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A S Z A K M A I K Ö Z V É L E M É N Y R Ő L 

Hosszabb idő óta foglalkoztat a 
gondolat hogy a f i lm és moziszak-
ma élete az utóbbi években hiá
nyos. A gyártók, a kölcsönzők és a 
mozisok közül legfeljebb szűkebb 
csoportok tartanak fenn egymással 
társadalmi érintkezést és cserélik 
k i gondolataikat, de hiányzik az az 
összefogó erő és főleg az a kelleni és 
központi hely, vagy otthon, ahol a 
Filmszakma egészen jól érezné ma
gát, rendszeresen felkeresné és a 
szakma minden rétege egymással 
találkozhatna. H a mindehhez a h i 
ányossághoz még hozzászámítjuk 
azt is, hogy a szakma három ága
zatának jóformán egyetlen szak
lapja van, amelyik — lévén több
rendbeli hivatalos jellegű lap — 
nem is igen foglalkozhat a napról-
napra felmerülő kérdésekkel, 
amely kérdések jó , vagy rossz meg
oldásából, továbbfejlesztéséből a 
szakma későbbi jövő képe a lakul 
k i ; akkor mindannyian elismerhet
jük, hogy a szépen fejlődő magyar 
filmszakma belső életének kialakí
tása körül súlyos hiányosságok 
vannak. 

Szaklapunkról szólva, mindany-
ny iunknak be ke l l ismernünk, 
akik a szakma régi munkásai va
gyunk, hogy többrendbeli mulasz
tás terheli a lelkünket. Én magam 
mindenkor tapasztaltam, hogy a 
Magyar Filmé szerkesztői, vezetői 
készségesen adnak helyt a szakma 
bármely ágából származó bármi
féle közérdekű cikknek, hozzászó
lásnak, vagy akár csak valamilyen 
gondolat felvetésének is. Az t is ta
pasztaltam, hogy e lap irányítói 
sokszor ösztönöznek bennünket ar
ra, hogy fontos kérdéseinkkel a lap 
hasábjain keresztül forduljunk a 
szakmai nyilvánossághoz. Részben 
tehát bennünk van a hiba, ha a 
társadalmi klubot különben is nél-

írta. E R D É L Y I I S T V Á N DR. 

külöző f i lmszakma fontos kérdé
seiben való állásfoglalásunk kia la
kulása nem egységes szempontok 
szerint történik." A szakmai élet h i 
ányosságai következtében nem úgy 
alakul k i ez a szakmai közvéle
mény, ahogy helyes lenne; nem 
szakmai érdekcsoportok irányító 
vezetőinek megvilágítása után és 
mindenféle érdek és szempont tár
gyilagos figyelembevételével. 
"Meggyőződésem, hogy szakmánk 

hatósági vezetői valóban nagy jó

indulattal foglalkoznak szakmánk 
ügyeivel és valóban sok mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy 
nehézségeinken segítsenek, s kü
lönböző tilalmazó rendszabályaik
k a l a kelleténél jobban meg ne za
varják a szakmai életet. Épp ezért 
hiszem, hogy ugyancsak az egysé
ges filmszakmai közvélemény hi
ánya az oka annak, ha hatóságaink 
a szakma egyes kérdéseit egyol
dalúan látják és esetleg hibásan, 
vagy feleslegesen intézkednek. 

Társadalmi klubbot, filmotthont kell teremtenünk 
Tapasztalatból tudom, hogy szak

lapunkat, a y>Magyar Film«-et ille
tékeseink rendszeresen kézhez kap
ják és azt áttanulmányozzák. H a 
tehát egyes szakmai kérdéseknél 
nem érvényesül eléggé a.f i lmszak
mai szempont, úgy annak részben 
oka az is, hogy szakembereink el
mulasztották a különböző kérdé
seknek a szaklapban való megfe
lelő és helyes megvilágítását, kifej
tését. Ugyanígy személyes tapasz
talatból tudom, hogy filmhatósága
ink illetékesei szívesen tartanának 
fenn társadalmi érintkezést is a 
szakmánk irányítóival és tagjaival, 
ha a r ra megfelelő hely, vagy kör
nyezet lenne. Lehetetlen állapot az, 
hogy egy olyan fontos, nagy lét
számú és túlnyomórészben intel-
lektuellekből álló szakma, mint 
amilyen a miénk, évek hosszú sora 
óta ne tudjon magának egy meg
felelő társadalmi klubbot terem
teni, ne legyen székháza, egy sza
lonja, egy otthona. Képtelen hely
zet, hogy szakmánknak egyes k i 
sebb csoportjai egyik budapesti ká
véházból a másikba vándoroljanak 
és társadalmi érintkezésük a meg
szokott néhány délutáni römi-par-
lin kívül semmi másra ne terjed

jen ki. Nincs hely ez országban, 
ahol a filmgyártás legkülönbözőbb 
fontos munkaköreit tanítanák; h i 
ányzik a filmakadémia, hiányzik az 
operatőr, kötter, íelvéteLvézetőí stb., 
tanfolyam és mindezek tetejébe 
még csak egyetlen helyiség sincs, 
ahol a tapasztaltabb, az idősebb 
generáció a fiatalabb utánpótlással 
rendszeresen találkozhatna, szak
mai kérdéseit megvitatná, egymás 
tapasztalatait kicserélhetné, ahol a 
fiatalabbak tudásukat kiegészíthet
nék. Nincs hely, ahol a szakma kü
lönböző ágai egymásközötti. való
ságos vagy vélt érdekellentéteiket 
barátságosan kibeszélhetnék, egy
más gondjait a másikkal megér
tetnék. Épp ezért valóban minden 
lelkiismeretes szakmai vezetőnek 
be ke l l látnia, hogy egyik legsür
gősebb feladatunk egy ilyen filml-
otthonnak megteremtése. 

Én tehát ezennel segítségül hí
vom szakmánk összes vezetőit, irá
nyító tényezőit és felkérem őket, 
hogy tegyenek meg mindent egy 
ilyen társadalmi klub, vagy otthon 
létrehozatala érdekében, mert á 
magyar f i lm továbbfejlesztéséhez, a 
magyar f i lmszakma barátságos lég
körének megteremtéséhez, a szak-



mai irányítóinak megfelelő tájékoz
tatásához, a szakmai tudás fejlesz
téséhez egy ilyen film-otthon meg
teremtése elengedhetetlen előfelté
tele. 

De ugyanígy sok mulasztást ke l l 
jóvátennünk szaklapunk, vagy ha 
úgy tetszik, szaklapjaink szellemi 
támogatása terén is. Szakmai veze
tőinknek be ke l l látniok, hogy nem 
elegendő, ha a különböző kérdések
ről" vallott nézeteiket, vagy meg
győződésüket a maguk, rendszerint 
igen szűk üzleti, vagy baráti körük
ben ismertetik, ehelyett okvetlenül 
szükséges, hogy legalább fontosabb 
kérdésben vallott nézeteiket, felfo
gásukat tegyék szakmai közkinccsé. 

Adjanak módot arra, hogy fon
tos kérdésekről vallott felfogásu
kat, hasznos ötleteiket a szakma 
egyeteme és jószándékú hatóságai, 
vezetői is megismerjék. ír janak te
hát cikkeket és azokat tegyék közzé 
a többiek okulására. 

Jómagam régebben igen szorgal
mas voltam e téren és valóban ta
pasztaltam, hogy igénytelen c ik
keim mindig megfelelő visszhangra 
találtak úgy a szakmában, mint 
hatóságainknál. Hosszú idő óta ter
vezek egy olyan cikksorozatot, 
amelyik a fontosság sorrendjében 
tárgyalná a szakma főbb kérdé
seit. Teljes nyíltsággal kívánok rá
mutatni a szakma hibás jelenségei
nek minden okára és javaslatokat 
kívánok tenni az orvoslásra nézve. 
Több, mint másfél éve gyűlt össze 
az anyag, nem nagy, 20 c ikk
re való, de mindeddig a legjobb 
szándék mellett sem jutottam hoz
zá, hogy az anyag feldolgozásához 
hozzákezdjek. A k i k munkámat az 
utóbbi időben kissé figyelemmel kí
sérték; tudják, hogy olyan erős i r a 
mú munkát végeztem a gyártó és 
kölcsönző vállalatomban, valamint 
az O M M E titkári székében, hogy e 
mellett tényleg nem vállalkozhat
tam egy hosszú cikksorozat elké
szítésére. Most azonban úgy látom, 
min tha valamivel kevesebb lenne 
az időbeli elfoglaltságom és ezért 
elhatároztam, hogy a jó példaadást 
meg fogom kezdeni. 

Matolay főszerkesztő úrnak, ked
ves barátomnak ugyanis megígér
tem, hogy újév után számíthat he
tenként egy-egy nehéz c ikkre ; most 
pedig ezt az ígéretemet a szakma 
nyilvánossága előtt ezennel meg
erősítem (már csak azért is,, hogy 
meg ne gondolhassam!). 

Tehát a beígért cikksorozat köz
lését a lap legközelebbi számában 
el is kezdem. Ennek a mai c ikk
nek pedig egyetlen célja, hogy a 
szakma tagjainak figyelmét ráirá
nyítsam a szakmai közvélemény k i 
alakításának fontosságára és az e 

Mindanny ian súlyosan vétke
zünk, akik a mai állapotokat vál
tozatlanul tűrjük és nem teszünk 
meg mindent azok megváltoztatá
sára. 

téren fennálló hiányosságokra. 
K e l l . hogy szakmánk minden tagja 
átérezze á kérdés nagy horderejét 
és, hogy munkájával, vagy anyagi 
hozzájárulásával segítse a kérdést 
gyors és kedvező megoldáshoz. J ö j 
jön a megújhodott szellemű új 
Film-Otthon, ahová a szakma min
den ágának szellemi munkásai ne
héz munkájuk után összegyűlhet
nek és kellemes környezetben 
pihenhetik ki fáradalmaikat, be
szélgethetik ki gondjaikat, cserél-, 
hetik ki gondolataikat. A h o l a szak
mai tudást és tapasztalatot az idő
sebb átadhatja a fiatalabbnak, ahol 
új gondolatok születnek és a lakul 
nak k i , ahol a szakma és magyar 
f i lm ügyének előbbrevitele kerül 
napról-napra megvitatásra, ahol a 
fiatalok lendületét az öregebbek ta
pasztalata irányítja; ahol a szakma 
tagjai megismerkedhetnek egymás
sal és vezetőikkel, ahol a hatósági 
vezetőink felkereshetnek bennün
ket és közelebbről ismerhetik meg 
bajainkat. Ahová elvihetjük kül
földi vendégeinket; ahol mindenki 
számára lehetővé tesszük, hogy ba
jaiban illetékesektől kérhessen ta
nácsot és segítséget. Jö j jön ez az 
Otthon, mert mindannyiunknak és 
a magyar f i lmszakma további 
egészséges fejlődésének mérhetet
lenül nagy szüksége van reá. 

Addig pedig, amíg ez létre nem 
jön, foglalkozzunk a fontos kérdés
sel szaklapjainkban olyan köteles
ségtudással és felelősségérzéssel, 
amilyent a rendkívül súlyos idők 
mindnyájunktól feltétlenül megkö
vetelnek ! 

A Fílmkamara felhívása 
a tagdíj befizetésére 

Ismételten felhívjuk mindazokat a ta
gokat, akik tagsági díj fizetési kötele
zettségüknek mindezideig. eleget nem "tet
tek, hogy a tagsági díj tartozásukat mi 
előbb, külön felszólítás bevárása nélkül 
rendezni* szíveskedjenek. 

A legkisebb évi tagdíj, mely a szer
ződésben, vagy alkalmaztatásban nem 
levő tágokra is kötelező, évi 10 pengő 
(azaz havi 1.50 pengő). 

Mindazok a kamarai tagok, akik az 
év folyamán, ha ideiglenes alkalmaz
tatásban voltak is, de legkisebb évi' 
tagsági díjat tagdíjbefizetéseikkel még 
el nem érték, tagdíjukat, legkevesebb 10 
pengőt kitevő összeg erejéig kiegészí
teni tartoznak. 

A tagdíjak befizetésével kapcsolatban 
felhívjuk a tagok figyelmét a 6090— 
1938. M . E. sz. kamarai rendelet 38. 
§-ára, mely szerint »az a kamarai tag, 
aki a naptári év végéig esedékessé vált 
kamarai tagsági díját nem fizeti meg, az 
esedékesség évét követő évben a kamara 
önkormányzatában nem vehet részt. A 
tagok névjegyzékéből törölni kell azt a 
kamarai tagot, aki az előző évi esedé
kes kamarai tagsági díját a következő 
évben sem fizeti meg.« 

Tagdíjat befizetni a Kamara pénztá
ránál minden hétköznap d. e. 10-től fél 
2 óráig lehet. 

A tagdíjbefizetés pénzesutalvány, vagy 
csekkbefizetés útján is végezhető, de a 
postai kézbesítés, illetve a Postatakarék
pénztár által felszámított kezelési díjat 
(10 fillér) az átutalt összeggel együtt 
be kel l fizetni. 

Csekk útján történő átutalások a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
— Budapest, 9836. sz. csekkszámlára 
lehet befizetni. 

A Színművészeti és Filmművészeti Kamara mély fájdalommal jelenti, 
hogy a szovjet elleni háborúban és ezt megelőzően is a visszacsatolt országré
szekre való bevonulások alkalmával mint a tábori színház vezetője, rendkívüli 
érdemeket szerzett 

vitéz T O L N A Y A N D O R 
színigazgató, 

az Országos Szinészegyesület Nyugdíjintézetének tanácsosa, 
a legmagasabb kormányzói elismerés, a nagy, kis ezüst és bronz vitézségi érem, 

Károly-csapatkereszt, négypántos sebesülési háborús emlékérem 
és az erdélyi bevonulási emlékérem tulajdonosa 

kötelesség teljesítése közben, útban hazafelé, Lavocsnen, folyó hó 18-án este 
szívszélhűdés következtében váratlanul elhunyt. 

Temetése folyó hó 25-én délután 3 órakor volt a református egyház szer
tartása szerint a Kerepesi temető halottasházából, a székesfőváros által adomá
nyozott díszsírhelyre. 

Budapest, 1943. január 21. 

Önfeláldozó kötelességteljesitése örök példaképen marad előttünk. 

Á filmszaklap szellemi támogatása 



Hazaérkezett a Tábori Szinh r 

az 
Elmúlt két hónapja annak, 

amikor a Keleti-pályaudvat1 

fedett csarnoka alól egy 
hosszú katonavonaton elin
dult a 25 tagú Tábori Szín
ház a távoli orosz földön 

hazánkéri, a nyugati civili
zációért és az áj Európáért 
harcoló magyar Véreink kö
zé. A Tábori Színház tagjai, 
számos legelső vonalbeli mű
vészeink és művésznőink mel
lett, több segédszínész és ar
tista is volt. Az első csoport 
után egy kisebb számú pót
csoport is kiment a frontra, 
úgyhogy a magyar arcvonal 
minden szakaszának jutott a 
y,iársulal«-bó\: 

A két hónap elmultával a 
Tábori Színház most hazajött. 
Ugyancsak a Keleti-pályaud
var egyik külső sínpárjára 
futott be január 19-én a sza
badságos vonattal a Tábori 
Színház hosszú. Pullmann-
kocsija 

„Egyedülálló élmények 
sorozatát éltük át" 
A hozzátartozók, kedves is

merősök és a hódolók gyűrű
jétől alig tudunk hozzáférni 
a kocsiajtón leugráló művé
szeinkhez, hogy a visszaér
kezés forró "pillanataiban a 
Magyar Film részére pár
szavas intervjut kapjunk. 

A z üdvözlések után az el
ső mondatok természetesen^ 
vitéz Tolnay Andor tragikus 

hirtelenséggel bekövetkezett 
halála körül forognak. Hogy 
történt? Mikor? Milyen kö
rülmények között? 

— Lavocsne határállomásra 
érkezésünk napján — meséli 
szomorú szemekkel Kiss 
Manyi — este az ottani tiszti 

Mindenütt ott volt 
Odaérünk a pályaudvar k i 

járatához. Taxit azonban ne
héz kapni, így frontszíné

étkezdében vacsoráztunk. A 
legjobb hangulatban elköltött 
vacsora alatt sok szó esett a 
hazaérkezésről. Mindnyájan, 
bármennyire is felejthetetlen 
volt az. utunk, azért nagyon 
vágyakoztunk az".otthon után. 
Vitéz Tolnay Andor vacsora 
után felállott az asztaltól és 
kifelé igyekezett a szobából. 

' Amikor az ajtón kilépett, 
gyengén felkiáltott: » /« / de 
rosszul vagyokh és a követ
kező pillanatban összeesett. 
Sajnos, segíteni már nem le
hetett rajta, mert szí'vszél* 
hüdésben pillanatok alatt 
meghalt. 

Ezután a y>turné«.-ró\ ér
deklődünk Kiss Manyitól. 

Mialatt fürge szemekkel el
lenőrzi a hordáit, akt a cso
magjaival megy a kijárat fe
lé, a Tábori Színház üdvös
kéje áradozva beszél a fron
ton töltött hetekről. 

— Hirtelenjében csak any-
nyit mondhatok, hogy olyan 
egyedülálló élmények soroza
tát éltük keresztfii az arcvo
nal mögötti területen, Vala
mint a legelső vonalban küz
dő katonáinknál, hogy azt így 
egy lélekzetvétere nem Is tu
dom elmondani. Csodálatos 
út volt. Azt a meleg szerete
tet, amelyben hős honvédeink 
a Tábori Színház valamennyi 
tagját részesítették, szóval 
nem is lehet kifejezni. Va
lósággal dédelgettek bennün
ket' és egy-egy helyről nem, 
is akartak elengedni. Igaz, — 
teszi hozzá hamiskásan hunyo
rítva szemével Kiss Manyi —, 
hogy soha életemben nem ját
szottam szívesebben színpa
don vagy filmen, mint most 
ott kinn, honvédeink előtt. 

a Tábori Szinház 
szeink egy ideig Várni kény
telenek, amíg a gépkocsik új
ra fordulnak. 

B E M U T A T Ó F I L M S Z Í N H Á Z A K M Ű S O R A : 

ÁTRIUM Emberek a havason 1. 29-től Hunnia 
CORVIN Poíon az éjszakában 1.29-től Budapest 
DEÁK Katyi XII. 17-től Objectiv 
FORUM Láthatatlan bilincs 1. 14-től Esperia 
KASZINÓ Katyi XII. 17-től Objectiv 
K O R Z Ó Bengázi 1. 12-től Esperia 
NEMZETI APOLLÓ Emberek a havason 1.29-től Hunnia 
OMNIA Vörös vihar 1. 29-től Palatínus 
RAOIUS Hegyek leánya 1. 14 tői Délibáb 
SCALA Eg / szív megáll XII. 22-től Hausz 
SZITTYA Emberek a havason 1. 29-től Hunnia 
URÁNIA Rembrant 1.14 tői UFA 

Dayka Margit frontélmé
nyei felől a következőket 
mondja: 

— Gondolhatja, hogy ha 
egy férfi életében ezernyi új'-i 
szerűséget hoz a frontszolgá
lat, mennyivel többel jelent 
és több lelki reakciót vált k i 
az egy nőnél. 

— Az oroszok kellemetlen
kedtek néha? Éltek át légi
támadást is ? 

Dayka Margit pár másod
percig mintha gondolkozna a 
a . felelet előtt. Majd sokat 
sej tetőén mondja: 

— Nem is lenne Igazi Tá
bori Színház, ha száz százalé
kig belq nem kóstoltunk Volna 
a fronléletbe. 

Kertész Dezső prémes bun
dájában úgy hat, mintha nem 
is két és félezer kilométer tá
volságból, a véres harcmezők 
közelségéből, jött volna meg, 
hanem valahonnan egy jó ma
gyar vidéki kúriáról, mert' 
inkább nézné az ember Valami 
gazdag földbirtokosnak, mint 
Tábori Színház, fronttagjának. 

Tőle kérdezzük meg, hogy 
hol jártak, a frontot járt em
ber előtt milyen ismerős he
lyeken játszottak. 

Kertész Dezső több olyan 
helységnevet sorol fel , amely
ről megtudjuk, hogy a Tá
bori Színházai csak 'a Don 
befagyott vize választotta el 
a Vörös hordától. 

— Hála Istennek, hogy kint 
lehettem azok között, akik a 
legtöbbet áldozzák a hazáért. 
Mindnyájan egészségesek va
gyunk, eltekintve kisebb meg
hűlésektől, ami azonban ilyen 
hosszú utazás alatt rendsze
rint együtt j á r az elkerülhe
tetlen fáradtságérzettel. Kint 
a fronton hatalmas távolságo
kat jártunk be, a fáradtságot 
alig éreztük, most azonban 
alig várom, hogy otthon le
gyek. 

Az est teljes súlyával bo
rul rá a fővárosra, amikor 
az utolsó frontszínészt is ha
zafelé röpíti a gépkocsi. Meg
érdemlik a pihenőt ^ Tábori 
Színházunk hazatért művészei, 
akik a frontéletből adódó, 
mindenféle körülmények kö
zött is igazi magyar hősies
séggel teljesítették a rájuk 
bízott feladatot. Mindenütt 
ott voltak, ahol a honvéd őr
ségben áll vagy ahol véres! 
fővel küzd a szebb jövőért. 

— cs — 

R é g i 

hangosberendezését 

csakis 

hangadó részekre 

érdemes kicserélni 

adapter 
ír r . rr 

erosito 
h a n g s z ó r ó 

mindig 

Zeiss lkon 

legyen 

3 JELSZÓ: 

Zeiss IkúH 
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Zeiss lkon 

természetes hang 
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O L Á H 
G Y Ö R G Y 

gépészmérnök 

B u d a p e s t 

VIII. Rökk Szilárd-u. 20 

Telefon: 349—933 



A magyar filmgyártás mult évi gondjai 
és jövő évi kívánságai 

Irta: M A T O L A Y G É Z A DR. 
IV. 

Több hozzászólás 
érkezett be a most 
közlés alatt levő cikk
sorozatomhoz. Tekin
tettel arra, hogy még 
két-három folytatás
ban kívánok foglalkoz
ni a magyar filmgyár
tás gondjaival és kí
vánságaival — ame
lyeket szívesen foga
dok — csak a cikk
sorozatok befejezése 
után adok helyet. 

A fi lmek gyártási költ
ségeinek, az igénybevett' 
hitelek kamatterheinek, 
kölcsönzési kiadásainak s 
egyéb kiadásainak felso
rolása után a bevételi le
hetőségeket is nézzük meg 
futólag. 

Magyarországon kerek 
számban ma 750 mozi 
van. Ezek közül azonban 
van egész sereg, amely 
hetenként csak egyszer, 
vagy kétszer játszik. Ezek 
a kis mozik a magyar 

f i lm szempontjából nem 
jelentenek komoly bevé
teli lehetőséget. A legtöbb 
ilyen vidéki mozinak nem 
szívesen kölcsönöznek 
ma filmet, mert rendsze
r in t többet ront a kó
pián, mini amennyi 
kölcsöndíjat fizet. A mai 
nyersanyaghiány mellett 
nagyon meggondolandó, 
hogy mely ik kismozinak 
érdemes k iadn i kópiát. 

A f i lm kihasználása 
szempontjából tulajdon
képen a budapesti 80 és a 
vidékiek közül körülbelül 
200 mozi az, amely komo
lyan számít. A magyar 
filmgyártás tehát erre a 
mintegy háromszáz mozi
ra van építve. És ez a 
filmgyártás állami támo
gatás nélkül dolgozik és 
él. 

Hogy ez mi lyen nagy 
dolog, azt akkor láthat
juk, ha összehasonlítást 
teszünk más országokkal. 
Németországban kereken 
8000 filmszínház van, 
Olaszországban 5000 és 
ezekben az államokban 
hatalmas összegű támo
gatást kapnak a gyártók 
a propaganda miniszté
r iumon keresztül. 

De talán szükségtelen 
ezekre a baráti nagyha
talmakra hivatkozni ösz-
szehasonlításként. Itt van 
a 25 millió lakost szám
láló Spanyolország, amely 
3500 mozival rendelkezik, 
azután a hal és félmillió 
lakosú Svédország, amely 
2500 filmszínházzal di
csekszik és méghozzá ta
lán egész Európában a 
legmagasabb helyárak a 
svéd mozikban vannak. 
I lyen országokban jóval 
könnyebb dolga van a 
filmgyártónak, különö

sen, ha még állami tá-
inogatást is kap. 

L e ke l l ezeket a ténye
ket szögezni, mert M a 
gyarországon igen téve
sen ítélik meg a filmgyár
tókat. Ugy beszélnek ró
luk, mint akik vagyono
kat keresnek minden f i l 
men, holott a valóság egé
szen más. A magyar f i lm
gyártó csak egészen kivé
teles esetben kereshet ka-
molyabb összeget sajáí 
filmjével, megélhetését és 
üzemének biztosítását tu
lajdonképen a külföldi 
fi lmek adják. 

Miért fontos a külföldi filmek nyersanyaga? 
Most, hogy film-nyers

anyagban hiány van, hal
lottunk már o lyan véle
ményt is, hogy a külföldi 
f i lmek ne kapjanak 
nyersanyagot. Ennek a 
véleménynek helytelen^ 
ségét legjobban mutatja 
az a körülmény, hogy a 
filmvállalatok jövedelmé
nek nagyobbik és bizto
sabbik feléi a külföldi 
filmek bevételei adják. A 
külföldi f i lmekkel való 
kereskedelem tehát táp
lálója a magyar filmgyár
tásnak, ezért ennek lehe
tőségét elvenni nem sza
bad. 

Nem egy olyan filmvál
lal álról tudunk, amely a 
magyar f i lmek gyártásá
ra komoly összeget fize
tett rá és a teljes össze
omlás szélén állt, amikor 
egyetlen külföldi f i lmmel 
elért nagy bevétele, vagy 
több külföldi f i lmmel el
ért kisebb, de biztos jöve

delmei teljesen ta lpra ál
lították és ma a külföldi 
filmek jövedelmeiből is
mét többel tudnak ^resz
kíroznia maggar gyártási-
célra. A magyar vállala
tok és az egész filmgyár
tás léte függ tehát attól, 
hogy a külföldi fi lmek 
forgalmazásához szüksé
ges nyersanyag biztosít
va legyen. 

Nem azt jelenti ez, 
hogy a külföldi f i lmek 
forgalmazása nélkül meg
állna a magyar filmgyár
tás, de kétségtelen, hogy 
a külföldi filmek bevéte
leinek kiesése káros ha
tással lenne a magyar 
filmek színvonalára. A 
vállalatok ugyanis ke
vésbbé tudnának reszkí
rozni , miután jövedelmük 
is korlátozottabb lenne, 
így azután oda érkeznénk 
el, hogy megint csak »üz-
let filmeket« gyártanának. 

A filmvállalatok túlszaporodása 
nem egészséges 

Mostanában, amikor b i - számú f i l m gyártására s 
zonyos konjunktúra mu
tatkozik a gyártás és köl
csönzés terén, egyre-m ás,-
ra alakulnak, vagy ala

k u l n i készülnek új cégek. 
E z a folyamat bizonyos 
aggodalmat kelt, mert 
néni indokolt és nem 
egészséges. A meglevő 
műtermek nem adnak le
hetőséget még nagyobb-

a meglevő mozik fel
vevőképessége sem biz
tosítja a mostaninál ná-
gyobbszámú f i lm kibe-
lyezését. Addig tehát, 
amíg a filmszínluízak szá
ma a szükségletnek meg
felelően léngegesen nem 
emelkedik, nem kívánatos 
új filmvállalatok alakulá
sa, mert az aránytalanság 

következtében beálló túl
zott konkurrencia olyan 
kenyérharcot indítana el, 
amely ártalmára lenne az 
egész f i lm- és moziszak
mának. 

Azt hiszem, helyes len-
le az iparigazolványok 
kiadásának zárolása egy 
időre, mert hiszen a hely-
zet már ma is az, hogy 
a meglevő vállalatok kö
zül is több nem juthat 
műteremhez. U j műter
meket építeni pedig ma 
al igha ' lehetséges, de nem 
is szükséges. 

Azok. akik mindenké
pen filmvállalat alapítá
sán törik a fejüket, job
ban teszik, ha valame
ly ik meglevő vállalatnál 
keresnek tőkeelhelyezési 
lehetőséget. Valószínűnek 
látom, hogy a már meg
levő cégek között is több 
fúzió fog létre jönni a 
jövőben, mert az egészsé
ges fejlődés ebbe az 
irányba mutat. 

(Folytatjuk.) 
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Eltemették vitéz Tolnay Andort a főváros által adományozott díszsírhelyre 

Nagy részvét mellett temet
ték el hétfőn délután a Ke
repesi-úti temető halottashá
zából vitéz Tolnay Andor szín
igazgatót, aki legutóbb a Tá
bori Színház vezetését látta el 
és mintegy két hosszú hóna
pot töltött kint a fronton a 
Tábori Színházzal, bejárva a 
magyar arcvonal minden sza
kaszát. 

Vitéz Tolnay Andor haza
jövet Lavocsne határállomá
son tragikus hirtelenséggel 
meghalt. A szinte színészi hő
si halált halt vitéz Tolnay 
Andornak Budapest Székes
főváros díszsírhelyet adomá
nyozott a Kerepesi temető
ben. A temetést a Színművé
szeti és Filmművészeti Ka
mara rendezte, mivel Tolna) 
Andort a saját halottjának te
kintette. 

A hétfő délutáni temetésen 
a Színművészeti és Filmművé
szeti Kamara, a Vitézi Szék, a 
kultuszminisztérium és a hon
véd vezérkar főnökének kép
viseletében mintegy 12 tagú 
tiszti küldöttség vett részt. 
Megjelent a vitézi lepellel le
borított ravatalnál a Tábori 
Színház valamennyi tagja, 

számos barát és ismerős, va
lamint a magyar színházi tár
sadalom teljes számban. 

A gyászszertartást Szabó 
Imre református esperes, fa
sori lelkész végezte. iiTeben-

ned bíztunk elejitől fogvan 
kezdetű egyházi ének elhang
zása után Szabó Imre refor
mátus esperes magasszárnya-
lású imát és beszédet mon
dott A gyászszertartás után 
Cziffra András a Színművé
szeti és Filmművészeti K? 

"mara miniszteri biztosa . bú
csúztatta az elhunytat és mél
tatta vitéz Tolnay Andor ér
demeit, amelyet a Tábori 
Színház vezetésével kiérde
melt. A búcsúztató után Har
sányt Zsolt beszélt a színigaz
gatók nevében. Min t mon
dotta: »vitéz Tolnay Andor a 
magyar szó erejével küzdött 
azalatt, amíg honvéd bajtár
sai tűzzel és vassal harcol-
lakf. 

A z Országos Színészegye
sület Nyugdíjintézete nevében 
Mészáros Sándor miniszteri 
biztos, míg a Frontszínház 
nevében Hosszú Zoltán szín
művész mondott a sírnál utol- . 
só Isten Hozzád-ot. 

A díszes temetés impozáns 
méreteit mutatja az a renge
teg koszorú, amelyet külön 
kocsi vitt a gyászmenet után 
a halottasháztól vitéz Tolnay 
Andor díszsírhelyéig. 

Óriási sikerrel fut az Omniában 

Vörös vifíar 
A finn testvérnép heroikus^küzdelme ^elevenedik meg 
ezen a filmen 

Főszereplők: 

HÖLGER LÖ W E N A D L E R 
A I N O T A U B E 
A N D E R S HENRIKSON 
A K E O H B E R G 
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Egyre s z o r o s a b b a k a p c s o l a t 
az o l a s z és m a g y a r f i lmgyá r tás között 

; — Beszélgetés Doris Durantival és Jávor Pállal, a Ca rme la két főszereplőjével — 

Nem mindennapi, ünnepé
lyes filmbemutatót tartottak 
a Forum Filmszínházban a 
Vöröskereszt javára, január 
20-án, este vetítették le a 
jmeghívotta'k előtt az olasz1 

filmgyártás egyik legkima
gaslóbb filmalkotását, a 
yiCarmellai c. filmet. Jóval 
a megnyitás előtt szokatlan; 
mozgalmasság jelezte az est 

Doris Duranti 
rendkívüliségét, hiszen akkor 
már mindenki tudta, hogy az 
alig néhány napja főváro
sunkba érkezett Doris Du
ranti a f i lm főszereplője sze
mélyesen jelenik meg filmjé
nek budapesti bemutatóján. 

A Forum Filmszínház elő
csarnoka zsúfolásig van telye 
az érdeklődőkkél. A budapesti 
olasz kolónia ismert tagjai 
igaz barátkozással vegyülnek 
á magyar ismerősök közé. 
sok az uniformis, legelsősor
ban természetesen a főváron 
sunkban tartózkodó olasz ka
tonák várják, hogy az anya
nyelvükön lejátszott hazai 
filmet élvezhessék. A z ajtók
nál adománygyűjtő dobozok 
mellett Vöröskeresztes Nővé
rek állanak és szeretetteljes 
mosollyal köszönik meg az 
adakozók jótékonyságát. 

Benn a nézőtéren sem a 
szokott kép fogad. Csoportok 
diskurálnak. A pontos kez
elés is kevésbbé érdekli a je
lenlevőket, hiszen az erkély 
páholyai között egymásután: 
lobbannak el a fényképészek 
magnéziumfényei, ezzel is je-

jezve, hogy egy-egy film-
nagyság, vagy előkelőség ér
kezett. Valóságos kis csoport 
alakult az olasz művészekből,, 
kiknek sorai között Doris Du-
ratin kívül ott látjuk Qeninát, 
a híres rendezőt tüneményes-
szépségű feleségje társaságá
ban. Jelen van Laura Redi, a 
Bengasi egyik főszereplője, 
továbBá Conn. Fontana, a 
Nazional Cine igazgatója, a 
f i lm producere, majd JáVor 
Pál, a »Carmela« férfi fősze
replője érkezik, ki ezúttal 
szerepel Magyarországon el
ső ízben olasz nyelven. Ter
mészetesen képviselve van az 
olasz követség, az Esperia 
igazgatósága és az a baráti 
kör is ; kiknek társaságában 
vendégeink a szép napokat 
eltöltötték. 

A magyar- és LUCE-hír-
adó után került sor a »Car-
mela« Vetítésére (eredeti cí
me: Vázlat egy katona életé
ből.) 

A film fokozatosan tér rá a 
mondanivalóra és forrpontjá-
nál egy rendkívül merész je
lenettel ragadja el a nézőket, 
amikor szünethez érkezünk. 
A közönség mint egy embe! 
áll fel helyéről és fordul Do
ris Duranti boldogan mosoly
gó alakja felé. Kedves megle
pettséggel fogadja a kitörő 
üdvözléseket, kecses mozdu
lattal szorítva magához a/; 
ajándékba kapott piros rózsa
csokrot. A film teljes sikert 
aratott és újszerűségével tel
jes mértékben nyerte meg úgy 
a közönség, mint a szakem
berek tetszését. 

tékstílusa, fegyelmezettsége 
és művésze a legpompásabb 
munkatárssá tette, —:- akit 
mindannyian nemcsak szemé
lyében szerettünk még, hanem 
rajta keresztül a magyar f i lm
színészet szerzett őszinte meg
becsülést. 

— Látott-e magyar filmet? 
— Több magyar filmet si

került megnéznem, de azt 
mondhatom, hogy az összes 

Jávor Pál mint olasz főhadnagy 
, külföldi filmek köziül »Em-
berek a havasona ragadott 
meg legjobban. 

— Hol készültek a y>Car-
mela« felvételei ? 

— A filmen sziget szere
pel ugyan, de a felvételeket 
Vernazza, Manarola, Levente 
és Mohte Rosse történelmi ne
vezetességű kis kikötőiben, 
erődítéseiben vettük fel, mely 
csaknem változatlanul még a 
kalózok világából maradt 
vissza. Ezekből a furcsa erő
dítésekből indultak a »pirá-
tó«-k kalandos útjaikra.. 

— M i lesz a következő 
fi lm, amire készülnek? 

— Ügy tudota a közeljövő
ben Tolsztoj -nRessurezionen 
(Feltámadás) c. regénye kerül 
megfilmesítésre, melyben 
Amadeo Nazzari, vagy Fosco 
Qiaclieiü játsszák a főszere
pet. A külső felvételek egy 
részét Magyarországon fog
ják elkészíteni, mert a film
ben szereplő nagy orosz pusz
taság felvételeihez a magyar 
táj alkalmas. A Feltámadást 
már az amerikaiak is feldol
gozták filmre, ahol szerepe
met Anna Sten játszotta. 

Dél cs i l laga 
A bemutató után alkalmunk Nino fíezozzival, aki felhívta 

volt beszélni a film főszerep- a filmre a figyelmemet. A 
lőivel, akik következő nap próbafelvételem kitűnően si-
délutánjára hívtak meg egy került, de nálam is meg kel-
;kis csevegésre. lett járni a küzdelmeknek azt 

A Dunapalota fogadójában az útját, ami nélkül talán a 
beszélgetünk el Doris Duran- s l k e r t nem is tudnám élvezni. 
tival és Jávor Pállal, k ik Az első egy Keletafrikában 
örömmel nyilatkoznak a sike- 'készített fi lm volt, melynek 
res filmjükről. címe nSenlinel/e di bronzon, 

— Hogyan került a fi lm- melyben egy szomáliai leányt 
hez? kérdezzük kellett megszemélyesítenem. A 

- A különböző bálokon, film nagy sikert aratott a ve-
melvekre annak ideién eljár- l e n c e l - k i i r táson. 
tam, szívesen viseltem kele- — Milyennek találta új ma-
ties jelmezeket, Egy ilyen al- SY^r partnerét? 
kálómmal ismerkedtem meg — Jávor szépen beszél ola-
egyik mozi színészünkkel, szul és különleges egyéni já -

Puranti a kalózok középkori „támaszpontjainál" 



Ahol nincs 
Ezután Jávor Pállal beszél

getünk. 
— Remélem — mondja —, 

hogy az olaszoknak közvetlen 
melegségét és azt az őszinte 
barátságot, mely velünk' szem
ben minden vonalon megnyil
vánult, mi is viszonozhatjuk;, 
ha majd ők a közeljövőben 
ellátogatnak hozzánk. 

— M i a különbség — kér
dezzük — az olasz és magyar 
munka között? 

— Legelsősorban higgad
tabban, lassúbb tempóval dol-

acsa rkodás " . . . 
bő lehetőségei felé, hiszen 
sem időben, sem anyagban 
nem kell takarékoskodni, fu
karkodni abban a mértékben, 
mint nálunk. Ha kell , tízszer
annyi anyagot használnak, 
mint amennyi nálunk ki van 
szabva és egy jó film for
gatására nyolc hónapot is rá
szánnak. 

— Miért látjuk a film fo
lyamán mindenkor ugyanazt 
az egyenruhát, ez részünkre 
kissé szokatlan. 

— 1. Viktor Emánuel idé-

Jávor csapata élén 

goznak. Egy-egy jelenet után 
két, két és fél órát is pihen a 
szereplőgárda, de mikor a 
munkára kerül a sor, akkor 
mindenki szívvel-lélekkel dol
gozik. A lüktető munkatem
póban a hangulat kifejezé J 

seben nem fukar a segédsze
mélyzet sem. Amikor Genina 
bejön a műterembe, valóság 
gal áhítat szállja meg az 
igazgatóktól a Világosítóig az 
összes munkatársakat. A szí
nészt pedig, aki jól játssza el 
szerepét, nyomban megtapsol
j a -

— Mi t tapasztalt' az olasz 
kollégák együttműködéséről? 

— A vérbeli olasz termé
szete rjem tűri maga között 
a rossz színészt. A kartársak 
között pedig — itt legelső
sorban a színészekre gondo
lok — nincs acsarkodás. Igaz 
ugyan, hogy hamar méregbe 
jönnek, de-ezt a haragot sen
k i se cipeli a kabát alatt, ha
nem pillanat múlva elfelejti 
és a munka folyik tovább. Itt 
a haragnak, bosszúnak ninés 
helye. 

— Hogyan áll a nyers
anyagkérdés ? 

— Bizony irigykedve néz
hetünk az olasz filmgyártás, 

jében (a mult század végén) 
az olasz katonák az anyaor
szágban, vagy a gyarmatokon 
ugyanezt a vastag szövetből 
készült uniformist viselték. 
Bizony a nálunknál lényege
sen melegebb éghajlatra sem 
voltak az akkori időkben te
kintettel. 

— M i a legújabb olasz 
filmje? 

— Milánóban, Berlinben, 
Rómában, Zürichben a leg
nagyobb sikerrel játsszák az 
iilnferno Jatton (Sárga pokol) 
c. filmet, melynek magyar 
címe: y>Fehér emberek.'' Tu-
lajdonképen a keleti szigetek 
egyikén játszódik le a f i lm, 
mely két és fél hónap alatt 
készült. 

Az ajtónál megjelenik Gé
ni//'! felesége és Laura Redi 
is készülődik. Élénk mozgo
lódás támad, hiszen az olasz 
művészek órák múlva elutaz
nak Magyarországról. Ta
vasszal újra viszontlátjuk 
őket. iZ olasz-magyar mű
vészek kölcsönös látogatásá
nak, együttműködésének nem 
maradhat el az eredménye, 
sem s nyereséget jelent 
mindkét nemzet számára. 

Gyimesy Kásás Ernő 

Massimo Serato filmpálya
futása a sport terén kezdő
dött. Testalkatilag Serato 
ugyan nyurga, izomzata nem 
feltűnő, mégis egyetemista 
évei alatt rengeteg versenyen 
vett részt és közülök nagyon 
sokat megnyert. A közömbös 
megjelenésűnek látszó fiatal
emberben vasakarat lakozik 
és a pályán a felfelé törő 
művész érzékenysége hatja 
át. 

Massimo Serato pályafu
tása gyors volt. Egy atlétikai 
versenyen lettek rá először1 

figyelmesek és felkérték egy 
próbafelvételre. A próba 
azonban nem volt valami na
gyon meggyőző, és hidegen 
hagyta a filmgyár/tókat. A z 
ifjú szívében azonban már! 
ekkor belegyökeredzett a 
film iránti szeretet és min
denáron sikert akart elérni, 
Próbálkozásait eredmény ko
ronázta, amennyiben sikerült 
egy másodrangú szerepet 
kapnia az egyik olasz film
ben, ami után azonnal fontos 
alakítást bíztak rá a Francio
nili irányítása alatt készülő 
»/' ispettore Vargasn (Vargas 
felügyelő) című filmben. Ez 
a f i lm azonban nem hozott 
jelentékeny sikert számára és 
bizonyára filmpályafutásának 
végét jelentette volna, ha ve
retlenül nem találkozik »a 
k t dvező alkalommal«. 

Ebben az időben forgatták 
rJ'iccolo mondó anticon-t 
(Régi kis világ). Mario Sol-
d'.ili rendező ekkor már jó-

néhány hónapja dolgozott a 
film jelenetezésén, azonban 
még nem találta meg a fő
szereplő megtestesítésére leg
inkább alkalmas művészt. M i 
után a női főszerep alakítását 
Alida Valiira bízta, még 
mindig fennállott egy fontos 
probléma megoldása, a itDon 
Francoc-hoz hasonló fiatal
embert találni, akit Fogaz

za/o olyan pontosan jellemez 
regényében, mert kimondot
tan romantikus arctípusra 
volt szükség. Serato ekkor' 
hosszú bajuszt növesztett, ro
mantikus kis szakállt ragasz
tott az állára. A maszkirozás 
oly tökéletesnek bizonyult, 
hogy Soldati elhatározta, 
hogy neki adja a szerepet. 

A kísérlet a legteljesebb 
sikert eredményezte,. a fihii 
óriási sikert aratott bemuta
tása után és Serato egyik 
napról a másikra híressé lett. 
A filmgyártók valósággal rá
vetették magukat és a filmek 
egész sorozatában szerepel
tették. 

Mint filmszínész előadása--
ban nem közönséges finom
ságával, tűnt k i . Taglejtései 
mérsékeltek. Aránylag na
gyon fiatal, al ig mult 25 
éves.' •;' i ; 

Fontosabb filmjei az emlí
tetteken kívül: »Due cuort 
sotto sequcstron (Két lefog
lalt szív), y/L'amore carita\< 
(A szerelem énekel), »Isette 
peccatlv (A hét bűn) és 
i>l.iiiza Sanfelicen. \ 



Antal István nyitotta meg 
az első magyar szaksajtó-kiáll ítást 

N A G Y SÁNDOR Dr. A 
NEMZETVÉDELMI P R O P A 
G A N D A MINISZTÉRIUM 
FIMOSZTÁLYÁNAK V E Z E 
TŐJE. Antal István nemzet
védelmi propagandaiminiszter 
dr. Nagy Sándort, a Hunnia 
filmgyár igazgatóját a Nem
zetvédelmi Propaganda M i 
nisztériumhoz kirendelte és 
ott a filmosztály vezetésével 
bízta meg. 

A »VÖRÖS VIHAR« CÍ
M E N E G Y ŰJ SVÉD F I L M 
F U T az 0/w«/a-filmszínház-
északi film a finn-orosz há
borúba viszi a nézőket. A 
nagy siker mellett. A z érde
kes és mindvégig izgalmas 
nedik meg a vásznon egy lé-
finnek élet-halál harca eleve-
lekzetelállítóan megható és 
izzó emberi szenvedélyektől 
fűtött szerelmi történettel 
kapcsolatban. Rendezője A l f 
Sjöberg. A szereplő gárdát 
egytőEegyig a svéd filmszí
nészek legjobbjai alkotják: 
Aino Taube, Anders Henrick-
son, Ake Ohberg és Hölger 
v. Löwenader. 

ÉRDEKES VÁLTOZÁSON 
M E N T ÁT az utóbbi időben a 
francia filmgyártás. Ujabban 
ugyanis olyan filmek" forga
tását kezdték meg a francia 
filmgyárakban, amelyeknek a 
cselekménye vissszavisz azok
ba a történelmi időkbe, ami
kor az amerikai és az európai 
szellem közötti különbség va
lóságos áthatolhatatlan bás
tyát Vont a két földrész tár
sadalma közé. 

KÉT LÁNY UTÁN FIÚ. A 
pestszentlőrinci »Adria M o z 
gó* engedélyesének, Fónagy 
Jánosnak neje, január 23-án 
hajnalban egészséges fiúgyer
meknek adott életet. Az új
szülött a keresztségben Já
nos, Antal nevet nyerte. 

A N E M Z E T I APOLLÖ 
LEGKÖZELEBBI MŰSORA 
A Z »ÉJSZAKA LEÁNYA«, 
melynek főszerepeit Muráti 
L i l i , Rácz Va l i , Szép Ilonka, 
Aftay Andor, Perényi László 
és'Gregas Zoltán játsszák. A 
forgatókönyvet Barabás Pál 
írta. Zenét De Fries Károly 
szerezte. A Palatínus legújabb 
filmjét Bán Frigyes rendezte. 

Ünnepélyes külsőségek kö
zött nyitották meg hétfőn 
délben az első magyar szak
sajtó kiállítást, A nagyará
nyú reprezentatív kiállítás 
fővédnöke Kállay Miklós mi
niszterelnök, védnökei pedig 
az illetékes szakminiszterek, 
Kolosváry-Borcsa Mihály, a 
Sajtókamara elnöke üdvözölte 
Antal István minisztert, majd 
a kiállítást Antal István nem
zetvédelmi propaganda minisz
ter nyitotta meg nagyszámú 
közönség jelenlétében, utalva 
a kiállítás kulturális jelentő
ségére. 

A magyar kulturális élet
nek" érdekes és jelentős ese
ménye az első magyar szak

sajtókiállítás, amelyet hétfőn 
délelőtt mutattak be a sajtó 
képviselőinek. Ezt a kiállí
tást az Országos Magyar Saj
tókamara harmadik szakosz
tálya és a magyar szakla
pok érdekképviseleti csoport
ja elhatározásából most elő
ször rendezték meg Magyar
országon. A kiállítás gazdag 
anyaga a Műcsarnok tizenhat 
termében mutatja be a ma
gyar folyóiratokat a közön
ségnek. Nemcsak érdekes lát
nivaló ez a sajtókiállítás, ha
nem egyben a magyar kul
turális élet nívójának és 
messzire visszanyúló fejlődé
sének ékes bizonysága is. 

A FŐMÉLTÖSAGÜ A S Z -
S Z O N Y »A HONVÉDCSA--
LÁDOKÉRT« AKCIÓJÁRA a 
Népszínház és a Nyugat-moz
gó ajánlotta fel közreműkö
dését. A N é pszínház^n<yzgó> 
egész napi bevételét, míg a 
Nyugat-mozgó egy előadás 
tiszta bevételét adja erre a 
célra, amely hős honvédeink 
itthon maradt családtagjainak 
felsegítését célozza. Az em:-
lített' filmszínházak példáfa 
követésre méltó. 

H O N V É D E I N K É R T . . . A 
Rákóczi Hangos Mozgó en
gedélyese, Vidíts József, Ozo-
rán, k i lapunk felhívása foly
tán rendezett előadást, mely 
alkalommal Békeffy János fő
tisztelendő tartott beszédet az 
előadás.előtt és a lelkes oro-
raiak adakozásából 216 pen
gőt juttatott honvédeinknek. 

A M A G Y A R IRÓK F I L M 
J E R. T. LEGŰJABB O L A S Z 
F I L M J E , Ti A néma tanún a 
közeljövőben kerül a buda
pesti közönség elé. A fi lm 
cselekménye izgalmas, az el
ső kockájától az utolsóig vál
tozatos, lebilincselő filmtör
ténet, amely egyik gyilkos
sággal vádolt férfi különös 
életének mozgalmas állomá
sait mondja el megdöbben
tően valószerű eszközökkel és 
a menekülésének egyes stá
diumait olyan élethűséggel, 
vetíti a közönség elé, hogy 
arra a múltban filmgyártás 
terén alig volt példa. A film 
főszereplője: az egyik legis
mertebb olasz amorozó, Ama
deo Nazzari, aki művészi pá
lyafutásának egyik legkitű
nőbb alakítását nyújtja a káp
rázatos eszközökkel elkészített 
olasz filmben. 

HELYREIGAZÍTÁS. A Ma
gyar Film. január 12-i szíma 
a »Bajtársak«-ró\ szóló köz
leményében sajnálatos elírás 
történt. A film ugyanis nem 
a Pergőképforgalmi kft. pro
dukciójában készült, mint azt 
a cikk közölte. A »Bajtársak« 
című filmet Szarka Sándor 
filmgyártó és kölcsönző vál
lalata gyártotta. 

ELJEGYZÉS. Oörgényi Já
nos, az U F A tisztviselője el
jegyezte Erdős Marikát, a 
Corvin Filmszínház tisztvise
lőjét. 

Fényes Alice, a „Hegyek leánya" című Délibáb-Mesterfilm női 
főszerepében, amellyel beérkezett a legelső vonalbeli filmmű

vésznők közé. A filmet a Radius játssza nagy sikerrel. 
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Emberek a havason 

Báró Wlassics Gyula államtitkár bevezető beszédét mondja 
Irta: 

Nyirő József—Szőís István 
Rendezte: Szöts István 

Főszereplők: Szellay Alice, 
Görbe János, Bihary József, 
Makláry Zoltán; Gárdái La
jos, Borovszky Oszkár, Balé 
•Elemér, Ferenczy Péterke 

Zene: Farkas Ferenc 
Operatőr: Fekete Ferenc 

Hang: Lohr Ferenc 
Gyártásvezető: Siklóssy Pál 
Felvételező: Zombori György 

Cenzúra: aluli 
Hossza: 2780 méter 

Forgalombahozza: Hunnia 
Bemutatta: Nemzeti Apolló. 

Ezíel a filmmel nem le-
he;t a kritika szokványos mód
szereivel foglalkozni. Anná
nak, Gergőnek, a havasi pász 
toroknak küzdelmes éjeiét, 
a fakitermelő telep brutá
lis vezetőjének komiszságát. 
a tisztalelkü hegyvidéki em
berek keserves sorsát, min
dennapi kis gondjait nem 
lehet rövid -»tartalmi leírás« 
keretébe összefoglalni, mert 
profanizálná azt a költészet
tel teli mesét, amelyet Nyírő 
József festett meg1 a hivatott 
író mesteri tollával. 

És amikor Nylrö József írói 
eszközeinek lélekbe markoló 
finomságai képben és hang

ban kelnek életre előttünk, 
meleg szeretettel és elismer 
réssel kell gondolnunk a f i 
atal rendezőre, Szöts István

ra. Érdeme elsősorban az, 
hogy Nyirő mondanivalóit az 
író stílusának tökéletes meg
tartásával tudta képekké for
málni. A rendezés, a fényké
pezés módszere, a jelenetek 
fe! építése, az alakok megele-
venítése, a megkapó, merész 
átmenetek egészen különleges 
ízt adnak ennek a filmnek. 
Nem maga a történet, hanem 
annak kifejezésmódja az, ami 
megfogja az embert. Nyírő 
és Szőts annyira megtalálták 
és kiegészítik egymást, mint 
író és rendező talán még so
ha. Ezért ilyen ez a f i lm: 
harmonikus. 

A k i ezt a filmet megnézi, 
megérti, hogy miért aratott 
olyan nagy sikert Velencé
ben, s el kell ismerje, hogy 
a. film megérdemelten nyer
te el a Biennale első díját. A 
filmművészet fejlődése szem
pontiából nézve, azért külön 
élmény ez a film, mert ez az 
első sikerült filmnovella. Nem 
regény. Mint ahogy Nyírő 
írásai sohasem egészen regé
nyek. Külföldön történtek már 
szép számmal kísérletek ilyen
szerű novellisztikus stílus 
megvalósítására, azonban a 
siker mindig elmaradt. E z az 
első film, amely rátalált a 
helyes útra. A kidolgozott 
részleteket mutató jelenetek 
helyett néhol csak odavetett 
vázlatot ad. Sokszor egészen 
merész a fényképezés módja 
is. Életet igyekeztek fényké

pezni es nem fényszórók in
dokolatlan fényébe állított 
alakokat, akikre ok nélkül 
minden irányból özönlik a v i 
lágosság. Ennél a filmnél be
igazolódott, hogy nem baj 
az, ha a szereplők arca nincs 
mindig megvilágítva. 

Kifejezési módjában, meg
nyilatkozásának eszközeiben 
sok újat hoz a film. A darab 
elején a vihar érzékeltetése 
csak hanggal történik, épp
úgy, mint a farkasüvöltés. 
Nem látjuk a hangforrást és 
mégis teljes mértékben ér
zékelteti, hogy mi van oda
künn Gergőék kalibáján kívül. 

Hasonlóan ötletes, merész 
és a mindennapi kidol
gozási módtól eltérő jelenet
sorozat a halott asszony ha
zaszállítása. A vonat belse
jében felvett képek rendezé-
sileg és fényképezés szem
pontjából egyformán nagy
szerűek, hatásosak és művé
sziek. Ugyanígy igen ötletes 
az asszony temetésének meg
oldása, ahol képben csak a 
sírgödör mélyéről fényképe
zett koporsó látszik, amint 
leeresztéshez készíük elő, az
után eltűnik a kép és csak a 
hang fut tovább. Hallani a 
koporsó leengedésének zaját, 
a göröngyök zuhanásájt s egy 
hang szól: »Nyugodjék be
kében*. És ez sokkal kifeje
zőbb és megkapóbb, mintha 
realisztikus képekben mutat
ták volna be a temetést. 

Balról jobbra: Fekete Ferenc operatőr, Páldy Gyula a Nemzeti Apolló üzemvezetője, 
Nyirő József a film írója, Szellay Alice a női főszereplő és Szöts István a rendező 



Külön meg kell dicsérnünk 
a fényképészt, Fekete Feren
cet, aki művészi munkájával 
nagyban hozzájárult Nyirő 
mondanivalóinak méltó tolmá
csolásához, A hanggal a f i lm 
első harmadában egy kis baj 
van. Túlságosan fütyülnek az 
sz és s betűk, mintha a felvé
telt kissé túlvezérelték volna. 

A szereplők közül elsősor
ban Görbe Jánost kell meg
említenünk, aki csaknem hi
bátlanul, sokszor művészi tö
kéletességgel eleveníti meg a 
f i lm főszereplőjének alakját. 
Vannak momentumai, amelyek 
élményszámba mennek. Szel
lay Alice nagyobbrészt pasz-
szív* szerepében kifogástalan, 
ennek ellenére nehéz lenne 
megjósolni, vájjon filmkar
riert fog-e csinálni a jövő
ben, vagy sem. Bihary József 
öreg Odő Mártonja ennek a 
kitűnő jellemszínésznek eddig 
legjobb alakítása. Olyan, 
mintha száz éve élt volna 
pásztorként a havasokon. 

A többi szereplők, Toronyi 
Imre, Gárclay Lajos, Kürthy 

György, valamint a havasok 
valódi, hamisítatlan emberei 
magát az életet hozták a fi lm
szalagra. 

Élmény ez a (il.cn,, s ha van
nak is hibái, ne legyünk szőr
szálhasogató kritikusok, ha
nem köszöntsük azzal a sze
retettel, amelyet az az új uta
kon járó művészi alkotás 
megérdemel. 

M. G. 
® 

A filmnek a Nemzeti Apol 
lóban rendezett díszbemuta
tója előtt báró Wlassics Gyu
la államtitkár mondott mél
tató bevezetőt. Az előkelő kö
zönség, melynek soraiban 
megjelent Varga József ipar
ügyi és kereskedelemügyi 
miniszter báró Bánffy Dániel 
földművelésügyi miniszter, 
Zsindely Ferenc miniszterel
nökségi államtitkár és a köz
élet még számos vezető egyé
nisége, a film lepergetése 
után, meleg szeretettel ünne
pelte Nyirő Józsefet, Szöts 
Istvánt és munkatársait, va
lamint a szereplőket. 

Hegyek leánya 
(Tormay Cecil nEmberek a 

kövek közt« regényének 
filmváltozata.) 

Rendezte: Farkas Zoltán. 
Zene: Dolecskó Béla. 

Főszereplők: Fényes Alice, 
Ncgy István, Ladomerszky 

Margit, Hosszú Zoltán. 
Gyártotta és forgalomba 

hozza: Délibáb. 
Fényképezte: Makay Árpád 

és Be-rendik István. 
Cenzúra: felüli. 

Hossza: 2353 méter. 
Bemutatta: Radius. 

Az új utakon járó, művészi 
alkotások sorába tartozik ez 
a fi lm, amelynek két külön
leges értéke is van: új sztárt 
avat Fényes Alice szemé
lyében és olyan gyönyörű 
külső felvételeket "hoz, ami
lyeneket eddig csak a »Gyá-
vaság« és az »Emberek a ha
vason* produkált. Fényes 
Alice ezzel a filmmel beér
kezett a legelsők közé. Itt-
ott még tapogatódzik, de te
hetsége a kezdet nehézségein 
hamarosan át fogja segíteni. 
Sokat várunk tőle. 

A f i 'm meséje Tormay Ce
cil regényét elég hűen kö
veti.. : 

A kis, Isten háta mögötti 
faluban boldogan él Jella és 
édesanyja, Giacintha, amíg 
egy napon a falusi asszonyok 
— akik nem tudják Giacin-
thának megbocsátani hajdani 
szépségét és vétkeit — el 

nem űzik a faluból. Giacintha, 
hogy leányát megkímélje az 
asszonyok fenyegetéseitől, el
hagyja őt és ezzel fizet a 
régi bűnökért. A z asszony 
áldozata azonban nem sókat 
ért, mert a. falusiak az egye
dül maradt Jeliában az anyja 
vérét látják, s Davarin, a 
fiatal kovácslegény sem, ko
moly szándékkal közeledik 
feléje. Egy napon a falusi 
legények megzavarják a he
gyek között kecskéit őrizgető 
jellát, aki ijedten menekül 
EZ erdőn át, amígcsak kime
rülten el nem ér Balogh Pé
ternek, a pályaőrnek kis 
házához. Az öregedő Péter 
vigasztalja az ijedt kislányt, 
ott is tartaná szívesen maga 
mellett, de . a lány visszatér 
a faluba, mer* megjósolta 
neki Jagoda, az eszelős öreg
asszony, hogy az anyja visz-
sz i fog térni. Giacintha csak
ugyan meg is érkezik egy 
este, de súlyosan betegen, 
összetörve. De már nem sok 
ideje van hátra, s mikor a 
a vágytól űzött Davarin rá
töri Jeliára az ajtót, szégyen
kezve somfordál ki a szo
bából, ahol Jellát már csak 
egy halott asszonnyal találja, 
jellát nem fűzi semmi sem 
tovább a kis faluhoz és el
megy Balogh Péterhez, az 
egyetlen emberhez, aki az 
anyján kívül jó volt hozzá. 
A biztonság és jólét, amely

ben ott él, elfelejteti vele 
a köztük levő nagy korkü
lönbséget, amíg egy napon 
meg nem jelenik életében az 
új szomszéd pályamunkás, 
András, ragyogó fiatalságá
val, jel la úgy szédül bele 
ebben a soha sem ismert 
örvénybe, hogy Réz And
rást is magával rántja. 
Amíg Jella mindjobban kivi
rul a szerelem hatása alatt, 
András mindjobban rádöbben 
arra, hogy milyen aljasul 
csalja meg öreg barátját és 
földijét, Balogh Pé'.ert. Jella 
kopár hegyeit, András a 
puszták fia, csak gyűlölni tud
ja, s míg lelke az ellenté
tes érzések malmában őrlő
dik, belebetegszik ebbe és ha-

Fényes Alice 

zautazik. Jella szívszorongva 
várja vissza Andrást, annál is 
inkább, mert Jagoda megjó
solta neki, hogy vissZa fog 
térni. András megírja Jeliá
nak, hogy meggyógyult és 
visszajön, de asszonyt is hoz 
magával. Jeliából az őrült 
erejével szakad ki a félté
kenység és Péter arcába vág
ja, hogy András a szeretője 
volt. Nem tudja elviselni 
András boldogságát és el
pusztítja őket. Miközben And
rás vonatjának jelzőcsengője 
már megszólalt, kétségbees
ve rohan k i Jella és á meg
szállottak erejével egy hatal
mas szikladarabot gördít a sí
nekre a közeledő vonat elé 

és meg-inegbotolva rohan 
tovább a vonat elé. az alag
útba. Mikor a vonat kika
nyarodik az alagútból, Pé
ternek éppen sikerült elgu-
rítani a sziklát a sínekről, 
s könnyes szemmel tiszteleg 
az előtte elfutó vonatnak. 

A rendezés szép, egyen
letes, vonalvezetésében töret
len. Farkas Zoltán megérde
melten könyvelheti el a sikert. 
Finom eszközökkel és ötlete
sen formálta ki a filmet. H i 
baként csupán azt lehet fel
hozni, hogy Fényes Alicét 
nem lett volna szabad magas 
sarkú cipőben mutatni egyet
len alkalommal sem, s hogy 
a vihar, mennydörgés, villám
lás kicsit több a kelleténél, 
ugyanúgy, mint a néhol ok 
nélkül • bevágott hegy, víz
esés, patak, távoli panoráma. 
Önmagukban véve mind-gyö
nyörű felvételek, de az az 
érzésünk, hogy ezekből ke
vesebb több lett volna. 

A szereplők egytől-egyig 
a legjobbat nyújtották. Fé
nyes Alice kitűnő és néhol, 
gyönyörű. Ezért az operatő
rök is külön dicséretet érde
melnek. Nagy István pczmen-
tesen, életszerűen állítja elénk 

1 a pályamunkást. Hosszú Z o l 
tán emberábrázolása tökéle
tes. Vannak jelenetei, ame-

' lyekben élményszerűen kitű
nő. Ladomerszky Margit 
alakítása ugyancsak a leg
jobbak közé tartozik. Orso
lya Erzsi bolond öregasszo
nya kissé színpadias. Olyan, 
mint a János vitéz boszorká
nya. A többi kisebb szereplők 
mind a helyükön vannak. 

A hang, a vágás, a kísérő 
zene kifogástalan. Örülünk, 
hogy ismét egy művészi, já
tékban, tartalomban és tech
nikai kivitelben egyaránt ér
tékes alkotással gazdagodott 
a magyar filmgyártás. 

M. G. 

Pofon az éjszakában 
Irta: Vaszary János és Aszta

los Miklós. 
Rendezte: Theo Lingen 

Főszereplők: Muráti Lili, Ire-
no von Meyendorf, Lucia 
Englisch, Theo Lingen, Ellen 

Bary. 
Beszél: németül 

Hossza: 2243 méter 
- , Cenzúra: aluli 

Gyártotta: Tobis 
Zene: Mihael Járy 

Kölcsönző: Budapest Film 
Bemutatta: 

Corvin Filmszínház 

A film meséje tartalmilag 
egyezik a qálunk kora ta-

http://il.cn


"vasszal bemutatott yilgen, 
vagy nemi című Páger—Mu
ráti filmmel, vagyis, ennek a 
német verziója. Magyar szem
pontból nem kétséges az a 
megállapítás, hogy a magyar 
f i lm volt a jobb, bár Theo 
Lingen rendezői irányítása 
mellett leforgatott német nyel
vű pedant-film" helyenkint — 
fényképezésben, valamint k i 
állításban — felülmúlja a 
magyar produkciót. Muráti 
szintén játszik a filmben, míg 
Págert a németek egyik leg
jobb férfi színésze, Kari Lud-
vig Diehl helyettesíti: 

A játék egy szeleburdi lány 
tevékenysége körül forog, aki 
Amerikából Pestre jövet, pár 
napra megáll németországi 
barátnőjénél, egy fiatal, szép, 
szőke özvegynél. A z özvegy 
Marion (Irene von Meyen-
•dorf) vacsorára várja régi 
udvarlóját, dr. Péter Jánost 
(Hans Braussewetter), de ez 
útközben az országúton autó
idba miatt lekési a vacsora
meghívást. Marion nem sej
t i az elmaradás okát. Júlia 
(Muráti Lili) telefonon felhív 
«gy Péter János lakást és 
megtudja, hogy Péter János 
is vacsorát rendez »valaki« 
(Ellen Bary) részére. Júlia 
bosszút forralva elmegy Péter 
János lakására, hogy meglec
kéztesse a csapodár fiatalem
bert. Ott összetalálkozik an
nak barátnőjével, akit for
málisan kidob a lakásból. Bo
nyodalmas kimagyarázkodás 
után nyilvánvaló a tévedés: 
dr . Péter János unokaöccse 
Péter Jánosnak, aki ugyanott 
lakik. Júlia a végén ott ma
rad vacsorára és fejfájása el
len az inas (Theo Lingen) 
altatóport ad Júliának téve
désből. 

Júliát a vendégszobában a 
szakácsné (Lucia Englisch) 
lefekteti, de a száján félté
kenységből gazdája iránt, el
mázolja a rúzst. 

Dr . Péter János bánatában, 
hogy lekéste a vacsorát, ita
losán érkezik meg unokabáty
j a lakására, ahol az ágyban 
Júliái találja. Kibotorkál a 
lakásból, de az ágyon felejti 
a nyakkendőjét. Reggel Júlia 
megdöbbenve eszmél fel és 
meglátva a nyakkendőt, félre
érti a helyzetet. Ismét egy 
sor bonyodalmon keresztüi 
végre is minden tisztázódik 
a nyakkendő, a rúzselmázolás, 
a vacsoralekésés körül, úgy
hogy most már semmi sem 
áll útjában a kettős frigynek. 

MurátiLili szerepét sokszor 

túljátssza, egye; je'.énelekben 
merev. Mentségére szdgál, 
hogy játékára zavarólag hat 
a német beszéd. Toilettjeivel 
az mban hódít. Valóságos ru
hakölteményekben játszik. 
Férfipartnere K a r i Ludwig 
Diehl jó , mint mindig, bár a 
f i lm cselekménye nem egé
szen vág egyéniségével. Hans 
Braussewetter, a régen látott 
szimpatikus német színész, 
egyik legjobb alakítását 
nyújtja. Tökéletes a részeg 
»úriember« szerepében. A 
fi lm sikerének nagyrész e az 
ő javára írható. Epizódffősze-

Rendezte: Mario Mattoli 

Főszereplők: Alida Valii, 
Carlo Ninchi, Andrei Checchi 

Beszel: olaszul 
Cenzúra: aluli 

Hossza: 2475 méter 
Forgalombahozza: Esperia 

Bemutatta: Forum 

Utóbbi időkben igen gyak
ran szerepel a filmtémák so
rában a törvénytelen gyerek 
problémája. (Kútásó leánya, 

repeket játsszanak Lucia En
glisch éy Theo Lingen, — a 
fi lm rendezője. M ndketten 
nagyon jók. Theo Lingen, 
bár mindegyik filmjében egy
forma, megszokott mozdula
taival, arcfintoraival és hang
modulációival jelenik meg a 
vásznon, mégis az első pilla
natban szívből jövő kacagást 
vált ki a nézőből. 

A kiállítás, a rendezés és 
a fényképezés zökkenőmentes. 
A f i lm általába jónak mond
ható és a közönséget kelle
mesen e'szSrakoztatja. 

Cs. M 

Hegyek leánya, Lidércfény, 
Szerető fia, Péter). - Lehet, 
hogy csak a véletlen hozta 
össze ezt az együttest a ma
gyar, német, francia szöveg
könyvekben, de lehet, hogy 
a kor felfogásának enyhülő 
tendenciája is felszínre ke
rül. Erre mutat, hogy az ola
szok is, hozzányúlnak a kér
déshez legutóbb bemutatott 
filmjükben, a Láthatatlan bi
lincs-ben. 

Áz elhunyt apa végrendele

téből döbben rá az elkényez
tetett feleség és nagylány, 
hogy az anyagi jólét és gaz
dagság üres közönnyel árasz
totta el az otthont, ahonnan 
menekülni kellett a melegség
re vágyó''szívnek. Az ottho
non kívül megtalált szerelem 
nem járt következmények nél
kül. Fiú sz'iletik, akit élete 
során valami gonosz szellem 
kísér. A felnőtt törvénytelen 
fiú munkakerülő, pénzsóvár 
és alaptermészete folytán k i 
taszítottja marad a társada
lomnak. Hiába keresi meg fél
testvére (Alida Val i i ) , aki 
szeretetének, anyagi támoga
tásának minden jelével elhal
mozza, talpraállítani nem si
kerül. Pedig az újonnan fel
fedezett fivér akár milliomos 
is lehetne, ha átvenné a gyár. 
vezetését, de korcs szíve nem 
érzi meg már a gyengédség-
és szeretet jóindulatát. A 
testvér küzd érte, állást sze
rez, adósságát kifizeti, expo
nálja magát érte s e küzdel
met éppen gyámja, apja j ó -
zaneszű barátjával, az igaz
gatóval kell megvívnia. E 
küzdelemben találja meg a 
hajthatatlan férfiben (Carlo 
Ninchi) szerelmesét, akit rom-
latlanságával és szépségével 
ingat meg. A törvénytelen 
fiú a bűnön át menekül a ha
lálba, s utat enged a tiszta 
és bensőséges szerelemnek. A 
filmben — mely a sokoldalú 
olasz produkciók egyik leg
szebb alkotása — legelsősor
ban meg kell említeni a fel
tűnően jó magyar feliratozást, 
mely nemcsak gondos és szíp 
munka, hanem a kifejezni-
valót csengő, szép mondatok
ban, élvezetes előadásban 
kapcsolja a f i lm választéko
san finom mondanivalójához. 
Struzziero Adalberto (Ma
gyarországon született olasz) 
készítette a kitűnő feliratokat. 
A rendező és operatőr szép 
munkát végeztek az egészsé
ges meséjű, mély erkölcsi 
tartalmú szövegkönyv feldol
gozásával. A l ida Val i i játé
ka és szépsége melegséget és 
életet ad a filmnek. Car lo 
Ninchi a szerelemben járat
lan, de munkájában . ta lpig 
férfi szerepében élvezetes és 
egyéni alkotást nyújt. A f i lm 
magyar címe nem nevezhető 
sikerültnek, s nem lehet be
lőle a f i lm tartalmára követ
keztetni. Pedig a közönség
sikernek — amit a Láthatatlan 
bilincsek méltán érdemel meg 
:— ez is tartozéka. 

... (Oy. K. E.) 

Láthatatlan bilincs 
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987. sz. 
1. Gusztáv Adol f svéd trónörököst hat

vanadik születésnapja alkalmából az aján
dékok tömegével lepté.K meg. A népszerű 
trónörökös tiszteletére a stockholmi da
lárdák szerenádot adtak. 

. 2. A német hadiipar, amely a legna
gyobb erőfeszítéssel dolgozik az arcvonal 
ellátására, honi légvédelmét nagyrészt 
maga látja el. Légiriadó! A munkások 
egyik csoportja kiképzett légvédelmi tü
zér. A gyári tüzérség elfoglalja helyét 
az ágyúk mellett és így anélkül, hogy a 
termeléstől munkaerőket vonna el, meg
erősíti a fontos pontok légvédelmét. Ez 
a 16 éves fiú több találattal már kiér
demelte a vaskeresztet. 

3. Műkorcsolyázóbajnokság a budapesti 
városligeti jégpályán. Botond Györgyi, 
Kállay Kristóf, a Szekrényessy testvér
pár. 

4. A Kárpátok rengetegeiben télen is 
lankadatlanul folyik a fakitermelés, óri
ási törzsek dűlnek le, hogy az ipar és 
a háztartások szükségletét fedezzék. 

5. A háborús viszonyok következtében 
a külföldi magyar kolóniák gyermekei 
nem részesülhetnek megfelelő magyar 
oktatásban és kielégítő ellátásban. Á 
kormány ezért hazahozatott 750 gyer
meket és azokat 34 tanintézetben he
lyezte el . Egy nagyobb csoport a Sza* 
lézi-rend újpesti intézetében részesül 
nemzeti szellemű nevelésben. 

6. A Műegyetem aulájában nagy ér
deklődés mellett rendezték meg a ma
gyar és német rendőrtisztek kardvívó 
csapatversenyét. 

7.. Karácsony honvédeink vonalszaka
szán. A szeretet ünnepén a honvédek 
ájjtatos imába merülve vettek részt az 
istentiszteleteken. Protestáns Úrvacsora. 

8. Honvédeink arcvonalán megélénkült 
az. ellenséges tevékenység. Azonnal be
vetett sítalpas egységek bekerítik a be
szivárgott bolsevistákat. Egyidejűleg tü
zérségünk gránátesőt zúdít a távolabb 
gyülekező bolsevista erőkre. 

A 

sz.tfkiszt&stn.étitk 
és, kiadá/úrxatalá-

nak új- eíntt: 

VII. őtzslkdb-kft. 13. IV. em. 

T)d4aei: 420-796 

. 174. sz. 
A . Catídillo Madridban kinevezte a 

falange harmadik nemzeti tanácsának 
tagjait. 

A Franciaországban akkreditált dip
lomaták újév napján szerencsekívátatai-
kat tolmácsolták Pétain tábornagy ál
lamfőnek. 

Prágában a német véderő képviselői
nek jelenlétében eskették fel a kormány
csapatok újoncait. 

Ukrajnában, német vezetés alatt, egy 
mezőgazdasági oktatókiállítást nyitottak 
meg. 

A Baier-házaspár a berlini sportpalo
tában. Káprázatos korcsolyaművészetük-
kel óriási sikert arattak. 

Horvát légionáriusok a keleti front
ról rövid szabadságra Zágrábba érkez
tek. 

A tuniszi fronton. Az arab lakosság 
mindenütt szívélyes fogadtatásban része
síti a német katonákat. 

A keleti front középső szakaszán. A 
német gránátosok ellenlökésben hatol
nak be a főharcvonal ellenséges fel
fejlődési terepére. A rohamcsapat be
tört a szovjetállásba. Felrobbantanak egy 
bunkert. Zuhognak a bombák az ellen
séges állásokra. 

Bengázi (Esperia) hangos dráma 7 
felvonásban, a Cinecitta filmgyárban 
1942. évben készült, 2780 m hosszú, 

Magyar világhíradó 985. (M. F . I.) 
hangos r ipor t 1 felvonásban, a M a 
gyar F i l m Irodában 4943. évben ké
szült, 268 m hosszú, 

Rajzos híradó 148. (M. F . I.) hangos 
r ipor t 1 felvonásban, a Magyar F i l m 
Irodában 1943. évben készült, 85 m 
hosszú, 

Rajkó rapszódia (Reflektor) hangos 
színmű 1 felvonásban, a Magyar F i l m 
Irodában 1939. évben készült, 500 m 
hosszú, 

Luce olasz világhíradó 63. sz. (Hun
nia) "hangos r ipor t 1 felvonásban, a 
L U C E filmgyárban 1942. évben készüli, 
219 m hosszú, 

Szerel, vagy nem szeret/ (M. F . I.) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Ma
gyar F i l m Irodában 1943. évben ké
szült, 35 m hosszú, 

l la világhíratló 172. (Auslandston
woche N r . 172) (Ufa) hangos r ipor t 
1 felvonásban, az Universum filmgyár
ban 1942. évben készült, 264 m hosz-
szú, 

65. sz. 
1. Lovak a hadsereg szolgálatában: 

az olasz hadsereg szolgálatára szánt ál
latok ellátási központjában. 

2. Spanyolország; december 8-án, Szep
lőtelen Fogantatás ünnepén Madridban 
tartották meg a Falanx Nemzeti Taná
csának harmadik ülését a Caudil lo e l 
nökletével. 

3. Pótanyagból készült új gumigyárt
mányok gyakorlati és tartóssági kipró 
bálása céljából- Zürichben különleges ke
rékpárversenyt rendeztek. 

4. Téli látképek az orosz frontról. A z 
olasz katonák edzése a hideg ellen. Az 
oroszoktól hátrahagyott gabonát kézi
erővei cséplik ki . 

5. A Földközi-tengeren: A nagy repü
lőkaravánok, melyek megállás nélkül re
pülnek át a Földközi-tengeren. Jelleg
zetes én nagyon fontos tényezői á há
ború mostani szakaszának. Az olasz ten
gerészet éber őrséget tart a Földközi-
tengeren. És egyes hajókaravánok — az 
ellenség megismétlődő támadásai elle
nére is erős fedezet mellett hajójára
tokat létesítettek az olaszországi és észak-
afrikai kikötők között. Támadnak az an
gol törpedóvetők és bombázó repülőgé
pek. 

Ufa vüághírauó 172. (német be
széddel) (Auslandstonwoche N r . 172. 
Deutsch gesproch) (Ufa) hangos r i 
port 1 felvonnásban, az Universum 
filmgyárban, 1942. évben készült, 290 
m hosszú, 

Vágyak asszonya (La porté du large) 
(Művészfilm) hangos színmű 6 felvo
násban, a Pathé Cinema filmgyárban 
1937. évben készült, 2609 m hosszú 
mozgófényképeket. 

Felelős szerkesztő: 

MATOLAY K. GÉZA dr. 

Felelős kiadó: 

LIEBER LÁSZLÓ dr. 

Kiadóhivatali főnök: 

GYIMESY KÁSÁS ERNŐ 
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