érzett bizalom. Ezekben a nehéz időkben, amikor a szakma az át
alakulás válságos napjait éli, csak a közös bizalmon alapuló megfeszített, 
munka hozhatja meg gyümölcsét. ; 

A háromnegyedéve működő Filmkamara — bár a legkülönbözőbb 
munkát végző tagokból tevődött össze —; a kezdeti nehézségek után ön
magára talált és céltudatos, egységes munkával törekszik feladatait még-' 
valósítani. - • 

Bízunk abban, hogy a szakmának azok a rétegei, amelyek most lép
tek be a Kamarába, nem ellentéteken alapuló széthúzásokat hoznak 
a Kamara életébe, hanem az egységbe tömörített film- és mozi

szakma megnövekedett erejét fogják jelenteni. 

A kamarai vezetőség és a Kamarában eddig is helyet foglalt alosztályok 
bizalommal várják az új tagok működését és remélik, hogy belépésük, 
amelyért hosszú idő óta mind a kamarái, vezetőség, mind lapunk mindent, 
elkövetett, megteremti a közös célok kivívásához szükséges szakmai egységet. 

Hisszük, hogy az új tagok belépésükkel nem csak az előírt kötele
zettségüknek tesznek eleget, hanem felismerik a szakmai egység 
előnyeit és meggyőződéssel töltik be a Kamara keretében részükre 

biztosított munkakört. 



Minél több magyar filmet 1 
A Fi lmkamara fennállása óta á l 

landóan küzdött a magyar filmter
melés korlátozására egyes elgondo
lások szerint javasolt zár t számok 
ellen. Természetes, hogy a F i lmmű
vészeti K a m a r a céljait csak a ma
gyar f i lmgyártás terén szabadon k i 
a lakulható egészséges verseny mel
lett érhet i el. 

A művészeti fejlődésnek egyik ru
gója a nemes verseny, amelynek a 
Kamara nem korlátokat, hanem 
szabadságot kíván biztosítani. Tá
volról sem jelenti ez azt, hogy a 
Kamara tetszésével találkozna a 
derűre-borúra gyártott filmek nyo

mán járó művészeti felhígítás. 

Ettől azonban olyan messze va
gyunk, hogy komolyan nem is ér
demes vele foglalkozni. 

Fi lmművészet i szempontokon felül 
a K a m a r a 

a magyar filmgyártás és filmke
reskedelem fejlődésének szempont
jából is csak örömmel üdvözölheti 
a folyamatos, korlátozásmentes for

gatást, 

mer t hiszen minden tagjának igyek
szik munkalehetőséget biztosítani. 

A gyár tás szabadsága azonban nem 
je lenthet szabadosságot. Megfelelő 
előrelátás, tervek készítése és betar 
tása kívánatos, sőt szükséges. 

Ezen a téren jut azután értékes 
szerep a Magyar Nemzeti Film
bizottságnak, amely mind művé
szeti, mind gazdasági szempontból 
előzetes cenzúrát, állandó irányí

tást és ellenőrzést gyakorol. 

Fokozott mér tékben igazolják a 
K a m a r a állásfoglalását a bekövet
kezett események. A magyar film
gyár tás hosszú kényszerszünete u t án 
a közelmúl tban beállott örvendetes 
gyártási lehetőségre mohón vetet ték 
r á maguka t a tét lenül várakozó 
gyártók. A meginduló forgatásnak 
nagyobb a jelentősége ma, mint az 
elmúlt évek gyártásáé volt, mer t 

nem csak a hosszú kieső hónapok 
mulasztásait kell behoznia, hanem 
több magyar filmet is kell piacra 
dobni, mint a normális esztendők
ben, amikor szabadon jöhettek be 

külföldről a játékfilmek. 

Ismeretes, hogy a háborús helyzet és 
ennek következtében rosszabbodó 
valutáris viszonyok miat t mind ke
vesebb a remény, hogy a filmpiac 
szokásos évi külföldi játékfilm

szükséglete az idén is bejöhessen az 
országba. 

A komoly behozatali nehézségek 
fokozott jelentőséget adnak a ma

gyar filmgyártásnak, 
amelynek kényszerű munkaszünete 
most annál súlyosabban érezteti ha
tásait. 

A szakma tehát várakozással te 
k in t a megindul t gyár tás felé és fe
szülten várja a Nemzeti Filmbizott
ság intézkedéseit, amelyek a gyár
tás elősegítését célozzák. 

Meg vagyunk győződvevarról, hogy 
a Filmbizottságban helyetfoglaló 
magasállású állami főtisztivselők 
tisztában vannak a helyzettel, érzik 
a magyar film fokozott jelentősé
gét és mindent elkövetnek, hogy 
minden rendelkezésre álló eszközt 
a reális, de fokozott ütemű gyár

tás előmozdítására fordítsanak. 

Kétségtelen, hogy a filmpiac ma
gyar filmszükséglete növekedni fog. 
Fennakadásokat tehát csak előrelátó, 
helyes gyártási poli t ikával lehet le
küzdeni, 

amelynek kidolgozását a Nemzeti 
Filmbizottságtól várja a szakma. 

Az oktatófilmek módszeres 
felhasználásáról * 

írta: 
G E S Z T I L A J O S 

a VKM Oktatófilm Kirendeltségének 
igazgatója 

1. Irányjelzés 
A következőkben rövid összesítés

ben megkapja az érdeklődő mindazt, 
ami oktatásunk mai színvonalán az 
iskolai filmes tanórák szempontjából 
szükséges. A film a didaktika tör té
net i fejlődésének utolsó 15 esztende
jében fontos szerepet játszott. Sok 
ellenkezés és akadály u tán elvileg is 
elismerték korszakalkotó jelentősé
gét. Ennek megfelelően egy-két ál
lamban, a hivatalos szervek vet ték 
kézbe a film iskolai szerepének ki
alakítását, másut t legalább is annyi 
történt , hogy a magánvállalkozás me
netét hivatalos figyelemmel kisérik. 
Ámde mindkét esetben félreérthetet
lenül elismerték mindenüt t , hogy az 
iskolai taní tásban a filmnek igen 
nagy jelentőséget kell tulajdonítani. 

A vi lágháború u t án új erőre ka
pott az iskolák megreformálásának 
vágya, szinte minden iskolafokozat
ra átragadt . Az er re vonatkozó iroda
lom még belá thata t lan ugyan, de 

*) A komoly és értékes tanulmányt a 
szerző szerkesztésében megjelenő VKM 
Oktatófilm Közlemények szept.-i szá
mából vettük át, amelyet lapunk más 
helyén ismertetünk. A 19 fejezetre osz
tott oktatófilm-vademecum —, ahogy 
a szerző tanulmányát nevezi — magyar 
vonatkozásban egyedülállónak mond
ható, éppen ezért a következő hetekben 
még közlünk néhány fejezetet az oktató
filmkultúrának ebből a kitűnő módsze
res összefoglalásából. 

e redménye világosan áll immár -a 
közvélemény előtt. Az iskola reform
jának 30 éves múltja nem tudot t 
nyugalmat teremteni a közoktatás 
frontján. Se nálunk, se másut t . 

Ámde, ha a didaktikai elvek meg
látása és bölcs meghatározása nem is 
já r t számottévő sikerrel, a taní tás 
menetében nagy haszonról : tehetünk 
jelentést. A . módszeres eljárás i ránt 
megnőtt az érdeklődés. Mindenüt t fi
gyelmet keltet t a t ananyag átadásá
nak megkönnyítése. Nem számítva a 
tú lkapásokat s a minden időben és 
minden vonalon jelentkező ügyeske
dők sokszor fortélyos semmitmondá-. 
sait, bízvást állíthatjuk, hogy a r e 
form-vágy nyomán megindul t mód
szeresebb taní tás vetet te újra fel
színre a jobb és hatékonyabb szem
léltetés követelését is. Az iskolai tan
anyag élményszerű á tadásának gyö
kerei messze századok, sőt évezredek 
didaktikájában élnek. Mai ál talános 
tudásvágyunk kiszélesült, iskolarend- i 
szerünk szívesen nyúl t a szemléltetés 
eszközeihez, amelyek a legkönnyeb
ben segítik a tanítót az élményszerű-; 
ség iskolai előidézésében. 

Mondani se igen szükséges, hogy a 
mai iskola csak úgy, mint a múl tban 
is, örömmel nyúl a kor nyújtot ta se
gédeszközök iskolai alkalmazásához. 
Ma a Záíás, hallás korszakában élünk. 



Világos, hogy áz ezekre alapított 
eszközök használatának is teret kö
vetel az; iskola. Igy jutott szóhoz a 
gramofon, a rádió, a vetített kép álló 
és mozgó alakjában. 

Ezek a taneszközök a mai tanítás
ban nagy segítségére vannak a taní
tónak. Éspedig: a figyelem felébresz
tését és ébrentartását szerfölött meg
könnyítik, ezzel az órákat meleggé, 
közvetlenné és termékennyé teszik, 
másrészt a tanításra kiszemelt anyag 
fogalmi körülhatárolása világosabb, 
tartalma mélyebb és ezzel megtartása 
és későbbi felhasználása tudatosabb. 

A filmmel tanítás módszeres elvei
ről és gyakorlati alkalmazásáról sok 
alkalommal volt már bőséges szó. 
Ami itt e tárggyal kapcsolatban most 
áz olvasó elé jut, az az utolsó 10—15 
év leszűrt és általánosan elfogadott 
eredményeinek áttekinthető össze
foglalása. 

Azt lehetne mondani, hogy ezt a 
kis módszeres összefoglalót vagy va-
demecumot talán már előbb lehetett 
volna világgá bocsátani. Esetleg már 
a magyar iskolai filmmel tanítás 
megindulásakor. Ügy érzem, hogy 
most vagyunk az elindulás helyes 
pillanatában. A filmes tanórák szer
te az országban az érdeklődés közép

pontjába kerültek. A vetítőgép iránt 
érzett természetes tartózkodás, sőt 
sokszor indokolatlan aggály ideje el
múlt. A gép megszokott taneszközzé 
vált. A filmszalagon hozott tananyag 
bármennyire törekszik a tanóra tar
talmához simulni, mégis — minthogy 
magát az életet utánozza — sok is
meretlen részlettel bővíti, színesíti, 
esetleg gátolja is a tanár terveit. Im
már ez a lelki gátlásnak nevezhető 
nehézség is eltűnt. Ezt a filmhaszná
lat szinte ugrásszerű emelkedése 
bizonyítja. A gép és a filmanyag 
magával hozott idegenszerűsége meg
szűnt. A külső tennivalók elvégzése 
után a tanításban a figyelem a beZső 
problémák felé fordulhat. A három
esztendei filmezés előkészítette a ta
lajt az általános és részletekre vo-

M E G É R K E Z T E K A 

UA\̂ MI(Í)NIIA\ 
francia f i lmjeinek kópiái; 

natkozó didaktikai, pontosabban me-
thodikai értékek befogadására. Ezt 
szeretné ez a kis dolgozat kiegészí
teni. 

A tárgyalást nem szakítja meg a 
forrásművek felsorolásának szokásos 
szám- és jeláradata. Ez onnan van, 
hogy didaktikai és módszertani út
jainkon nem szorultunk külföldi pél
dákra és elvekre. A külföldnek e 
területen semmivel nincs több több 
tapasztalata. Egy-egy tétel igazságát 
vagy tekintélyét külföldi szerzővel 
is igazoltatni nem szükséges, mivel 
hazai pedagógusaink bőségesen olvas
nak idegen nyelvű iratokat, más
részt ügy vélem, hogy a saját tapasz
talatainkban és kísérleteinkben már 
önbecsülésünk miatt is bízhatunk 
annyira, mint bármely külföldi szak
emberében. 

Néhány szakmunka van ugyan kül
földön is, ezeket a tájékozódás, mint
egy pedagógiai terepfelvétel végett, 
megemlítem. Nem sok van, néhány 
német és angol könyv, folyóirat ki
meríti a tárgyat. 

A filmmel tanítás magyar talajon, 
magyar munka árán term,ett. Ami 
benne jó, azt igazolni nem kell, ami 
benne rossz, azt közös erővel ki
gyomláljuk. 

Eddigi megjelenéseink: 

főszereplők: Dita Parlo, 
Er ich v o n S t r o h e i m 

A l i b i 
Főszereplők; Erich von 
Stroheim, P r é j e a n, 
Jouvet, J e n n y H o l t 

Recif de Coraille 
(Ideiglenes cime : Az élet hajótöröttjei) 
Főszereplők: Jean Gabin, Michel Morgan 

L'entreinesse 
(Ideiglenes címe : Lányok az éjszakában) 
Főszereplő: Michel Morgan 

S.O.S. Sahara 
Főszereplők; Mar ia Bell, Charles Vanel 



Gyártási válság a Cinecittá-ban 
Látogatás az olasz filmvárosban 

Szomorú vigasztalás! nyújt a magyar 
filmgyártás 1939-ik évi krízise miatt ag-
gódóknak az a tudat, hogy nemcsak 
nálunk tátongtak hosszú ideig a műter
mek, hanem más, sokkal gazdagabb és 
hatalmasabb országok filmgyártása is 
válságos hónapokat élt át. 

Olaszországban, mielőtt hadat üzen
tek volna a külföldi, elsősorban ameri
kai filmek áradatának, 1934—35-ben 
felépítették a nemzeti filmgyártás tüne
ményes, otthonát, a 10 műtermes Cine-
cittá-t. Évente 80—90 hazai filmre van 
szükség, hogy a visszaszorított külföldi 
játékfilmek mellett az ötezer mozgót 
számláló olasz filmpiac szükségletét 
elláthassák. Ezt. a. mennyiséget könnyen 
legyárthatják egy évben a Cineciita fa
lai között, ahol egyszerre kényelmesen 
16, szükség esetén 18 film készítésére 
állanak rendelkezésre megfelelő vágó
szobák, személyzet, vetítők, irodák és 
négy kisebb, öt középméretű, valamint-
egy óriási műterem várja a felvételező 
csoportokat; nagyméretű szabad térség, 
dombos háttérrel, vízmedencével szol
gál a külső felvételek elkészítésére. 
Ezenkívül Olaszország napsütötte ég
hajlata, istenáldotta természeti szép
ségei és számtalan többé-kevésbbé ép
ségben fennmaradt műtörténelmi ér
tékű épületei és emlékművei bőséges 
lehetőséget kínálnak a külső felvéte
lek forgatására. Az olasz gyártók fel
ismerték ennek előnyeit s az olasz fil
mekben mind nagyobb szerephez jut
nak a külső forgatási napok. 

Mindezek után azt hihetné a viszo
nyokat kevéssé ismerő idegen, hogy 
évről-évre rohamosan fejlődő filmgyár
tást talál a Cinecittá telepén. Elvitat
hatatlan, hogy valóban sokat haladt 
előre az olasz játékfilmgyártás az el
múlt években. A fejlődés útjait taposó 
olasz kinematográfia azonban még 
mindig nem talált teljes mértékben ön
magára és elég egy látogatást tenni 
a filmváros telepén, hogy megállapít
suk, hogy bizony még hosszú út van 
hátra, míg a kitűzött célt: „Olaszország 
fiiművészeti önellátását" elérik, fiz 
amerikai cégek már kivonultak az olasz 
piacról, most az olasz gyártáson a sor, 
hogy az így keletkező hiányt pótolja. 
Az átmeneti idő, mint mindenütt, Olasz-

j országban is válságos korszakot ho
zott magával. Ezt a krízist nagy mér
tékben kiélezte a háborús helyzet, 
amely a gyártókat visszariasztja a vál
lalkozástól. 

Az öt évvel ezelőtt alapított olasz 
filmfőváros banktőkéből épült és rész

vénytársaság alakjában működik. El
nöke közismert olasz bankvezér, míg 
vezetői a filmszakma legkiválóbbjai-
ból sorakoztak a zászló alá. A népmű
velődésügyi minisztérium ellenőrzése 
alatt működő telep miniszteriális ve
zetője Vezio O r a z i, míg a vállalat 
alelnöke Luigi F r e d d i, aki Orazi 
elődje volt a népművelődésügyi mi
nisztériumban. A Cinecittá igazgatója a 
szakmában jólismert O l i v a doktor, 
míg a technikai személyzet az olasz 
filmpiac értékeiből tevődött össze. 
Ezenfelül nyomait látjuk az alapító 
banktőkének is. Az adminisztratív és 
kereskedelmi vezetőségben a bank
szakma nem egy volt tagját lehet ta
lálni. 

A Cinecittá Rómától délkeletre a Via 
Tusculana (a rómaiak nevezetes Tus-
culanum felé vezető főútvonala) mel
lett fekszik, autón 25—30 percnyire a 
főváros szívétől. Az olasz íilmkereske-
delmi életet irányító központból, az 
ENIC (Ente Nazionale Industrie Cine-
matografiche) székházából indulunk 
autón az ENIC külföldi osztályának 
egyik vezetőjével, az év legnagyobb ré
szét londoni irodájában töltő Cav. 
Pubblico A 11 i a t a-val, aki a lidói 
versenyekre jött haza Olaszországba és 
azóta a határzár miatt nem térhetett 
vissza munkahelyére. 

A Porta San Giovanni-n keresztül 
hamarosan az elővárosban robog az 
autó, majd nemsokára nagystílű sok
emeletes modern, köralakú, féligkész 
épület előtt vezet utunk. A L u c e má
sodik éve épülő új palotája, jövő ta
vaszra költözködik ide kinőtt római te
lepéről. Az új épületben a legmoder
nebbül felszerelt hatalmas laborató
rium és utószínkron műtermek is he
lyet kapnak. 

A Luce új székházától már csak 
párszáz méter a Cinecittá főbejárata. 
Hatalmas területen, gondosan ápolt 
parkrészletek között terülnek el az Íz
lésesen épített lapos, modern épület
csoportok. 

Mint az olasz korszerű építészetre 
általában jellemző, finom érzékkel al
kalmazkodnak a modern vonalak a kör
nyezet terepéhez. Kellemesen olvad 
bele a változatos épületcsoportok tö
mege a hegyes-dombos vidék képébe. 

Középütt az elnökség és igazgató
ság épülete. Itt Oliva dr. igazgató fo
gad filmszakmára jellemző lázas üte
mű munkáját félbeszakítva s mialatt 
kedvesen kér elnézést, hogy nem ér rá 
személyesen velünk jönni, fehér vá-

Róma, 1939. szeptember közepén 

szonnadrágjában és rövidújjú ingében 
fel s alá szaladgál és féltucat hadse
gédének ad utasítást. Itt nem látszik 
még, hogy üres a műtermek javarésze. 
Az elnöki épület mögött, húzódik meg 
az adminisztráció pavilonnja. Érdekes, 
a nyilvántartó iroda. Itt mindenkit, aki
nek valaha valami köze, volt az olasz 
filmszakmához, törzskönyveznek .és kar
toték-rendszer alapján elraktároznak, 
úgy, hogy bármely percben az utóbbi 
években működőkről azonnal kimerítő 
felvilágosítást tudnak adni. 

A legközelebbi épület a vetítőtermek 
háza. Két kisebb és egy ünnepi vetífő-
ternvet találunk itt a legmodernebb 
kivitelben. Párszáz lépéssel odébb újra 
3 kisebb vetítőt látunk, úgy, hogy ösz-
szesen 5 kis és egy nagy teremben le
het egyszerre vetíteni. 

A két vetítő-pavillon között terül
nek el a feldolgozó termek épületei. 
Az előhívott negatív és pozitív szélvá
gásának, osztályozásának (itt a köny
vekből azután kiderül, hogy nem na
gyon takarékoskodnak. 9—10-szer is fel
vesznek egy jelentet, ha kell) és össze
állításának munkatermei a legmoder
nebb pormentes szellőztetési megoldá
sokkal. Beosztott technikai kísérőnk 
büszkén említi, hogy egy-két Bell and 
Howell-berendezést leszámítva, a leg
több gép már olasz gyártmány. A vá
gó- és lehallgató-asztalok, valamint a 
különböző áttekercselő, tisztító stb. gé
pek javarészt a milanói Prevost gyár 
termékei. Bizony alapos szívfájdalom
mal mennének el a magyar filmössze
állítók és vágók ezekből a gyönyö
rűen berendezett termekből. Feltűnő 
azonban, hogy nincs laboratórium a 
a telepen. A hívást és másolást, vala
mint az egyéb laboratóriumi munkákat 
vagy a Luce, vagy más laboratóriumok 
végzik. A Cinecittá, ahogy sajátmaga 
nem gyárt filmeket, hanem csak bér
beadja műtermeit, nem rendezkedett be 
saját laboratóriumra sem. (Laboratóri
umi tekintetben még nem is kifogásta
lanok az olasz filmek.) Sokat várnak 
a Luce új, szomszédos, modern labora
tóriumától. 

Hála bennfentes kísérőmnek, mindent 
a legnagyobb előzékenységgel és rész
letességgel mutatnak meg. Végigmen
ni is sok a 16—18 film feldolgozására 
berendezett munkatermeken. Persze a 
magyarázatokat hol itt, hol ott félbe
szakítja egy kis politikai megbeszélés. 
Mindenki érdeklődik Londonban élő kí
sérőmtől, az angol felfogásokról, szán
dékokról s nem egyszer aggodalmas 



arccal jegyzik meg, hogy a Cinecittá 
bizony két katonai repülőtér között 
fekszik, könnyen érheti eltévesztett 
bomba. Egyik gyártó humorosan meg
jegyzi, hogy a Cinecittá felülről a két 
repülőtér parancsnokságához, sőt han
gárokhoz hasonlít s minthogy leg
többször 50—100—200 méterrel odébb 
esik le a bomba, mint célozzák, éppen-
hogy meg fognak menekülni. 

Vezio Orazi 

A technika boszorkánykonyhái után 
a filmművészet hajlékát keressük fel. 4 
kisebb, 5 nagyobb és egy óriási mű
terem. Kísérőnk szerint ez a legnagyobb 
európai stúdió. Valóban hatalmas. Na
gyok azonban az ú. n. kis műtermek is. 
Feltűnő, hogy aránylag milyen maga
sak. Modern berendezésük általában a 
pesti műtermek felszereléséhez, lámpa
parkjához hasonlít. Az oldalfalakon 
hideg és meleg pormentes levegő 
szivattyúzásához sűrű rácsos ablaknyí
lások. 

Az egyik műteremben befedhető víz
medence terül el a padló színtje alatt 
a vizi felvételekhez. 

Már az üres vetítőtermeknél és a 
csökkentett személyzetű munkatermek
nél is érezhető volt a munkahiány. A 
műtermekben, vagy ahogy Olaszor
szágban mondják, a színházakban (te-
atro) azonban már kiabált a munkát
lanság. Összesen három kis műterem
ben és a nagyteremben dolgoztak. 
Ezek is inkább a korábban elkezdett 
filmek befejező felvételei. Az óriási mű
teremben nagyszabású felvételek dísz
letei állanak. A „Velencei karnevál" 
filmhez készített velencei calle-k és 
ódon paloták, valamint düledező kis 
házak díszleteit látjuk. Az egyik kis 
ház udvarán Com. Gentiluomo rendezé
sében a világhírű olasz énekesnő, 

Tóti dal Monté play back-felvételeit 
forgatják. 

Az egymás mellett sorakozó műter
meket összekötő folyosó másik oldalán 
irodák, felettük az emeleten az öltözők, 
fürdők és fodrászműhelyek sorakoz
nak. A statiszták és másodrangú színé
szek szép szobái mellett, a „sztárok" 
márványfürdőszobás, gazdagon beren
dezett szalonjait látjuk. 

Az udvaron, ahol valamikor a „Sci-
pione Africano" tömegjeleneteit for
gatták, most az „Éj leányai" című olasz
spanyol film díszletei állanak még, 
holott a film már régen elkészült, Ve
lencében bemutatásra is került. A má
sik oldalon a vízmedence mellett, a 
film külső díszletei állanak. 

A raktárházak, különböző műhelyek 
és nyersanyag-üzletházak hatalmas pa-
villonjai között érdekes műterem hú
zódik meg. A „miniatűrök és trükkök 
műterme". Itt őrzik az elmúlt évben ké
szült trükkfelvételekhez alkalmazott mi
niatűrök és trükk-autók, hajók, babák 
stb. Az egyik hatalamas terepasztalon 
Bécs papírmassé dombormű-képe lát
ható, míg a másik oldalon az emberek 
helyett különböző mélységekbe zuhanó, 
vonat elé eső stb. kozákok, frakkos 
alakok, suhancok élethű figurái sora
koznak. A mennyezeten templomok ku
polái, szemtélyei, oltárai lógnak két-
három méteres nagyságban. Ugyan
csak ott lóg az „Áruházi élet" című-
film ötemeletes áruháza is másfél mé
teres nagyságban. Traianus császár 
diadalívének domborműveitől óceánjá
ró hajók félméteres kiviteléig minden 
megtalálható ebben a. dolgozó felnőt
tek „játékboltjában". 

Körsétánk végefelé a hangfelvételi 
és hangkeverési termek pavillonjába 
érkezünk. Mint amerikai filmeken látja 
az ember a rádiók zenekari termeit: 
ragyogó kivitelben, tökéletes akuszti
kával. Érdekes az ajtókra kifüggesz
tett figyelmeztetés szövege: „Jóbarát, 
a vörös lámpa Neked is szól!" 

A hangfelvételek szentélye után az 
üzletház mellett visz el az út, ahol 
nemcsak a legválogatottabb ruha-, ci
pő-, iehérneműboltok láthatók, de fod
rászüzlettől bankig és biztosítási vál
lalatig minden található. 

Végül, de nem utolsó sorban a há
rom órás körséta után következik az 
étterem és bár épülete. Pontosan fél 
egykor megszólal a szünetjelző sziré
na és jelzi az ebédidőt. Jellemző, hogy 
először nem az étterembe sietnek a 
dolgozó tisztviselők, színészek, rende
zők, stb., hanem a bár előcsarnokában 
meghallgatják a rádió félegyes híreit a 
német-lengyel háborúról s csak azután 
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CORSO 
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Premiermozik műsora 

A miniszter barátja 
Hófehérke 
A miniszter barátja 
A szerelem tolvaja 
Szivek muzsikája 
Párisi ház 
Riadó Indiában 
Alexander Graham Bell 
Szinészbejáró 
A miniszter barátja 

l 

szep.28-tól 
szép. 28'tól 
szép- 28 tói 
szép. 11-től 
szép. 28-tól 
szép. 25-iől 
szép. 13-tól 
szép. 27-iól 
szép. 25-től 
szép. 28-tól 

Ibusz 
Mozgóképüz 
Ibusz 
Paramount 
Fox 
Művész 
Mozgóképüz 
Fox 
Pílumm 
Ibusz 

ülnek az asztalokhoz. Az ebédlőben 
— igen jól berendezett, előkelő étte
rem, kiváló ételekkel — ismét feltű
nik a telep kihaltsága. Az asztalok ja
varésze üresen marad, holott azt me
séli ebédszomszédom, Beniscelli főtit
kár (egyébként szintén bankigazgató), 
hogy normális munkatempó mellett 
csak turnusokban jutottak helyhez az 
étkezők. 

Sajnos, a jó ebéd sem felejteti el a 
ragyogóan épített, munkára váró és 
csak kis részben foglalkoztatott telep 
nyomasztó hangulatát. Fokozza ezt a 
lélekre nehezedő érzést a katonai el
lenőrzés — két repülőtér között fekszik 
a telep — és kémelhárító szolgálat, 
mely a legszigorúbb titoktartási és óva
tossági rendelkezéseket léptette életbe. 

Luigi Freddi 

Mondják, hogy hetek óta én voltam 
az első idegen, aki látogatási engedélyi 
kapott. A legszigorúbb belépési ellen
őrzés folyik, sőt az egyes osztályon dol
gozók sem látogathatják azokat a mun
katermeket, ahol nincs hivatalos dol
guk. 

Az amúgy is az átmeneti időszak vál
ságában élő olasz filmgyártás megin
gott vállalkozási szelleme erősen érzi 
a háborús hangulat hátrányos befolyá
sát és , ha valahol, akkor a Cinecittá-
ban azután igazán békepártiak az em
berek. Alig várják, hogy békés meg
oldást nyerjen a német-lengyel vi
szály. 

Egyébként fascista munkaszellemel 
vakon bíznak filmgyártásuk jövőjében 
és mindenki hangoztatja, hogy csak át
meneti válságról van szó és minden 
okuk megvan rá, hogy higyjenek az 
olasz filmgyártás gyors fellendülésé
ben. 

ÁGOTÁI GÉZA dr. 



A VII. velencei nemzetközi film versenyen bemutatott 
játékfilmek és kultúrfilmek jegyzéke 

Ország A film címe Gyártó Rendező Főszereplők 

I. JÁTÉKFILMÉ 
: The Mikado j General Film Distribu-: 

— ! tors Ltd. 
5j | Young Marís Fancy Associated Talking Pic- ; 
£ | 1 tures Ltd. 
"*• 1 The Foar Feathers London Film : 

! Margherita, Armando y suo 1 S. A. Radio Cinemato-; 
•] padre \ grafica Argentína „Lu-

; miton" 
; Divorcio en Moníevideo \ S. A. Radio Cinemato-

< ! grafica Argentina „Lu-
!3 ] , miton" 
H \ De la sierra al valle SIDE = Estudios Cine-
S ; matograficos Argenti-
Ü ; ' n os 
tó : Am.bicion SIDE = Estudios Cine-
**• ; : matograficos Argenti-

| nos 
; El matrero 1 Argentína SONO Film 

a: fS ' Humoreska ; Lucerna Film. | 
p u r | i i 

co o l<? 1 -TI vaqabondo Macoum ! Reiter Film 

'; Le fin du jour '• Regina Film 

! Derriére la facade ' Regina Film 
0 ; ""•£ : 

< i ; 
W i Le iotír se léve : Vog. SIGMA 
tó ! ; 
< j La hete humaine i Paris Film Production 
Jj 1 (Versenyen kívül) ; 
a : : 
5 i Jeunes fillés en detresse i Globe Film 
fe '; 1 

! Berniére jeunesse > Scalera Film 

HOLLAN- : Quaranle Ans : Nationale Film 
DIA ; 

i Le truppé di 'marina • 
,jj - , : giapponesi a Shanghay ' Tobo 

- PH ; Der Acker Nikkatsu 
^ j Un írére et sa soeur Schochiku 

Children of Light ; Tokyo Hassei 

'• Bors István ! Atelier Film 
MAGYAR- : 
ORSZÁG ; s , 5 r a 4 0 ; Hunnia-Takács Film 

! Róbert Koch ', Tobis 

Ü 
wj| ! De?' Gouuernettr ! Terra 
N ; Es war eine rauschende '• Ufa 
K !. BaíJrmcíU 
P 1 Pour le mérite ' Ufa 
H > • ; 
H 1 ; 
§ 1 Fasching ; Bavaria Filmkunst 
'W 1 
ís : i 

| Bel Ami ! Tobis 

! Lauter Lügen j Terra 

K 

Victor Schertzinger j 

Róbert Stevenson 

Korda Zoltán 

Francisco Mugica 

Manuel Romero 

Anton Ber Ciani 

Adelchi Millar 

Oreste Caviglia 

Otokar Vavra 

Ladislav Brom 

Julién Duvivier 

Yves Mirande, George 
Lacombe 

Marcél Carné 

Jean Renoir 

G. W. Pabst 

; Jeff Musso 

Edmond T. Greville 

H. Kumagai 
T. Uchida 
Y. Shimazu 
Y. Abe 

I Bánky Viktor 

i Tóth Endre 

Hans Steinhoff 

V. Tourjansky 
Kari Froelich 

! Kari Ritter 

! Hans Schweikarte 

! Willy Forst 

! Heinz Rühmann 

Jean Collin, Elisabeth Paynter, 
John Barclay 

Griffith Jones, Anna Lee, Sey-
mour Hicks, Billy Bennet 

John Clements, Ralph Richard-
son, June Duprez 

Florencio, Parravicini, Mecha 
Ortiz, Ernesto Raquen 

.Nini Marskall, Roberto Garcia 
Gomez 

Carlos Pereili, Aida Luz, Al-
berto Gomez, Roberto Blanco 

Floren Albano, Fanny Navarro, 
Alberto Anchart, Carlos Pe-
relli 

Augustin Irusta, Amelia Bence, 
Sebastian Chiola, Carlos Pe-
relli, Jósé Otal 

J. Prucha, L. Bohac, F. Smolik, 
F. Seibalova 

Jaroslav Juza, Jozef Vobes, 
Antonin Zelenka, Frank Jer-
hob 

Victor Francén, Louis Jouvet, 
Michel Simon, M. Ozeray 

Gaby Morlay, Elvire Popesco, 
Lucien Barroux, Jules Berry, 
Eric v. Stroheim 

Jean Gabin, Mady Berry, Ar-
letty 

Jean Gabin, Simoné Simon, Le-
doux, Blanchette Brunoy, Ca-
rette 

Micheliné Presle, Marcelle 
Chantal, Jacqueline Delubac, 
Louise Carletti, André Lu-
guet 

Raimu, Jacqueline Delubac, 
P iér re Brasseur, Tramel 

Cees Laseur, Lily Bcuwmees-
ter, Matthieu van Eysden 

D. Ohinata, S. Hara 
J. Kosugi, A. Kazami 

D. Ohinata, Y. Aisome 

i Páger Antal, Tolnay Klári, Mi-
; hályfi. Béla 
j Kiss Ferenc, Tasnády-Fekete 
: M!ária, Uray Tivadar 

Emil Jannings, Werner Krauss, 
Viktória v. Ballasko, Raí-

; mund Schelcher, Hildegard 
Grethe 

'; Brigitte Horney, Willy Birgel 
; Zarah Leander, Aribert Wá-
; scher, Hans Stüve, Rökk Ma-
! r ika 
; Paul Hartmann, Ju t ta Freybe, 
I Karin Hardt, Hans Nielsen, 
i Heilde Körber, E. % Für -
| bringer, Lőtte Láng 
i Olga Csehova, Willy Forst, 
i Hilde Hildebrandt 
! Fita Benkoff, Hilde -Weissner, 
; Albert Matterstoqk 
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A film címe : ; Gyártó | Rendező 

II sogno di" Butterfly- \ Grandi Film Storici S. A j Carmine Galloné 

Montevergíne ! Diana Film ! Carlo Campogalliani 

Piccolo Hotel i Alfa Film ] Pietro Ballerini 

Grandi Magazzini '] Era Film 1 Mario Camerini 

. Castellí in ária 1 Astra Film ', Augusto Genina 
Los chicos de la noche j Imperátor Film ] Benito Perojo 

Abuna Messiás' REF | Goffredo Alessandrini 

Serata retrospettiva del i 1 
centro sperimentale di ; 
cinematografia 
(Versenyen kívül) ; ; 

Vent'anni di arte muta (Ci-; ; 
nemateca della produzionejl j 
fiimistica italiana dal 1908: ; 
al 1928) i ; 

; (Versenyen kívül) [ 

Vision • Lointaine i Leo Lapaire ; Leo Lapaire 

L'of dans la montagne ! Clarté Film ; Max Haufler 

Jeune' horrvme, rejouis-toi '. Aktiebolaget Svensk ; Per Lindberg 
dans ta jeunesse ', Filmindustri '! 

Une poignée de riz ; Svensk Filmindustri ; Fejős Pál, Gunnar 
,1 j Skoglund 

Les pecheurs de baleines ; Svensk Filmindustri 1 Anders Henrikson 

Vocacion? - ; Uruguay Liric Film ; Rina Massardi 

Főszereplők 

Maria Cebotari, Fosco Gia-
cchetti, Lucia English, Luigi 
Almirante, Germana Paolieri 

Amádeo Nazzari, Léda Glória, 
Dria Paola, Carlo Duse, Elsa 
De Giorgi 

Emma Grammatica, Laura 
Nucei, Bianca Doria, Minő 
Doro, Andrea Checchi 

Assia Noris, Vittorio De Sica, 
Enrico Glori 

Lilian Harvey, Vittorio De Sica 
E. Castro, M. Ligero, A. Ro-

mea, L. Vincenti 
Camillo Pilotto, Mario Ferrari , 

Enrico Glori, Corrado Racca, 
Oscar Andriani 

Katharina Merker, Kari Dan-
nemann, Klein-Rogge 

J. L. Barrault , Suzy Prim, 
Alerme 

Péter Hoglund, Birgit Ten-
groth, Carl Ström, Hilda 
Borgström 

Po-chai, Me-Ying 

Allan Bohlin, Tutta Rolph, 
Oscar Regede-Nissen, Hank 
A ab el 

Rina Massardi, Pietro Mirasson 

II. KULTŰRFILMEK 

ANGLIA 
The Fern 
Black Gold. 
The Tough'un 
Four and twenty fit girls 
Gaumont Britisch News 

BELGIUM 
L'agneau mystique 
Congo, térre d'eaux vives 

CSEH PROTEKTORÁTUS 
Le vérre et le pain 

DÉL-AFRIKA 
The golden hawest of the Witwatersrahd 

FRANCIAORSZÁG 
Chartres 
Le sky francais 

HOLLANDIA 
Rijksmuseum 
Sleeping beauty 
South Sea sweetheart 

. .JAPÁN 
. Bugakü dance 
La photograpie, qui voit tout 
Tokió, Peking et Chosen 
Naissance d'une grenouille 

MAGYARORSZÁG 
A visszatért Felvidék 
Beszélő kövek 
Magyar őstehetségek 
A magyar falu mosolya 

NEMETORSZAG 
Rauber unter Wasser 
Können Tiere denken? 
Tragödie im Insektenreich 
Schatzkammer Deutschlands 
Wildwasser 
Schiíf 754 
Die Donau von Schwarzwald bis Wien 
Wochenschau 
Fiieger zur See 
Ewiges Werden 
Kárntner land 
Sinnvolle Zwecklosigkeiten 
Lippizaner 
Fallschirmjager (Versenyen kívül.) 

OLASZORSZÁG 
Castel Sant ' Angelo 
Fiamme Verdi 
Criniere al vento 
Oro bianco 
5 minut i con le carta d'Europa 
Pisicchio e Melissenda 
Ritorna la vita 
5 minuti con Ginecittá 
Fantasie sottomarine 
Vele e prore 
II pianto delle zitelle 

ROMÁNIA 
Au pays des „Motz" 
Bukovine, pays des monastéres 

SPANYOLORSZÁG 
La ceca a Barcelona 

SVÁJC 
Alpenföhn 
Sonnige Jugend 
Peloponese 
Santoriri 
Athenes 
Cyclades 
: r % / > ^S*> *^J» «<<ÜL)i /<a«n' iRL<i/%ji i^Au i / g ^ i Í ^ J I « E ^ Í « < O J I <*B8̂ >» 

NYÍLT TÉR*) 
A békéscsabai Apolló mozgószínház 

üzletvezető változásával kapcsolatban 
személyemről a szakmában a valóságnak 
meg nem felelő híresztelések kelet
keztek. 

Mivel súlyt helyezek arra, hogy a szak
ma személyemet ebben az ügyben a va
lóságnak megfelelő megvilágításban 
lássa, bejelentem, hogy az OMME fe
gyelmi eljárásának megindítását kérem 
magam ellen. 

Addig is, amíg a fegyelmi eljárás be
fejezést nyer, kérek mindenkit, hogy 
rám vonatkozó véleményét függessze 
fel. 

Budapest, 1939 szeptember 29. 
Hajnal Gyula s. k. 

*.) A rovatban foglaltakért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség. 
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A boldogság utcája 
(52nd Street) 

Irta: Graver Jones 
Rendezte: Harold Young 

Főszereplők: Leo Carillo, Pat Paterson, 
Zasu Pitts, Kenny Baker 
Gyártotta: United Artists 

Beszél: angolul 
Magyar szöveg: Pásztor Béla 

Hossza: 2275 méter 
Cenzúra: aluli 

Kölcsönző: Mozgóképüzemi 
Bemutatta: Casino, City, szeptember 21 

New York legelőkelőbb utcája az 52-ik 
utca, itt él a dúsgazdag Rondell-család, 
illetve annak három tagja, két idősebb 
lány, Adele és Letitia, valamint öccsük, 
Rufus Rondell. A két nővér nem jó szem
mel nézte, hogy Rufus egy kis színész
nőnek, Evelyne Macy-nak udvarol. A sze
relem azonban oly nagy volt, hogy Rufus 
nővérei ellenzése dacára feleségül vette 
Evelynet. A boldogság nem tartot t sokáig, 
mert Evelyne meghalt, mikor egy leány
gyermeknek adott életet. Rondellék két 
külön házban éltek az 52-ik utcában. 
Furcsa utca ez az előkelők utcája! Az 
amerikai alkoholtilalom alatt lebujok ala
kultak a különböző házakban. Tönkretet
ték az utca jóhírét. Pedig érdekes utca 
volt. Itt jár t házról-házra énekelni az öreg 
olasz Zamarelli, hogy összegyűjtsön any-
nyi pénzt, amennyi egyetlen fiának, Ben
jáminnak művésszé való kiképeztetésére 
elegendő legyen. A fiú felnő, de ahelyett, 
hogy a komoly zeneművészetet kultiválná, 
a könnyű muzsika felé hajlik és jazz-zon
gorista és jazz-énekes lesz. Rufus Ron
dell, aki igazi hölgyet akar nevelni kis
lányából és Európában taníttatja, nem 
sejti, hogy az ő kislánya is rabja lett a 
jazz-ritmusnak. Közben Rufus családja 
tönkremegy, egyetlen vagyontárgya az ' a 
hatalmas borpince, amit apjától örökölt 
és ami tele van értékes italokkal. Össze
áll a vén Zamarellivel, aki kitűnő olasz 
szakács volt és műsoros vendéglőt nyit
nak. Rufus el akarja hallgatni lánya előtt 
vendéglősi foglalkozását, de a lány nem
csak büszke apjára, hanem anyjától örök
lött tehetségét gyümölcsöztetni akarja és 
fel akar lépni apja mulatójában. Közben 
a fiatal Zamarellivel is megértő partnerek 
és szerelmesek lesznek. Még csak az 
hiányzik a teljes boldogsághoz, hogy a 
két gyűlölködő nagynénivel is kibéküljön. 
Persze ez is megtörténik. 

Különösebb igények kielégítését ne vár
juk a filmtől. Egyedüli célja a szórakoz
tatás, ezt a célt az amerikai zenésfilmek 
ismert eszközeivel el is éri. 

Karosszék 
I r ta : Bókay János 

Rendezte: galánthai Balogh Béla 
Munkatársa: Bán Frigyes 

Zene: de Fries Károly 
Főszereplők: Szeleczky Zita, Szilassy 
László, Rajnay Gábor, Latabár Kálmán, 
Pataky Miklós, Kováts Terus, Rácz Vali, 

Weigand Tibor 

Beszél: magyarul 
Gyártotta: MIF 
Gyár: Hunnia 

Gyártási vezető: Matolay Géza 
és Schramm Alfréd 

Felvételvezető: Rénner Endre 
Kép: Makay Árpád 
Hang: Lázár István 

Összeállította: Farkas Zoltán 
Díszlet: B. Kokas Klára 

Hossza: 2273 méter 
Cenzúra: aluli 

Kölcsönző: Palatínus 
Szakbemutató: Royal Apolló, 

szeptember 23 

Bihari dr. fiatal és szép felesége egy 
árverésen hosszas licitálás után megvesz 
egy karosszéket. A székre Orosz András 
építészmérnök is licitál azért, hogy meg
ismerkedhessek az asszonnyal. Bemutat
kozik és 50 pengővel többet igér. Bihari 
dr. dühös, hogy felesége ilyen költekező 
és felkutatja a fiatalembert, aki meg akar-
taveni a széket. Felesége tudta nélkül el
adja a karosszéket. Az asszony magán
kívül van és visszaszerzi Orosztól a szé
ket. Férje székestől együtt ki akarja 
dobni. Klári visszamegy az apjához Viseg
rádra. Bihari visszaküldi Orosznak a szé
ket, aki Visegrádra viszi. Onnan Bihari 
hozza el, mikor bejelenti, hogy válik. A 
karosszék körüli vitában Orosz és Klári 
is jobban megismerik egymást és Orosz 
megkéri Klári kezét. 

Színészbejáró 
(Entrée des artists) 
Irta: André Cayette 

Rendezte: Marc Allegret 
Főszereplők: Louis Jouvet, Claude 

Dauplin, Odette Joyerd 
Gyártotta: Regina 
Beszél: franciául 

Magyar szöveg: Siklósi Iván 
Hossza: 2400 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Pflumm 

Bemutatta: Scala, szeptember 25 

A párisi színiakadémián felvételre je
lentkezik Izabella, a kis külvárosi vasaló
nő. A tehetséges lányt felveszik, de mi
vel nevelőszülei nem akarnak tudni arról, 
hogy színésznő legyen belőle, Izabella 
megszökik és egyik barátnőjénél talál 
szállást. Az Akadémián megismerkedik 
Francois-val. Cecília, akit már régen 
ostromolt Francois, elhatározza, hogy elő
segíti és meggyorsítja a fiú szakítását 
Izabellával, ö sem hisz abban, hogy Fran-
coisnak ez az első és igaz szerelme. A 
lány rájön, hogy voltaképpen ő is szerette 
Francoist és csak szeszélyből nem hall
gatta meg eddig vallomásait. Amíg azon
ban erre ráeszmélt, elvesztette a fiút. 
Frangois, hogy megsegíthesse Izabellát, 
titokban beáll táxigavallérnak. Nappal az 
Akadémián tanul, éjszaka pedig gazdag 
külföldi hölgyeket kísér a lokálokba. Itt 
látja őt meg Cecília és merész terv fo
gamzik meg benne. Ha ingyen nem kap
hatja Francois széptevését, kibérli őt a 
gavallérszállító ügynökségtől, hogy pénzért 
rákényszerítse a széptevésre és udvar
lásra. Frangois kénytelen vállalni a meg
bízatást és egy estét együtt tölt Ceciliá
val. Szemébe vágja, hogy egy pillanatig 
sem szerette komolyan. Ceciliát megdöb
benti az őszinte vallomás, látja, hogy 
Francois iránti mindmélyebbé váló sze

relme reménytelen. Pokoli elhatározás 
érlelődik meg benne. A vasárnapi vizsgán 
akarja végrehajtani tervét és útjára bo
csátja a fiút. A színiakadémiai növendé
kek vizsgáján Francoisnak olyan párjele
nete van Ceciliával, amelyben a fiú mé
regpoharat nyújt a lánynak. Cecilia va
lódi mérget tesz a pohárba és amikor fel
hajtja, meghal. Igy akarja élete árán 
megbosszulni magát azon a férfin, aki 
visszautasította érzéseit. Frangoist letar
tóztatják előre megfontolt emberölés gya
núja miatt. Minden ellene vall, a körül
mények, a tanúk is, amíg végül mégis si
kerül tisztáznia magát a bűn alól. Iza
bella és Frangois sok fájdalom és csaló
dás után mégis egymáséi lesznek. 

Ez a film is magán viseli a francia 
filmdrámák szokásos bélyegét, azoknak 
minden értékeivel. Különleges meseszö
vés, finom eszközökkel dolgozó rendezés, 
nagyszerű színészgárda, — élükön Jou-
ve t-val — ezek az értékek, melyek a fil
met a jobb francia alkotások közé eme
lik. 

Alexander Graham'Bell 
(A győzedelmes ember) 

Irta: Lamar Trotti, Ray Harris 
Rendezte: Irving Cummings 

Főszereplők. Don Ameche, Loretta 
Young, Henry Fonda 

Gyártotta: Fox 
Beszél: angolul 

Magyar szöveg: Rodriguez Endre 
Hossza: 2725 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Fox 

Bemutatta: Pioyal Apolló, szeptember 27 

Bell szegénysorsú családból származott. 
Az akkor már jól ismert távírót akarta 
tökéletesíteni. Munkája közben ismerke
dett meg a Sanders és Hobbard családok
kal. Sanders néma kisfiát, George-ot be
szélni tanítja. Hobbárdéknak gyönyörű 
lányuk, Mabel, tökéletesen beszél, de nem 
hall semmit. Alexander Bell halálosan be
leszeret Mabelbe. Szeretné hallását meg
javítani. Miközben ezzel kísérletezik, jut 
a r ra a gondolatra, hogy dróton hangot 
lehessen továbbítani. Bell barátjával 
Watsonnal nekilát a kísérletnek és hosszú 
hónapok kitartó munkáját eredmény ju
talmazza. Bell bemutatja a telefonnak 
nevezett találmányát a nyilvánosságnak. 
Meghívást kap Londonba, hogy Viktória 
királynőnek mutassa be a telefont. A ki 
rálynőnek tetszik az új alkotás, bevezet
teti a Buckhingham palotába. Ez teljes 
sikert jelentene, de Amerikában ezalatt 
egy másik társaság is szabadalmat jelenr 
tett be a telefonra és nagyobb tőkével 
rendelkezvén, elsöpréssel fenyegeti Bell 
vállalkozását. Bell szabadalombitorlásért 
perbefogta a Western Union-t. Bizonyí
tékok hiányában már úgy látszott, hogy 
a bitorlók birtokába jut a szabadalom, 
mikor Bell felesége, Mabel, egy régi le
véllel bebizonyítja férje igazát. A ~West-
ern kiegyezik Bellel, aki szépséges fele
sége oldalán megy neki a dicsőséges, bol
dog életnek. 

A Fox idei egyik reprezentáns filmje 
méltán sorakozik a régi nagy Fox-sikerek 
mellé. Ez a film is azt igazolja, hogy ér
demes nagy emberek életét filmre vinni. 
Bell küzdemes élete pedig szinte kínálko-



zik a megfilmesítésre. A darab — s eb
ben a rendezőnek is nagy része van — 
végig lebilincsel. Csak a legteljesebb el
ismerés hangján szólhatunk a főszereplők 
játékáról is. Öl 

A miniszter barátja 
írták: .Békeffi István és Bánky Viktor 

/ Rendezte: Bánky Viktor 
Asszis.tens: ifj. Lázár István 

Zene: Eisemann Mihály 
Főszereplők: Páger Antal, Komár Júlia, 
Erdélyi Mici, Németh Romola, Vágóné 
Margit, Kéri Panni, Mihályffy Béla, 
Köpeczi Boócz Lajos, Dénes György, 

Bihari József, Pálóczy László 
Beszél: magyarul 

Gyár: Hunnia 
Gyártási vezető: Kassay Elemér 
Felvételvezető: Tasnády Árpád 

Kép: Eiben István 
Hang: Lohr Ferenc 

Összeállította: Bánky Viktor 
Díszlet: Sőrés Imre 
Hossza: 2900 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: IBUSz 

Bemutatta: Átrium, City, Uránia, 
szeptember 28 

Kovács János vegyészmérnök, miután 
hét évig jár t diplomával a zsebében állás 
után, végül is egy illatszertárban kap heti 
húsz pengős segédi állást. Özvegy édes
anyjának azt kénytelen hazudni, hogy 

mérnök egy vegyészeti gyárban, az illat
szertárban viszont kénytelen elhallgatni, 
hogy vegyészmérnök. Kucsera üzletvezető 
házasodni készül, Kovácsot kéri fel há
zassági tanúnak. Az esküvőn frakkban 
kell megjelennie. A frakk-kölcsönzőben 
Kovács végre talál egy megfelelő frakkot. 
A frakk zsebében egy meghívót talál, 
amely a frakk előző bérlőjét egy előkelő 
estélyre invitálja. Kovács elhatározza, 
hogy elmegy az estélyre. Manci manikű
rös kisasszony is részt vesz az estélyen 
Lulu művésznő ruhájában, amelyet a mű
vésznő azért adott át neki a meghívóval 
együtt, hogy Gallay báróékat felbosszant
sa. Manci Kovács Jánossal ismerkedik 
meg, akiről azt hiszi, hogy gyárigazgató. 
Kovács Mancit viszont bárónőnek tartja. 
Remekül érzik magukat, nagyon tetszenek 
egymásnak. Manci, Kovács vállán elszen
deredik a park egy padján és amint ki
reggeledik, Kovács érzi, hogy ezt a ha
zugságot nem játszhatja tovább a báró
nővel és megszökik, otthagyva az alvó 

Mancit a padon. Egy rikkancs, mint min
dennap, újságot hoz Kucserának az üz
letbe. Az újságban óriási fénykép, amely 
a kereskedelmi-minisztert ábrázolja a 
tegnapi estélyen, mégpedig Kovács Já 
nossal karonfogva. Ez a fénykép a vélet
len műve. Kovács ődöngött a parkban, a 
jelenlevő miniszter egy pillanatra össze
tévesztvén őt valakivel, belekarolt és eb
ben a pillanatban felvillant egy fotóri
porter magnéziumja. A szenzáció végig
rohan a gyáron. Kovács a miniszter ba
rátja. Berendelik a vezérigazgatóhoz, ki
nevezik cégvezetőnek. A vezérigazgató 
fontos ügyben elküldi őt a kereskedelmi 
miniszterhez. Kovács belép és előterjeszti 
a gyár kérelmét. A miniszternek rossz 
véleménye van a gyár készítményeiről, 
de Kovács védelmébe veszi a gyárat. Üj 
találmányok vannak, új vegyészeti eljá
rások, amelyekkel csodákat lehetne mű
velni, ha Kovácsot dolgozni hagynák. A 
miniszternek megtetszik a lelkes fiatal
ember, felhívja a gyár vezérigazgatóját 
és közli, hogy Kovács vegyészmérnök 
megfelelő beosztásban nagyon hasznos 
ember lehetne. Kovácsot kinevezik igaz
gató-főmérnöknek éppen akkor, amikor 
Mohácsiné elmondja Kovács mamának, 
hogy a fia segéd egy illatszertárban. A 
mama utána jár a dolognakj de a fiát már 
elegáns irodában találja, mint igazgatót. 
Kovács megtudja, hogy a bárónő mani-
kűröskisasszony, akit berendel magához 
manikűrözni, hogy a végén megkérje a 
kezét. A lakodalmas vacsorán maga a mi
niszter tart ja a felköszöntőt. 

M I N T 
a franciák egyik legnagyobb jelleniszínészének óriási filmje: 

Margitsziget — spoitszi 
Oszóbajnokok parádé, 
Nincs c se repes tanyám 
Falusi lakodalom 
Kés zül a légmadár 
Kiskőrösön áll a v á s á r 

Magyar kis filmek közül 
edd ig 6 d a r a b készül t el, 
melyek mindegyike be le 
számít a kötelező 30 s z á s - -
lékos a r á n y s z á m b a : 

T>r PFTTTMMTTRORFILMKÖLCSÖNZÓ VÁLLALATA 
* * , * - « * A A J V P A * A A * A A ±JJ\,S J, B, m Erzsébet-krt 9. (New York-palota) Tel. 137-71! 



Lámpalázasan kezdjük forgatni 
ezúttal premier-plánunkat az első 
női áldozatról. Smink nélkül kel
lene pt bemutatnunk és bátran meg 

' is tehetjük, merj a fenti csinos, pi
káns kis fej, kendőzés nélkül is a 
legszebb filmkosztüm-, filmdíszlet, 
tervezőt és filmproducert ábrázolja, 
nemcsak magyar, de külföldi vo
natkozásban is. Inaskodással kezdte 
a filmezést évekkel ezelőtt. Először 
seripter volt, majd fÜmruhákaí, 
később filmdíszleteket rajzolt, újab
ban pedig filmprodukciókat szervez 
és bonyolít le férfiakat megszégye
nítő fáradhatatlansággal. Ezért 
nincs ideje semmire, de ha volna, 
s© tudná beosztani. A pletyka sze
rint mindenről elkésik. A valóság 
azonban az, hogy mégis mindent 
elvégez. Pedig boldogtalan, ha egy 
filmben nemi vállalhat két-három 
működési területet. Egyáltalán nem 
csodálkoznánk, ha legközelebbi 
filmjében a főszerepet is eljátszana, 
sőt: rendezné is a fűmet. Annyira 
szerelmese a filmnek, hogy miatta 
kirepült a családi fészekből is . . . 
Kedvéért hűtlen lett első szerelmé
hez, a festészethez. Tegnap még a 
„Karosszék" kárpitozásával volt el
foglalva, jelenleg a „Garszon-
lakás"-t rendezi be, a közeljövőben 
pedig felöltözteti „Gül Babá"t. Min
denki kedvenc „Kajá"-ja, bocsásson 
meg nekünk ezért a szokatlan szép
tevésért ! 

Úi keskenyfilm-tanfolyam 
nyílik meg október 1-én 

A visszatért kárpátaljai területeken a 
m. kir. Belügyministzer Urnák 60,400— 
1939. B. M. számú rendelete értelmében 
az 1939. évi november hó 1-től kezdődően 
mozgófényképüzemi üzemvezetői és gép
kezelői tennivalók ellátásához szükséges 
üzemvezetői és gépkezelői (működési) 
igazolványt csak azoknak adnak ki, akik 
az egyéb kellékek igazolásán kívül a 
Mozgófényképüzemi üzemvezetői és gép
kezelői országos tanfolyamon (Budapest, 
VIII., Tavaszmező-utca 15.) képesítést 
szereztek. Ennek a képesítésnek m e g 
szerzése céljából október hó 1-én rend
kívüli tanfolyam nyilik meg, egész n a 
pon át folyó tanítással. Ez a tanfolyam-
o k t ó b e r hó 17-én záró (képesítő) vizs
gával végződik. 

Erre a tanfolyamra kizárólag azok ve
hetők fel, akik a visszacsatolt területen a 
volt cseh-szlovák 'uralom alatt mozgó-
fényképüzemben üzemvezetői, vagy gép
kezelői teendőket eddig is elláttak és 
ezután is ellátni kivannak. 

Az az érdekelt, aki tanfolyamot nem 
kivan végezni, a tanfolyam záróvizsgá
ján külön képesítővizsgára bocsátását 
kérheti. 

Mind a tanfolyamra való felvétel, mind 
a külön képesítővizsgára bocsátást a 
tanfolyam igazgatóságához legkésőbb 
19,39. évi szeptember hó 25-ig bezáróan 
benyújtandó kérvényben kell kérni. A 2 
pengős okmánybélyeggel ellátott kér
vényhez" eredetiben mellékelni kéli a 
folyamodónak: ' 

a) születési anyakönyvi kivonatát (ke-
résztlevél; férjes nőnek házassági anya
könyvi kivonatát is); 

b) iskolai végzettségét . igazoló bizo
nyítványát;. • -

c) új keletű erkölcsi bizonyítványát,, 
amelyben azt is igazolni kell, hogy a fo
lyamodó nemzethűség szempontjából nem 
esik kifogás alá; 

d) a volt cseh-szlovák uralom alatt 
szerzett képesítését (oklevél, bizonyít
vány); 

e) a jogosítvány gyakorlására vonat
kozó utolsó volt cseh-szlovák hatósági 
és a magyar hatóság engedélyét, végül 

f) magyar állampolgárságának igazo
lására, illetve vélelmezésére alkalmas 
okmányokat. 

A Mozgófényképüzemi, üzemvezetői és 
gépkezelői országos tanfolyam gépkeze
lői szakára való felvételét, vagy e sza
kon külön képesítővizsgára bocsátását 
csak férfi kérheti . 

A tanfolyamra való felvétel, valamint 
a külön képesítővizsgára bocsátás ké r 
désében a tanfolyam felvételi bizottsága 
végérvényesen dönt. A bizottság dönté
séről a folyamodó írásbeli értesítést kap, 

A tanfolyam a felvételi díj, a tandíj 
és záróvizsga díja összesen 60 (hatvan) 
pengő. Külón képesítővizsga díja 50 
(ötven) pengő. 

Ezt a rendkívüli tanfolyamot nem is
métlik meg és a tanfolyam záróvizsgá
jára később jelentkezni nem lehet. Aki 
később jelentkezik, záróvizsgát csak 
akkor tehet, ha . az évenként 1—2 ízben 
rendezett és kb. 3—4 hónap tar tamú 
rendes tanfolyamot előzetesen látogatta, 

KITÜNTETÉSEK 
XII.VPíus pápa vitéz Haász Aladár dr. 

kultuszminísztériumi miniszteri osztály
főnöknek a Szent Szilveszter-rend kö
zépkeresztjét a csillaggal adományozta. 
— A kormányzó a m. kir. külügyminisz
ter előterjeszeésére megengedte, hogy 
báró Villani Lajos dr. I. oszt! köve t sé 
gi tanácsosi címmel és jelleggel felruhá
zott I. oszt. konzul a finn Fehér Rózsa
rend középkeresztjét viselje. — Gróf 
Vinci olasz követ az olasz követség épü
letében átnyújtotta vitéz Kolosvári-Bor-
csa Mihály miniszteri tanácsosnak, a 
Sajtókamara elnökének az olasz Korona
rend nagy tiszti keresztjét, valamint 
Dulin Elek miniszteri osztálytanácsos
nak, a miniszterelnökségi sajtóosztály 
helyettes vezetőjének az olasz Korona
rend középkeresztjét. 

KISS FERENC MEGNYITOTTA. 
A SZÍNIAKADÉMIA ÜJ ÉVADJÁT 

Az elmúlt héten nyilt meg az Orszá
gos Színművészeti Akadémia új évadja, 
amelynek tanrendjében az idén is sze
repel a filmszínészképzés. Az Akadémia 
tanár ikara teljes számmal jelent meg, 
élén Kiss Ferenc igazgatóval, aki meg
nyitó-beszédében bensőséges szavakkal 
búcsúzott az intézet két nyugalomba vo
nult jelen tanárától : Gál Gyulától és 
Gőth „.Sándortól. Mjijd^ így fejezte be 
beszédéi: 

— Minden elgondolásunk, tettünk és-
cselekedetünk kizárólag az önök érde
keiben történik. Nem: önök vannak itt 
értünk, de mi vágyunk. Itt önökért... Hi
vatásunkat önzetlen és alázatos lélekkel 
szolgáljuk a magyar színházi kultúra jö
vőjéért és az önök boldogulásáért. Ha
dát sem kivánunk és várunk érte, de ke-
' menyen kérjük önöktől a feltétlen fe-
gye'émre- való_. ^készséget és az átlagon 
felüli .'Szorgalmai. "A."' Színművészeti Aka
démia növendékének lenni. büszkeség, 
de —» a művészi hajlamosságon kívül 
kívánalmainak és feladatainak mindenben 
megfelelni, óriási munka.és súlyos kö
telesség. A mai .harcos és küzdő kor 
szelleméhez képest a feltétlen engedel
messég, kötelességérzet' s á minél több 
•munkabírás jegyében kezdjék meg ta
nulmányaikat. Nemcsak tehetséges, de 
okos, művelt, becsületes, úri gondolko
dású, ízig-vérig magyar érzelmű és ér
zésű művészeket akarunk nevelni önök
ből és reméljük, hogy 'lankadatlan szor
galmukkal és kifogástalan magavisele
tükkel bennünket ebben az igaz és ne
mes törekvésünkben támogatni fognak. 

MEGKEZDTE MUNKAJÁT,, 
A FILMMŰVÉSZETI TANÁCS. 

A szeptember 4-én tartott alakuló tel
jes ülése után az Országos Színművészeti: 
és Filmművészeti fanács hétfőn, szeptem
ber 25-én kezdte meg működését, amikor 
is már folyó ügyeket tárgyalt. Fe ldolgo
zásra kerültek a Eilmkamara választmá-; 
nyának a tagfelvételi ügyekben hozott 
határozatai ellen történt fellebbezések. Az 
ötös Filmművészeti Tanácson J a . l s p -
v i c z k y Károly dr. ny„ államtitkár el
nökölt s a hosszú ülésen 22 ügydarab ke-

-íült tárgyalásra. A Tanács. ülésének ered-
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menyéit kamara i hivatalos rovatunkban 
fogjuk közzétenni, amikor a Tanácstól 
megérkeznek a döntések a Kamarához. 

SZÖLLÖSSY ALFRÉD DR. 
RÁDIÖ-ELÖADÁSA 

Október 3-án, kedden a magyar rádió 
I . hullámhosszán délután 6 órakor Szöl-
lőssy Alfréd dr. min. tanácsos, a Film-
cenzura elnöke, az Országos Légvédelmi 
Parancsnokság közleményei keretében, 
előadást tart, amelynek címe: A légol
talom és a közigazgatás. 

A KAMARA VÁLASZTMÁNYÁNAK 
ÜLÉSE 

Október 2-án,- hétfőn este 8 órai kez
dettel ülést tart a Filmkamara választ
mánya a következő tárgysorozattal: 1. 
felvételek, átminősítések; 2. a mozis
felvételek előkészítése; 3. bejelentések; 
4. esetleges indítványok. 

A MÁSODIK BANKY-FILM 
PREMIERJE 

A Bors István felejthetetlen sikerű 
rendezőjének második filmjét, A minisz
ter barátja című vígjátékot érthető ér
deklődéssel vár ta a szakközönség és a 
nagyközönség egyaránt. A Délibáb pro
dukciójában készült új Bánky-film pre
mierje csütörtökön szeptember 28-án 
zajlott le az Uránia filmszínházban. A 
meghívott politikai, társadalmi és mű
vészi előkelőségek sorában ott lát tuk 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz
tert, Teleki Mihály földmívelésügyi mi
nisztert, Kunder Antal kereskedelemügyi 
minisztert, Tasnádi Nagy András igaz
ságügyminisztert, Hubay Kálmán, Szé
chenyi Lajos gróf képviselőket és má
sokat. Bánky Viktor második filmje 
minden tekintetben kielégítette a vára 
kozást. Szövegkönyve lebilincselő, drá
mai és humoros fordulatokban gazdag, 
rendezése friss, művészi, színészi inter
pretálása, Páger Antallal az élen, töké
letes. A közönség a film lepergetése után 
őszinte tapssal jutalmazta a film közre
működőit, akik majdnem teljes számban 
megjelentek a függöny előtt. Az emlé
kezetes premier u tán a film vezérkara a 
Kárpátia ét teremben banket t ra gyűlt 
össze. A teljesség kedvéért megjegyez
zük, hogy A miniszter barátja csütörtö
kön az Átrium és City filmszínházakban 
is a legnagyobb siker jegyében került 
bemutatásra. 

FOX-FILM KÖZVETÍTÉS A RÁDIÓBAN 
Október 2-án, hétfőn 

- - / i ^ W ^ délután 6 órakor a 
£ | R r M ^ , magyar rádió I. hul-
J JL J * * ^ 8 > lámhosszán zenés rész-
é ^ S í f í ^ j í S * leteket közvetít a Szí-
W Í * J i 4 £ 7 ^ ^ K vek, muzsikája című 

amelyet az elmúlt hé 
ten tűzött műsorára a Décsi filmszínház. 
A nagysikerű amerikai dalos, zenésfilm
játék tele van Irving Berlin friss sláge
reivel, amelyeket Tyrone Power, Sonja 
Henie, Rudy Vallée és Marié Healy 
énekelnek. 

ZILAHY LAJOS ÜJ FILMJE 
A „Pegazus" filmgyártó és filmkölcsön

zővállalat tervbevette második magyar 
filmjének gyártását, amely Z i l a h y La
jos „Szamárlétra" című eredeti filmtémá
jából előreláthatóan december havában 
kerü l forgatásra a Hunniában. 

KETTŐS PREMIER 
A ROYAL APOLLÓBAN 

Szeptember 25-én és 26-án nem tartott 
előadást a Royal Apolló, hogy a két 
napon át felszerelje most érkezett új ve 
títőgépét és hangberendezését. Szerdán, 
27-én délelőtt a sajtó meghívott képvi
selői előtt vizsgázott le a széles hang
skálájú amerikai Lansing Scherer rend
szerű készülék, amelyen először az 
Alexander Graham Bell című Fox-u j -
donság került vetítésre. Az új gép be
mutatása kapcsán került sor ez alkalom
mal arra is, hogy a rendes szabadságáról 
hazatért Tőrey Zoltán dr. vezető-igazgató 
a Magyar Távirati Iroda, illetőleg a 
Nemzeti Apolló Rt. nevében fogadja a 
magyar ujságírógárdát. Tőrey Zoltán dr. 
üdvözlő beszédében azzal kezdte, hogy 
bár az évad kezdete óta vezetik és 
Royal Apollót, a bemutatkozással vá r -
niok kellett, mer t csak most tudták be
fejezni a filmszínház teljes műszaki 
korszerűsítését. Majd így fejezte be be
szédét: 

— Amikor a szezon kezdetén átvettük 
a Royal Apollót, hogy ezentúl a Magyar 
Távirati Iroda égisze alatt haladjon to
vább, nem voltam Budapesten és így 
csak most van alkalmam először ismer
tetni célkitűzéseinket, Örülök, hogy meg
mondhatom: teljes tudatában vagyok 
annak, hogy Budapest első filmszínházá
nak a vezetése milyen erkölcsi köteles
séget rak a vállainkra és annak ellenére, 
hogy a film végeredményben üzlet is, 
sohasem szabad megfeledkeznünk és nem 
is fogok megfeledkezni arról, milyen 
kötelezettségeink vannak a magyar kul
túrával szemben! Ezt a magyar kultúrát 
fogjuk szolgálni és támogatni teljes 
erőnkből, szerény tehetségünk szerint. 

Utána Pulvári Károly mérnök, a Ma
gyar Film Iroda műszaki vezetője is
mertet te a sajtó képviselőivel a Royal 
Apolló új vetítőberendezését. A hang 
leadását a legújabb Wide Range-rend-
szerrel, a színes képleadást pedig a 
BeCfC-rendszer alkalmazásával tökéle
sítették. A Royal Apolló fényforrása 
most olyan energiával dolgozik, amely 
egy kisautó lóerejével egyenlő. 

A bevezető-beszédek elhangzása után 
a film vetítésére került sor. Az új leadó-
gép és hangosberendezés teljes mér ték
ben kiállotta a próbát. A sajtó megjelent 
képviselői őszinte elismeréssel nyilat
koztak a Royal Apolló legmodernebb 
technikai berendezéséről. 

A HARMÓNIA FILM ÜJ TÁRSA 

Nemrégiben adtunk hír t arról, hogy s 
H a r m ó n i a filmvállalat megállapodást 
létesített L i p p a y Imrével, a szegedi 
Belvárosi mozgó elnökével új magyar 
filmek, közös gyártása tekintetében 100.000 
pengő erejéig. A vállalatnak most újabb 
terjeszkedéséről számolhatunk be olva
sóinknak. Az elmúlt héten vitéz R o s t a -
h á z y Károly dr., a miskolci Uránia és 
Korona mozi ügyvezető igazgatója társas
viszonyt létesített a Harmónia filmválla
lattal. Az új társ, az említett mozik veze
tésén kívül a magyar filmszakma keres
kedelmi részében is élénk tevékenységet 
fejt ki az utóbbi évek alatt. Számos fran
cia film importjával és kölcsönzésével 
bizonyította be, hogy nemcsak a moziigaz-
gatásoz ért. Vitéz Rostaházy Károly dr.-
nak az a terve, hogy a Harmónia film.'ál-
lalat régi, megalapozott színvonalát még 
jobban emelje és első ténykedéseként 

már is három francia filmremeket ikta
tott a cég új programmjábá. 

HUNNIA-ALBUM 
A filmvállalatok idei nagy brosüra-ver-

senyében talán a H u n n i a filmgyár köl-
csönosztálya jelentkezik utoljára, amikor 
a jövő héten szétküldi 1939—40 évi anya
gának szöveges és képes ismertetőjét a 
mozisoknak. A nemzetközi helyzet okozta 
késedelem azonban olyan meglepetéssel 
szolgál, amire, úgy emlékezünk, nem volt 
még példa szakmánkban. Alkalmunk volt 
látni a Hunnia díszes albumát, mely kor
szerű kötésben, moaréfedélben, 32 oldalon 
át mutatja be a vállalat magyar és kül
földi filmanyagát. Nem kevesebb, mint 
22 filmújdonság vonul fel a művésziesen 
összeállított könyvben. 11 magyar és 11 
külföldi filmmel ismerkedhetünk meg a 
brosúrában, amelyet annak szerkesztője, 
N a g y Sándor dr., a Hunnia filmelhelye
ző irodájának igazgatója vezet be néhány 
őszinte, friss mondattal . A mélynyomással 
készült Hunnia-album az Athenaeum 
nyomdai ízlését dicséri. 

A MAGYAR AMATÖRFILM SZÖVETSÉG 
szeptember hó 26-án, 

_ í | _ S f kedden este tar tot ta 
| | | | | | ! _ r a 1939—40. munkaévének 
^ 3 ö j ^ p k | ünnepélyes megnyitó-

L £ S K L | ját vetítéssel és szak-
<5í5§P|l| | |k előadással egybekötve. 
^ ^ ^ ^ S S I I A Szövetség ezentúl 

minden kedden ta r t 
összejövetelt, minden hét péntekjén pe
dig klubestet rendez, amelyen tanács
adással szolgál amatőrtársai számára. 
Október 6-án kezdi meg a Szövetség 
kezdők részére előadássorozatát, amely
nek Lénárd Endre az előadója. 

A VKM OKTATÓFILM 
KÖZLEMÉNYEINEK 
szeptemberi száma, eltérően az eddigiek
től, önálló füzet. A 28 oldal terjedelmű 
lap Geszti Lajos, a VKM Oktatófilm Ki
rendeltség igazgatójának nagy tanulmá
nyát közli. Az oktatófilmek módszeres 
felhasználásáról címen. A magyar film
szakirodalom büszkén könyveli el ezt a 
kis munkát, amelyhez hasonló összefog
lalás még nem jelent meg magyar nyel
ven és amelyet az ar ra legméltóbb szak
ember írt. Geszti Lajos igazgató érdekes 
tanulmányából lapunk főhelyén közlünk 
egy fejezetet. A következő hetekben is 
ismertetünk majd néhány értékes feje
zetet ebből a kis olcíatófilmlexifco'íiból, 
amelynek tar ta lmát tájékoztatásul itt 
adjuk: Irányjelzés, A filmes tanórákról, 
A filmes órák ellenzéke, A film iskolai 
értékelése, Mi az oktatófilm? A film be
szerzése, A film előkészítése, A film is
merete elengedhetetlen, A film elhelye
zése, A filmes tanóra menete,. Megálljon 
vagy ne?, Filmpergetés megszakítással, A 
rendestől eltérő filmek, Beszélni vagy 
nem?, Film és állókép, A filmes órák 
száma, A film sokoldalúsága, Nyelvórák 
filmjei, Hangos és szines filmek. Geszti 
Lajos igazgató kimerítő tanulmánya vé
gén részletes irodalmi tájékoztatóban is
merteti a munkájához felhasznált magyar 
és külföldi forrásműveket. 

FILMKÖLCSÖNZÉSBEN 
ÉS IRODALMI MUNKÁKBAN 
jártas, német nyelvtudású, őskeresz
tény fiatalember „Állást változtat
na" jeligére szíves megkereséseket 
kér e lap kiadóhivatalába. 
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PLÁGIUMPER AZ „5 ÖKA 40" KÖRÜL 
A. nemrégiben bemuta

tásra került magyar film, 
az 5 óra 40 című ellen 
megindult a plágiumper 

Rodriguez Endre író r é 
széről. A vád szerint 
a film Rodriguez Endre 
1935-ben irott Réjtekajtő 

című regényéből, illetve a szerző által 
az utóbbiból 1936-ban irott filmforgató
könyvből készült. Ez utóbbi annakidején 
sokszorosításra került és az akkor te rv
bevett főszereplők között ki is osztot
ták. Rodriguez Endre az 5 óra 40-et 
gyártó Takács filmvállalat ellen indí
tott keresetet, mivel neve nincs feltün
tetve a filmen mint szerzőé. 

AZ IBUSZ FILMSZÁLLITÁSI 
CSALÓINAK ELÍTÉLÉSE 

A napokban hirdetet t Ítéletet a kir. bün
tetőtörvényszék Gáícwy-tanácsa Erdős Jó 
zsef volt IBUSz cégvezető, Dévai Imre 
volt IBUSz cégvezető és Sándor György 
volt IBUSz tisztviselő büntető ügyében. 
Erdős József 27 rendbeli magánokirat
hamisítás bűntette, 16 rendbeli magán
okirathamisítás vétsége és többrendbeli 
csalás bűntet te miatt 1 év 6 havi börtön
büntetésre. Sándor Györgyöt 27 rendbeli 
magánokirathamisítás bűntette, 16 rend
beli magánökirathamisítás vétsége és 
többrendbeli csalás bűntette miatt 1 év 
8 havi börtön, Dévai Imrét sikkasztás és 
csalás vétsége miatt 3 havi fogházbünte
tésre ítélte. Nevezettek a terhükre meg
állapított bűncselekményeket, mint az 
IBUSz Gyorsárugyüjtő és Filmszállítási 
osztályának tisztviselői követték el és az 
IBUSz-nak mintegy 40.000 P kárt okoz
tak. Az ítélet ellen a kir, ügyész is, a 
vádlottak is fellebbeztek. 

„NEM LOPTAM ÉN ÉLETEMBEN" 
—15 MOZIBAN 

Csütörtöktől kezdve nem kevesebb, 
mint tizenöt pesti mozi kezdte el játszani 
az idei szezon egyik legmulatságosabb 
filmjét, a „Nem loptam én életemben" cí
mű vígjátékot. A szokatlanul nagy mozi
lista a következő: Budai Apolló, Vesta, 
Rialtó, Józsefvárosi, Bodográf, Belvárosi, 
Turul, Tivoli, Zuglói, Odeon, Glória, 
Béke, Nép, Eldorádó, Alfa. 

A .TURUL SZÉPMIVES 
SZIMFONIKUSOK ZENEKARI 
EGYÜTTESE 
a multévi nagysikerű indulás után az idei 
szezonban is gazdag és érdekes művé
szi programmot igyekszik megvalósítani. 
Arató István dr. karnagy keze alatt szór-
galmas próbákkal készül a nagyjövő jű 
művészegyüttes novemberi évadnyitó 
hangversenyére. 

„A FILM ÉS A NÉMET HADSEREG" 
címen érdekes cikk jelent meg a Magyar 
Katonai Szemle szeptember havi számá
ban Simonyi Margit Kornéliától, aki la
punk hasábjain is többször szerepelt már 
filmcikkeivel. A film és a német hadse
reg című cikkében a szerző a film pro
paganda és dokumentális értékét világítja 
meg katonai szempontból. A világhábo
rúban kezdődött hadügyi filmpropagan
dáról szólva, megemlékezik a francia, 
angol és főleg a német katonai filmkui-
tuszról. A maga 'nemében egyedülálló 
filmtörténelmi cikk nemcsak katonai kö
rök, de művelt filmközönség számára is 
érdekes olvasmányt jelent. 

FILMRE KERÜL A 
„MISSA SOLEMNIS" 

Érdekes tervvel foglalkozik néhány ma
gyar filmes. Arról van szó, hogy a sze
zon folyamán filmre veszik U j h á z y 
György misztériumát, a „Missa Solemnist." 
A film, — ha megvalósul •— a normális
nál nagyobb költségvetéssel készülne. 

,PERGÖ KÉPEK" 
. A Magyar Amatőr film Szövetség hiva
talos lapjának a Pergő Képek című havi 
folyóiratnak szeptemberi száma e héten 
jelent meg a szokott bőséges tartalom
mal. A Gimesi Nándor dr. és Dudás 
László szerkesztésében megjelenő szak
lap legújabb számába a következők ír
tak cikkeket: Zsellér Lipót: A babafil
mek technikája, S. K.: Zürich 1939, 
Kodak értékesítő: Káprázatos színes 
bemutató a newyorki kiállításon és a 
vetítés módja. 

A „KÉPES SPORT" FILMROVATA 
A Csík Ferenc dr. szerkesztésében meg

jelenő népszerű illusztrált heti sportúj
ság, a Képes Sport újabban filmrovatot 
nyitott, amelyet a szakma jólismert fiatal 
tagja, Zalabéri Horváth János szerkeszt 
színesen" és 'érdekesen. A filmujdonsá-
gok képeivel tarkított rovat minden hé
ten szolgál néhány friss hírrel . 
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ANGLIA 
Frontjelentés az angol filmsztárokról 

Angliában már készítik az első háborús 
játékfilmet. Ebben Merle O b e r o n egy 
ápolónőt, Rálph R i c h a r d s o n pedig egy 
pilótatisztet játszik. Rövid frontjelentés 
az angol filmsztárokról: Grace F i é l d s 
tíz londoni gyereket vett magához vidéki 
kastélyába, Leslie H o w a r d, a híres 
Shakespeare-színész (és — Pimpernel) öt 
kis cockney-gyereket lát vendégül, Max 
M i l l e r vidéki kúriáját segédkórházzá 
alakították át, Rex H a r r i s o n hadiön
kéntesnek jelentkezett, John J u s t i n le
tette pilótavizsgáját. 

CSEH PROTEKTOPvATUS 
Cseh játékfilmek támogatása 

Dr Anton S e n k r y elnöklete alatt a 
közelmúltban újjászervezett prágai film
tanács elhatározta, hogy a jövőben min
den cseh játékfilmnek 200.000 cseh koro
nát nyújtanak támogatás címén, ha pedig 
az elfogadott kéziratot megfilmesítésre 
különösen ajánlja a tanács, még újabb 
100.000 cseh korona támogatást nyújt. 

Állami filmdíjak 
A cseh rendezők, szerzők, színészek, 

operatőrök stb részére rendszeresített ál
lami díjakat szeptember végén ítélték 
oda a cseh filmszakma legjobbjainak. 
Alapul az 1938 szeptember 20-tól 1939 
szeptember 20-ig gyártottakat vették. 

EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Meghalt CarI Laemmle 

Az amerikai filmipar egyik úttörője, 
az Untuersal-gyár elnöke, — mint Lon
donból jelentik — a kaliforniai -Beverly 

Hillben, szívgyengeség következtében 72. 
éves korában ] elhunyt! 

HOLLANDIA 
Háborús filmrendeletek 

Tilos háborús filmeket bemutatni. Á. 
holland filmvizsgáló bizottság legutóbbi 
határozata szerint a háborús filmeket sem, 
a rendes esti előadásokon, sem külön be-
mutatókon nem engedélyezi. A filmsajtó
ban sem jelenhetnek meg háborús fény
képek. 

LENGYELORSZÁG 
Egy kis statisztika 

A megváltozott viszonyok a lengyel 
film és moziszakmát is súlyosan érintet
ték. Lengyelországban a P. A. T. rend
szeres híradó-szolgálatán kívül csak a 
hazai piac részére készültek közepes fil
mek, amelyeknek értékesítési területe 
meglehetősen szűk volt. A statisztikai 
adatok szerint az elmúlt esztendőben egész 
Lengyelországban csak 769 mozi műkö
dött, amelyek közül 26 még némán ját
szott. Az 1,260.000 lakost számláló Var
sóban mindössze 66 mozi volt 1938-ban 
üzemben. A még nem ismeretes új hatá
rok minden valószínűség szerint az 
amúgyis aránytalanul gyenge mozipiacot 
részekre vágják, úgy, hogy az elmúlt 
években küzdelmesen induló lengyel 
filmgyártás elvesztette alapjait. 

NÉMETORSZÁG 
Német közlekedési rendőri filmpályázat 

Berlinből jelentik, hogy a német; 
rendőrség versenypályázatot hirdetett 
filmamatőrök számára egy művészeti 
és pedagógiai szempontokból kifogás
talan kisérő filmre. A. kisérő film té 
mája az eleven, lüktető élet legyen, le
hetőleg sok olyan mozzanattal, ahol a 
nagyforgalmú útvonalakon a közleke
dési rend is erősen szembetűnik. A leg
jobb keskenyfilmek között 30 ezer már
kát osztanak ki és a díjnyertes filmet 
1940-ben a Nemzetközi Forgalmi Kiállí
táson is leforgatják. 

Lil Dagover — Éva 
Szeptember 21-én került először bemu

tatásra Berlinben Madách Imre remek
műve, Az ember tragédiája a Volksbüh-
ne díszes szereposztásában és fényes 
kiállításában. A zsúfolásig megtelt óriá
si nézőtér előkelő közönsége soraiban" 
megjelent Sztójay Döme berlini magyar 
követ, a követség tagjaival, valamint a 
Berlinben élő magyar kolónia majdnem 
minden" tagja és nagy ünneplésben r é 
szesítette a Tragédia német főszereplőit, 
különösen az Éva szerepét alakító Lil 
Dqgovert, sok-sok, német film sztárját. 

'SVÁJC, 
Katonai filmcenzúra 

A szövetségi tanács rendelkezése szerint 
a jövőben minden filmet a svájci hadse
reg egyik tisztje is végignézi, hogy kato
nai szempontból is megakadályozzák m i n 
den olyan film bemutatását, amely leg
csekélyebb mértékben ellentétben állana: 
Svájc semleges állásfoglalásával. 

ŐSKERESZTÉNY ASSZONY, meg
bízható, mozipénztárosnak ajánlko
zik. Szíves megkereséseket kér a 
következő címre: BÖMHER GYU-
LÁNÉ, X., Füzér-u. 48., földsz. 1. 



Országos Mozgófényképvizsgáló Bizottság 
342—1939. eln. szám. 

(Megjelent a BUDAPESTI KÖZLÖNY 
1939. szeptember 26-i, 218. számában.) 

Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizott
ság 1939. évi szeptember hó 10-től szep
tember hó 16-ig tar tot t ülésein 

a) nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 
1. Hét tenger királynője című Rio de 

Janeiro alcímű (Going Places Nr. 61.) 
(Universal) hangos ismeretterjesztő' 1 fel
vonásban, az Universal Pictures Co. film
gyárban 1939. évben készült, 238 m hosszú, 

2. Kedélyes szálloda (Place de la Con
corde) (Deák film) hangos vígjáték 4 fel
vonásban, a Beril filmgyárban 1939. év
ben készült, 1931 m hosszú, 

3. 24. sz. Reklámtekercs (M. F. I.) han
gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 98 m hosszú, 

4. Magyar világhíradó 812. (M. F.' I.) han
gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 238 méter 
hosszú, 

5. 20th. Century Fox hangos híradó 
XIII. évf. 3Í. sz. (Fox tönende Wochen-
schau) (Fox) hangos riport 1 felvonásban, 
a Fox Film A. G. filmgyárban 1939. évben 
készült, 312 m hosszú, 

6. Nostradamus (Metró* hangos játék
film 1 felvonásban, a Metró Goldwyn Ma-
yer filmgyárban 1938. évben készült, 300 
m hosszú, 

7. A sasfiók apja (Man on the rocks) 
(Metró) hangos játékfilm 1 felvonásban, a 
Metró Goldwyn Mayer filmgyárban 1938. 
évben készült, 301 m hosszú, 

8. Indián eskü (Susannak of the Moun-
ties) (Fox) hangos szinmű 5 felvonásban, 
a 20th. Century Fox filmgyárban 1939. 
évben készült, 2.217 m hosszú, 

9. Az utolsó Wereczkey — előzetes 
(Filmértékesítő kft.) hangos reklám 1 fel
vonásban, a Magyar Film Irodában 1939. 
évben készült, 120 m hosszú mozgófény
képeket. 

b) Kisérő műsorul a kötelező arányszámba 
beszámíthatónak minősítette: 

1. Magyar ábránd (Kovács és Faludi) 
hangos kultűrfilm 1 felvonásban, a Ko
vács és Faludi filmlaboratóriumában 1937. 
évben készült, 432 m hosszú, 

2. Rajkó rapszódia (Reflektor filmkölcs. 
váll.) hangos színmű 1 felvonásban, a Ma
gyar Film Irodában 1939. évben készült, 
505 m hosszú filmeket, mint Magyarorszá
gon készült magyar nye lvű mozgófény-
képeket. 
e) Előadásra alkalmasnak találta, de el
tiltotta, hogy azon 16 évesnél fiatalabb 

korúak jelen lehessenek: 
1. Rettegés (Carrefoure) (Kovács Emil 

és Társa) hangos dráma 4 felvonásban, a 
Tuseherer de la B. U. P. filmgyárban 
1938. évben készült, 2.098 m hosszú, 

2. Francianégyes (Quadrllle) (Atelier 
kft.) hangos színmű 4 felvonásban, a Les 
Films Modernes filmgyárban 1939. évben 
készült, 2.507 m hosszú mozgófényképeket. 

d) Az engedélyokirat kiadását megtagadta: 
1. Sanz ig (Kovács és Faludi) hangos r i 

port 1 felvonásban, a Falanga filmgyár
ban 1939. évben készült, 315 m hosszú, 

2. A halálvölgy hősei című, Őrjárat a 
tűzpokolban alcímű (The Lost Patrol) (Ci-
nema film kft.) hangos színmű 2 felvonás
ban, az R. K. O. Rádió filmgyárban 1934. 
évben készült, 1.035 m hosszú mozgófény
képektől. 

e) Külföldre kivinni engedélyezte: 
1. Atlétikai viadal (M. F. I.) hangos r i 

port 1 felvonásban, a Magyar Film I ro

dában 1939. évben készült'., 30 m hosszú, 
2. Szép fővárosunk (M. F. I.) hangos 

riport 1 felvonásban, a Magyar Film Iro
dában 1939. évben készült, 30 m hosszú, 

3. Kutya macska barátság (M. F. I.) han
gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 17 méter 
hosszú, 

4. Vasútépítés Kárpátalján (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 36 m 
hosszú, 

5. Balatoni sporthét (M. F. I.) hangos 
riport 1 felvonásban, a Magyar Film Iro
dában 1939. évben készült, 38 m hosszú 
mozgófényképeket. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó 16-án. 
Dr. Szőllőssy Alfréd s. k. 

elnök, 
miniszteri tanácsos. 

Lapszemle 

MAGYAR VILÁGHIRADÓ 
M. F . I. 814. sz. 

1. Fábry tábornok a makói munkaszol
szolgálatosok közt. (MFI, Kiss E.) 

2. Nagymennyiségű őszi gyümölcsszállí
tás külföldre. (MFI, Kiss E.) 

3. Magyarország—Németország labdaru
gómérkőzés 5:1. (MFI, Kerti, Zsabka, 
Marton Nagy L.) 

4. A Saarbrückenben lelőtt francia pi
lóták temetése. (Ufa) 

5. Lengyel menekültek csoportja Kár 
pátalján. (MFI, Horváth) 

6. Érdekes bambuszmedve a st.-louisi 
hadszíntérről. (Ufa) 

FOX HANGOS HIRADÖ 
XIII. évf. 39. sz. 

1. Az USA parti tüzérsége gyakorlatozás 
közben. 

2. A legújabb különlegesség az USA-ból. 
Egy távolból irányított katapult-repülő
gép. 

3. Hóekék teszik szabaddá a szentgott
hárdi szorost. 

4. Ékszerek a newyorki világkiállításon. 
5. A vadállat szelidítés csodája. 
6. Érdekes bambuszmedve a st.-louisi 

állatkertben. 
7. Óriási teknősbékák ebédnél. 
8. Divatos szőrmék az Egyesült Államok

ban. 
9. Amerika műugróbajnoknői. 

10. Vitorlásverseny az Egyesült Államok 
atlanti partjain. 

11. Vizisportünnepély az Egyesült Álla
mokban. 

Ú J M A G Y A R S Á G . 1939. IX. 24. Bar
tók I r é n : JVÍarlene, a me lanko l ikus . . . 

M A G Y A R K A T O N A I SZEMLE 1939. 
IX. Simonyi Marg i t Korné l i a : A film 
és a német hadsereg. 

ESTI ÚJSÁG . 1939. IX. 26. T. B.: Po
litikamentes orosz filmek kerülnek az 
európai mozikba az amerikai és fran
cia képek helyett. 

A M A I N A P . 1939. IX. 26. Marco Polo 
útvonalán Tibet felé menetel egy ma
gyar filmoperatőr. (Rangooni levél.) 

A Z EST. 1939. IX. 26. Kétezer éves f i l
m e t találtak Peruban. (Montevideoi l e 
vél.) 

F ILM, SZÍNHÁZ, IRODALOM, 1939. 
IX. 27. cs. L. N.: Filmszinésznők toa
lettjei (6 képpel) . A tudományos film 
világa. 1500 felvétel egy másodperc 
alatt. (4. képpel.) 

A T Ö K E . 1939. IX. 28. A filmköl
csönzők tárgyalásai a kereskedelmi 
minisztériummal és a Nemzeti Bank
kal. (Zavar a f i lmbehozatal körül) . 
(MAGYAR F I L M 1939. IX . 16-i szá
mából.) —• Miért nem rentábilis a film
gyártás? (MAGYAR F I L M 1939. IX. 
16-i számából.) 

ÖSERÖ . 1939. IX. 15. Istók Lász ló : 
Síegfried-vonal. 

A szerkesztők c íme: 
Dr. Á G O T Á I G É Z A 

Iroda: IX. , Könyves Ká lmán körú t 15. 
Telefon: 146—346. 

Lakás: XI . , Fürj utca 4 . T.: 257—036. 
V A C Z 1 D E Z S Ő 

I roda: IX., Könyves K á l m á n körút 15. 
Telefon: 139—211. 

Lakás: V i l i . , ÜUői ú t 42. T.: 136—386. 



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

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

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

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

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

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

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

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. 

Csepreghy 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. 

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

Élektrie 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. 
Erdélyi filmgyártó kft., VII. Erzsébet-krt. 

8. Tel.: 340—350. 
Farkas 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-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: 

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

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

437, 131—658. Raktár : VIII., Rákóczi-tér 
11. Telefon: 139—437, 131—658. 

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

Grawatsch Ottó, VIII., József-körút 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 XIV., Gyarmat-utca 39. Tel: 
279—999. 

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

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-út 1. Tel.: 

115—947. 
Helikon filmvállalat, VIII., Rökk Szilárd-

utca 24. Tél.; 133—705, Raktár: VII., Er
zsébet-körút 8. 

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

Cen t rum Kiadóvál la la t Rt, Budapes t , VI 

Hunnia filmelhelyező irodája, VII., Erzsé
bet-körút 8. Tei.: 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, VIIL, Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 
136—942. Raktár a házban. 

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

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

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

Lajta Andor, XIV., Thököly-út 75. Tel.: 
297—W6. 

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: 
VIIÍ.j 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, VIII., Csokonay-u. ÍO. Telefon: 
136—005. 

Matador film, VIII., Sándor-tér 2. Tel.: 
132—774. Raktár : V I I I , Néps;:inház-u. 
19. Tel.: 349-^14. 

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. 

Mozgóképüzemi rt . kölcsönosztálya, VII., 
Akácfa-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—1.) 

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

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. mozígépeinek 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-

fönhívó: 144^-087, 
Palat ínus film, VII., Erzsébet-krt 9—11. 

T e t : 145—41Í, 145—112: 

., Gyula i P á l - u t c a 14. 

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 59. 
Tel.: 134—437, 140—522. Raktár a házban. 

Pásztor film, VIII., Rákóezi-út 9. Tel.: 
337—595. 

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-krt. 9—11. Tel.: 137—711. 

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

Phöbns 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. 

Projec'tograph, VIII., Rákóczi-tér 11. Tel.: 
132—201. 

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

Eeflektorfilm, 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. 

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

Simonyi Vilmos mérnök, az OMME 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, 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.: 
14^—111. 

Telefongyár R. T., XIV., Hungária-körút 
126—128. Tel.: 2g7—930. 

Turul Szépmíves Filmgyártó és Fi lmter
jesztő Szövetkezet, VIII., József-körút 
35. Tel.: 330—766. 

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

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

Universal film, VIII., Népszínház-u. 21. 
Tel.: 138—447, 138—148. 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 

Wámoscher Béla dr. filmvállalata, VII:, 
Erzsébet-krt. 8. Tel.: 137—438. 

Warner Bros. First National, . VIIL, 3óe, 
zsef-*rt. 30—32. T e l : 132—590, 142—464,! 
Raktár: VIII., Népszínház-u; 13. Tel.: 
144^317.. ;• , • ... > -

Zeneszerzők- Szövetkezete, IV., Gerlóczy-u., 
utca 3. Tel . : 189—306. .. ^ ; : : ; i ' 

Felelős vezető: Kulcsá r József. 




