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FILMGYÁRTÁS ÉS S Z A K K É P Z E T T S É G 

Á műtermek igénylésekor láthat
tuk legjobban azokat ; i veszélyeket, 
amelyek Felé a magyar filmgyártás 
fut. Több. mint hetvenen kértek 
műteremkiutalást az Országos 
Nemzeti Filmbizottságtól, vagyis 
több, mint hetvenen jelentkeztek 
olyanok, akik azt állítják maguk
ról, hogy értenek a filmgyártás
hoz és megfelelő iparigazolvánnyal 

Irta: M A T O L A Y G É Z A DR. 

rendelkeznek. E d d i g a legvérme
sebb számítások szerint 25—30 
olyan cég volt, amelyik gyártás
sal foglalkozott, de ezek között is 
akadt néhány, amelyeknek vezetői
ben hiányzott a kellő rátermettség, 
s ez volt az oka annak, hogy a 
magyar f i lmnek színvonala néha 
nem ütötte meg a kívánt mér
téket. 

Most csodálatosképen — a je
lentkezők számát tekintve — egyet
len év alatt negyvennel megsza
porodott azoknak a száma, akik 
'filmgyártáshoz értőknek, szakem
bereknek nevezik magukat. Hihe
tetlen merészség k e l l ahhoz, hogy 
i lyesmit megállapítsanak maguk
ról olyan emberek, akik a filmet 
jóformán csak a moziból ismerik 
és a filmgyártás lényegével sem 
művészi sem technikai vonalon 
semminemű előképzettséggel és. 
rátermettséggel nem rendelkeznek. 
A felelőtlenségnek olyan mindent 
felül múló méreteivei 'találjuk ma
gunkat szemben, amelyet nem 
hagyhatunk szó nélkül. Ezze l a 
jelenséggel egészen komolyan ke l l 
foglalkozni és nem árt, hogyha t i l 
takozásunkat felemeljük és véle
ményünket ebben a tekintetben a 
leghatározottabban leszögezzük. 

A filmgyártás a mozik erős lá
togatottsága folytán ma határozott 
konjunktúrának látszik. A z embe
rek általában csak azt nézik, hogy 
a mozik tele vannak, a filmek 
jól mennek, bizonyára szép jöve
delmet hoznak és az érdeklődés 
a magyar fi lmek iránt egyre erő
teljesebben fokozódik. A r r a a fe-
felületes szemlélők nem gondolnak, 
hogy a filmgyártási költségek igen 
jelentősen megnövekedtek, s e:-

Van-e konjunktúra? 
zel a költségmegnövekedéssel leg-
kevésbbé sem áll arányban a mozi 
helyárak emelkedése és a bevételi 
'lehetőségek megnövekedése. Rövi
den és egyszerűen az a helyzet, 
hogy a magyar filmgyártás még 
talán sohasem volt olyan válságos 
helyzetben, mint éppen ma, mert 
a f i lmek jövedelme csak másfél
két év muiva hozza vissza a gyár
tási költségeket és mire a gyár

tási költségek visszatérülnek, 
ugyanabból a pénzből már nem 
lehet hasonló filmet készíteni, 
mert időközben a gyártási költ
ségek újból emelkedtek. 

A magyar filmgyártás egyetemes 
érdekében leszögezni kívánom, 
hogy ténylegesen egyáltalában 
nincs meg az a konjuktúra, mint 
amit a kívülállók elképzelnek. A 
magyar filmgyártók igen súlyos 
gondokkal küzdenek és ebben a 
küzdelemben csak azok a gyárlók 
tudnak helyt állni, a nehézségeket 
csak azok fogják tudni áthidalni, 
akik már régebb idő óta foglal
koznak filmgyártással és filmkész
letükben jó néhány régebbi film is 
van, amelyek most már kifizetvén 
összes költségeiket, bevételeikkel 
tudják táplálni a vállalatot és ez
zel erőt adnak a további súlyos 
költségek elviselésére. 

A régi és új cégek viszonya 
A 

csak 

most alakult különböző új cé
lra kapnának is műtermet, 
a legnagyobb szerencsével 

tudnának boldogulni. Mert tegyük 
fel, hogy egy filmet gyártanak és 
mellé még vesznek, egy vagy két 
külföldi filmet, amelyet a magyar 
filmük hátán k i tudnak helyezni, 
mit jelent ez végeredményben? 
Jelenti azt, hogy fent ke l l tartamok 
legalább négy-öt alkalmazottal egy 
gyártó és kölcsönző céget, amely
nek a terhét ezek a filmek nem 
bírják el, vagypedig oda adják 
filmükét kölcsönzésre egy már 
meglevő régi cégnek. Ebben az 
esetben szabadulnak az állandó re
zsi-tételektől, jövedelmi lehetőségük 
azonban lényegesen csökken. Amo
lyan albérletes cég lesz belőlük, 
amilyenre semmi szüksége sincs 
a magyar filmgyártásnak, mert 

ezek a cégek leginkább csak arra 
törekednek, hogy a filmgyártási 
ironcesszió révén bizonyos anyagi 
előnyökhöz jussanak, műterem jogu
kat eladják, vagy kihasználásra át
adják és tulajdonképen semmi 
inast nem jelent az i lyen felépítésű 
gyártás, mint azt, hogy a régi gyár
tó cég, amelyik átveszi az új cég 
műtermének kihasználását és film
jének forgalomba hozását, kényte
len külön honorálni annak a lehe
tőségél. hogy még egy műterem
hez jutott az új cég révén. 

E z a rendszer tehát azt jelenti, 
hogy csökkentik vele a régi érde
mes cégek műtermi lehetőségét, s 
az ezektől elvett műtermekből új 
cégeknek juttatnak, amelyek az
után pénzért adják vissza ugyan
ezen lehetőségeket a régi cégeknek. 
Magyarul úgy mondják ezt, hogy 



közbeiktatódik egy közvetítő, vagy 
ha úgy tetszik láncoló, ak i leszed 
egy "kis tejfölt és ezzel drágítja az 
árut. 

A régebbi cégeknél, ha nem is 
rendelkeznek állandó és nagy sze
mélyzettel, természetesen másként 
áll a dolog, mert ezeknél a cégek
nél legalább szakértelem van és 
bizonyosra vehető, hogy amit gyár
tanak, az rendes, tisztességes, mű
vészi munka^ nem pedig hozzá 
nem értő. kapkodás, fejetlenség és 
giccs. Van néhány, kifejezetten 
csak gyártással foglalkozó cég, ame
lyik megérdemli a műtermet, meg
érdemli, hogy gyártson, mert a f i lm 
kereskedelmi részéhez talán nem 
ért teljes mértékben, vagy nem ér
dek l i annyira , de a gyártáshoz két
ségtelenül rendelkezik mindazzal a 
képességgel, művészi és technikai 
téren, amelyek megadják részükre 
a jogot, hogy tényezői legyenek a 
magyar filmgyártásnak. 

Szaktudás és képesítés 
A z Országos Nemzeti Fi lmbizot t

ság, igen helyesen, al ig adott mű
termet újonnan jelentkező gyártó
inak, hanem a régi cégeket részesí
tette előnyben. Ennek ellenére fél 
ke l l vetnünk a kérdést, hogyan le
hetséges, hogy annyi (egy év alatt 
több. mint 40) új gyártó jelentke
zett műtermekért? Hol szerezték 
ezek a hölgyek és urak a szakkép
zettségüket? Honnan veszik a meg
felelő üzleti tőkét és honnan veszik 
a bátorságot, hogy könnyedén, tu
dás nélkül belépjenek ebbe a rend
kívül nehéz szakmába? 

Azt hiszem, legfőképen itt van 
már az ideje, hogy a filmgyártásra 
jelentkezőket valamilyen szakvizs
gának vessék alá. A filmkamará
ban, vagy azon kívül módját ke l 
lene ejteni, hogy a filmgyártást 
szakképesítéshez kössék, mert ak
kor, amikor a .porcellán- és "üveg-
szakma, a szabó ipa r és számos 
annyi más szakképesítéshez van 
kötve — és ha a f i lm is iparnak 
számít —. akkor igazán indokolt, 
hogy a filmgyártásra jelentkező
ket megvizsgáljuk abból a szem
pontból, vájjon rendelkeznek-e a 
megfelelő szaktudással és képesí
téssel. A szabó iparban például leg
feljebb az l o r d u l elő,, hogy a nem 
kellő mesterségbeli ügyességgel ren
delkező egyén elront egy-két ruhát, 
ami mindenesetre kárt jelent 
ugyan, de csak egy-két egyénnek a 
kárát és olyat, amely kis összeg
gel megtérítiiető, ha azonban a meg
felelő tudással nem .. rendelkező 
filmgyártó rosszul csinálja meg 
filmjét, akkor a kár nemcsak egye
sek kára és nem kicsi, hanem mér
hetetlenül nagy és minden kétsé
get kizáróan olyan nemzeti kár, 
amely fölött nem lehet egyszerűen 
napirendre térni. A rossz film az 

egész filmszakma kára. a nívótlan 
film. az egész nemzet szégyene s 
az egész magyar kultúra megsínyli 
azt. N e m lehet tehát a magyar 
filmgyártásra akárkit rászabadíta
ni , hanem nagyon is meg ke l l néz
ni , hogy kinek a kezébe adunk 
iparigazolványt. 

A z Országos Nemzeti Fi lmbizot t-

Még egy jelenségről k e l l őszin
tén beszélnünk és ez a kisfilmek 
egyre fokozódó gyártása. A háború 
óta állandó nyersanyag-nehézséggel 
küzködünk. A z illetékes hatóságok 
éppen ezért elrendelték, hogy a já 
tékfilmek csak 2200—2500 m hosz-
szúságban készülhetnek, s ,e,zt a mé
retet nem haladhatják meg. E d 
dig a játékfilmek csak a legritkább 
esetben voltak 2500 méteren alu
l i ak s legnagyobb részük a 2800 m 
körül mozgott. Ez az intézkedés 
tehát megrövidítette a játékfilme
ket átlagosan 4—500 méterrel. 

K o m o l y és tekintélyes takarékos
kodás ez, ha figyelembe vesszük, 
hogy Magyarországon évenként 
40—45 nagy játékfilm készül. 

Amíg azonban a nagy f i lmekkel 
ez a takarékoskodás folyik, azalatt 
egyre-másra jelentkeznek a rövid
filmeket gyártani akaró cégek. 
Ezek a kis, műsorkiegészítő f i lmek 
3—400 m hosszúak, vagyis körül
belül ugyanannyi nyersanyag szük
séges ezekhez a filmekhez, mint 
amennyit a nagy filmek gyártásától 

A rövid filmek 
H a az i lyen rövidfilmekre vala

milyen oknál fogva mégis szükség 
lenne, ha vannak o lyan elgondolá
sok, amelyek helyesnek tartják a 
rövidfilmek gyártását, akkor a sztá
rok szerepeltetésének rendszerét 
kellene elsősorban megváltoztatni. 

A nagyfilmek gj^ártásánál a 
nyersanyaghiány folytán nincs rá 
sok lehetőség, hogy a cégek kez
dőkkel, fiatal tehetségek kutatásá
val foglalkozzanak. H a tehát meg
honosítottuk a rövid fi lmek gyártá
sát és erre a célra áldozunk nyers
anyagot, akkor elsősorban azt vár
hatnánk el a rövidfilmek gyártói
tól, hogy ezekkel a kisfilmekkel 
csinálják meg a fiatalok iskoláját. 
Tessék. írassanak ügyes kis történe
teket és szerepeltessenek bennük 
fiatalokat. A számításukat egészen 
biztosan meg fogják találni, mert 
a fiatalok gázsija igen kis összeggel 
fogja megterhelni a 'filmet és a 
közönség egészen biztosan ezeket 
az új . friss és üde filmeket szívesen 
fogja fogadni és érdeklődéssel fog
ja kísérni, ho l bukkan fel va lami 
új, sokatígérő tehetség. 

H a erre az útra lép a magyar rö
v id f i lm gyártás, akkor komoly l é l -

ság igen helyesen megakadályozta, 
hogy a hozzá nem értők és k o n 
junktúra-lovagok nagy tömege e l 
lepje a magyar filmgyártást, en
nek ellenére azonban gondoskodás
nak ke l l történnie a jövőre vonat
kozóan, hogy az ideihez hasonló 
kísérletezések meg ne ismétlődje
nek. 

elvont a takarékoskodás. Nem egé
szen értem, hogy m i szükség van 
ezekre a kisfi lmekre. H a a mozgó
képszínházak kicsit hosszabb szü
netet tartanak az előadások között 
vagy az előadások közben, akkor 
a közönség észre sem veszi, hogy 
néhányszáz méterrel rövidebb a 
nagy műsorfilm. Egyébként pedig, 
ha mindenképen még valami f i l 
met akar adni a mozi közönségé
nek, olt vannak a különböző hír
adófilmek, a magyar, a német és 
az olasz, ott vannak a különféle 
kultúrfilmek, amelyek a műsorki
egészítés hivatását igen kitűnően 
betöltik. 

Ezek á most készülő kísérőfil
mek nagyobbrészt zenés, énekes 
filmek, amelyek rendszerint meg
lehetősen együgyű történet kereté
ben valamelyik sztárunk elénekel 
egy dalocskát. N e m tudom, miért 
van ezekre a f i lmekre feltétlenül 
szükség és nem lenne-e sokkal 
jobb ha a nagy játékfilmek kap
nák meg azt a nyersanyagot i^, 
amelyet ezek a rövidfilmek fel
emésztenek. 

létjogosultsága 
jogosultsága lesz. Egyet azonban 
nem szabad elfelejteni: a kisfilmek 
gyártásához ugyanolyan szakérte
lem kell, mint a nagyfilmek készí
téséhez, sőt sok tekintetben a k is 
f i lmek műfaja több felkészültsé
get igényel. 

A z illetékes hatóságok ezt a 
szempontot eddig is figyelembe 
vették és minden bizonnyal ugyan
így őrködni fognak a jövőben is. 
De ezeket a szempontokat vegyék 
tekintetbe azok is, akik most kon
junktúrát hajszolva felbukkannak 
és műtermet kérnek. N e áltassák 
magukat abban a tévhitben, hogy 
rövid filmet könnyebb készíteni s 
azon majd csak megtanulják ezt 
a mesterséget. 
1 És még va lamin gondolkozzunk: 
M i lesz ha túlsók i lyen kis f i lm 
készül? Egyre kisebbek lesznek a 
kölcsöndíjak s végül megszűnik 
üzlet lenni a rövid film. 
1 Ne fogjunk tehát hozzá túlin o-
hón a kisfi lmek gyártásához, mert 
könnyen előfordulhat, hogy egy 
szép napon jóval több lesz az áru, 
m i n i amennyire szükség van, s 
akkor megkezdődik egy árrombo-
lás. (Folytatjuk.) 

Á kisfilmek gyártása és a nyersanyaghiány 



Á színesfilm, amely forradalmasítja a filmgyártási 
Lohr Ferenc rád ióe lőadása 

Lohr Ferenc főmérnök, a 
Hunnia filmgyár műszaki ve
zetője május hó 1-én szom
baton fél 9 órakor a buda
pesti rádióban előadást tar-
jtott a színesfilmről. Előadá
sának bevezető részében rá
mutatott a színesfilm előnyei
re a fekete-fehér filmmel 
szemben. A rendkívül érdekes 
ielőadás főbb részleteit az 
alábbiakban közöljük: 

— A szín megjelenése a 
filmen nem j'orradalomsze-
rűen történt, mint a hangé. 
A hang közvetítésének megol
dásával új érzékszervünk kap
csolódott a filmezésbe és a 
fül benyomásai alapján vált 
teljesebbé az átélés lehetősé
ge. A szín nem kíván új ér
zékszervet, hanem a régit gaz
dagítja. A hang életrevaló
ságáról hosszú vita folyt, sőt 
— eiég eredménytelenül — 
folyik ma is, mert kezdetben 
nem szorították a hang segít
ségét kellő korlátok közé és 
jó ideig tartott, amig meg
tanultak bánni vele mind ren
dezői, mind pedig műszaki 
vonalon. Minthogy eddig nem 
iáll még kellő számban tapasz
talat rendelkezésünkre a sz i 
liek lehetőségeiről, hanem a 
színesfilm kezdő korszakát 
éljük, jogosan kételkedünk 
fölényes sikerében és abban, 
Jiogy a szürke f i lm felett e l 
söprő győzelmet arat. Aggá
lyunkat táplálja az a tapasz
talat is, hogy a szín tál erős, 
nem természetes. A színes je
lenetek megfigyelése közben 
gyakran eszünkbe jut az a 
vád, ami a színesfilmek e l 
len felmerül, hogy a színe
kért rendezték és fényképez
ték, nem pedig a cselekmény 
miatt. 

A siker még nem teljes 
— Amikor a hangközvetí

tést évek során olyan mérté
k ig megjavították, hogy a 
hangszóróból sugárzott gép
hang végül természetes, köz
vetlen, emberi hanggá válto
zott és amikor a rendezőt 
sem zavarta az, hogy a bo-
jnyolult felvételi előkészüle
teket még tetézik a hangpró-
'bák, hanem megtanulta a je
lenetet hanggal együtt meg
rendezni, akkor kezdtük meg
szokni és megszeretni a han-
gosfjilmet M a már mosoly
gunk is eggy kicsit a nima 
filmen. Hasonló nehézsé

gekkel küzd a színesfilm Is. 
A technikája eiég magas fo 
kon áil, ae nem e.égít ki még 
jninuen igényt, a meaéi még 
korlátozottak, a vetítést meg 

Színek a műteremben, 
— A fekete-fehér filmek 

egyes je»enecei között mindig 
afcad néiiány, amelyek egye
nesen kívánják a szint. Akik 
A íiimteivevő műtermekben 
otthonosak és látják a sok 
színes ruhát, a látványos 
tánejeieneteket, gyakran em
legetik a színesiiimet, ameiy 
tejes pompáoan mutatnatná 
meg a hatásos képek igazi 
értékét. A müteremoen látott 
színpompás jelenet és az arról 
kéozüit szürke film hatása kö
zött igen nagy a külömbség. 
Tegyük fel, hogy alkalmunk 
van színesfilmre vinni ezt a 
táncot. Másnap sietünk a h á 
z i vetítőbe, de. bizony egy 
kis csalódást érzünk. A ké
pek túl tarkák, az arcok sá
padtak, vagy túl barnák, a 
ruhák túl színesek. A külső 
felvételekben az ég kékje túl 
sötét, a lomb zölüje túl vilá
gos, nem is egyenietes és az 
egész kép olyan színes, hogy 
elfárasztja szemünket. A m i 
lyen hiányos itt-ott a szürke-
f i lm a maga egyhangúságá
val, olyan bántó és émelyítő 
a színesfilm, amely a színek 
valóságos tobzódásával elvon
ja figyelmünket a tartalom;-
itól. Valahol a két véglet kö-
tzott van a járható út. Kíván
juk a színeket, de olyanokat, 
amelyek a valóságérzését kel
tik bennünk és nem vonják el 
a figyelmet a cselekménytől. 

— A színek megjavításá
ra irányuló kísérletek közül 
máris sok o ly új megfigye
lés áll rendelkezésre. Ilyenek 
a moziban ülő közönség lé
lektanára vonatkozó kísérle
tek. Edd ig senki sem gondolt 
arra, hogy a megszokott ve
títővászon széles fekete ke
rete nem alkalmas a színes
film vetítésére, mert a keret 
komorsága éies ellentétet mu
ltat a kép hatásával és mint-
legy élénkíti a színhatást. Más 
hiba is van: a vetített kép 
nagyobb a valóságnál és a 
közeiülökre a színfoltok erő
sebben hatnak. A színfoltok 
nem maradnak egy helyben, 
hanem folytonosan mozognak 
(és ezzel is növelik a szomszé
dos színek ellentétét. A kö-

nem tanulták meg, a színek 
ié.ektanávai még nem foglal
koztak" eieget, szóval a Sike
re sem lenét még teljes, ha
nem csak kialakulófélben van. 

f i lmen és a va lóságban 
zönség szeme alkalmazkodik a 
filmszínház sötétségéhez, pu
pillája kitágul és mint valami 
ablakon át nézi a világos, 
napfényes, színes, virágos, ra
gyogó csillogást. A z é.etben 
nem szoktuk meg az efféle 
figyelési módot, mert magunk 
is olyan környezetben va
gyunk, amelyet a vásznon lá
tunk. De még ilyen szokatlan 
szemlélési módszert is elfo
gadna a szemünk abban az 
(esetben, ha a színek hibái ál
landó jeUegüek volnának. De 
a kép folyton változik, min
d ig új felvétsek követik egy
mást, egyiket a műteremben, 
(műfényben, a másikat a ter
mészetben, napfényben készí
tették, az egyik kissé kékesre 
sikerült, a másik sárgásra és 
a szemnek nem marad ideje 
megszokni a változásokat. 

— Eltekintve attól, hogy 
műszaki tekintetben is van 
még követelnivaló, mert a 
fi lm fényérzékenysége még 
inem elég nagyfokú, az glő-

A jó színek m 
— Mielőtt tehát a színes

f i lm rendezésének, tárgyköré
nek esetieges különlegességei
ről beszélnénk, a helyes mű
szaki feltételeket kell leszö
geznünk. A színesfilm meg
oldására való törekvés ugyan
olyan régi, mint maga a 
fi lm. M a már legalább 50-
féle eljárás ismeretes. A z 
utóbbi években az a módszer 
került élre, amelynek felvé
teti módja leginkább meg-
íközelíti a szürke filmmel való 
felvételezést A különféle e l 
járások mind megbuktak, 
vagy csak igen nagy anyagi 
áldozatokkal tarthatók fenn 
tovább — amelyek a f i l m 
felvevőgépeket átépítették, 
vagy különleges gépeket kí
vánnak akár a műtermi fe l 
vevőgép, akár a filmszínházi 
vetítőgépen. 

— A z a színesfilm számít
hat nagyszabású elterjedésre, 
amelyhez a régi felvevő- és 
leadógépek is alkalmasak. A z 

hívás és másolás igen bonyo
lult és könnyen színtorzítá
sokra vezet, vagy a jól sike
rült filmet he.ytelen fénnyel 
Vetítik, a legfőbb film is túl-
szlnesnek mutatkozik az em
lített lélektani okok miatt. Az 
adott nézőtéri hangulatban 
inasként hat a f i lm, mint a 
laboratóriumban és túl tar
kának minősítjük azt a filmet 
is, amelynek színeit pontosan 
ellenőrizték és hibátlannak ta
ta.iák műszaki vonatkozásban. 
Ha tehát a nagy lépésekkel 
haladó technika alapján nem
sokára sikerül is olyan mér
tékben töké.etesíteni a színe
ket, hogy azok a valóságnak 
minden tekintetben megfelel
nek, marad még egy nem 
várt feladat, amely abban áll, 
(hogy a helyes színeket kor r i 
gálják és áthangolják a vetí
tés lélektani előírásai szerint. 
Lehet, hogy p l . a vöröset na
rancsos árnyalatúra, az ég 
kékjét szürkésre, a lombot 
barnásabbra kell színezni a 
valóságnál és csak ezzel a 
változtatással érjük el a kö
zönség nagy részének meg
elégedését. Azért ném beszé
lek az egész közönségről, mert 
annak egészét sohasem lehet 
kielégíteni, hiszen az ízlések 
igen eltérőek. 

űszaki feltételei 
új eljárás, amelyről ma, mint 
a jövő filmjéről beszélek, 
nem kíván változtatást a gé
peken, hanem azokba éppen 
•ágy befűzhető a színes, mint 
a szürkefilm. Amint tudjuk, 
ia műteremben felvett f i lm 
nem vetíthető, mert negatív
képet mutat. Ahhoz, hogy ve
títhessük, egy másik filmre, 
a pozitívra kell másolnunk. A 
negatív kidolgozását és má
solását különleges gépeken a 
kidolgozóintézet végzi. 

— A z új színesfilm lénye
gében ugyanígy készül, az
zal a különbséggel, hogy az 
exponált filmet kémiai úton 
színezik. A felvevőgépben pe
reg a f i lm, amely még nem 
színes, csak színezésre alkal
mas. A celluloidszalagon nem 
iegy, hanem három vékony 
fényérzékeny réteg van, egy
mástól különválasztva. Amint 
fény éri a filmet, mindhárom 
réteg egyszerre exponálódik. 
Erre a három rétegre azért 



Vari szükség, hogy a színeket 
három egyszerű színből elő-
ú'líthassuk. A rétegek csak bi
zonyos színekre érzékenyek. 
Az exponált filmet a kidolgo
zóintézetbe viszik, hogy szá-
ne~en e'őhíviák. Ez gyakorla
tilag úgy történik, hogy kü-, 
lönfé'e folyadékokban kezelik 
és ezzel e'érik, hogy a film 
színes lesz. Mindegyik réteg 
Írás színű, de átnézetben ki-
íadja az összes színeket. De 
tezek még csak negatív szí
nek, vagy ahogyan a szak
emberek mondják, kiegészítő 
színek. Ez a film még nem 
vetíthető. Erről a színes ne
gatívfilmről előbb színes po-
zitívfilmet kell készíteni. A 
pozitív szerkezete ugyanolyan, 
mint a negatíve, ez is három 
réteges és csak három főszín-
re érzékeny. A másolás kü
lönleges gépen történik. A 
pozitívet is kémiai folyadé
kokban hívják elő és ezzel 
elkészült a vetíthető színes
film. A három főszín a kö
vetkező: bíbor, kékeszöld és 
sárga. A vetíthető filmen te
hát három kép van egymáson, 
egy bíborszínű, egy kékes
zöld és egy sárga. Átnézet
ben azonban nemcsak három, 
színt látunk, hanem ezek ösz-
szes keveréüét és összes ár-, 
nyalatát attól függően, hogy 
Imiiyen íőszínek kerülnek egy
másra, tehát a vásznon lát
hatunk liiát, zöldet, barnát, 
sőt szürkét is. 

— Az új film legfontosabb 
vívmánya a sokszorosít/iató-
ság. Amíg nem lehetett má
solni a s zínesf ilmet, nem volt 
imásra alkalmas, mint állóké
pek készítésére, vagy csak 
jegyetlen film elkészítésére. 
'MM tudjuk, minden filmről 
több másolatot készítenek, 
hogy egyidöben több film
színház ugyanazt a műsort 
játszhassa. Magyarországon 
(pl. 10—12 másolat készül egy 
filmről. Vannak országok, 
ahol százával készülnek má
solatok. A német híradófilmek 
pl. heti 2000 példányban ké
szülnek. Bár a színesfilm ki
sebb példányszámmal is 
Imegelégszik, a másolás lehe
tőségére feltétlen szükség van. 
Minthogy az elmondott mód
szerrel eddig még csak két 
'nagy sz'nesfilm készült, a 
harmadikat napjainkban for-
\gai]ák egy hatalmas német 
műteremben —, tehát tulaj
donképen csak most alakulnak 
|ki a megfelelő tapasztalatok a 
színek továbbfejlesztésére. 

Újítások a műteremben 
A fekete-fehér film fényké

pezésére alkalmas arcot a 
maszkmesterek téglaszínű fes
tékkel készítik ki és barnás 
festékkel árnyékolják. A szem 
lárnyékát kékes, az ajkakat pe
dig barnás-vörös festékkel ke
zelik. Azért ilyen a festés, 
mert a gyakorlat folyamán 
kialakult egy rendszer, amely 
a szürke filmen jól mutat. De 
próbáljuk csak lefényképezni 
ezt az arcot színesfilmre! Azi 
arc olyan lesz, amilyenre ki
festették: téglaszínű, barnás, 
,a szem alja kék, az ajak vörös 
és zsíros. A színesfilmre is 
ki kell festeni az arcot, de 
természetes színű festékekkel. 
Át kell térni olyan új festé
kekre, amelyek kisimítják az 
arc redőit, de vékonyabbak 
a (régieknél és színük a bőr 
színével egyezik. 
, — A ruha- és kosztümter
vezést is új alapokra kell fek

tetni. A fekete-fehér filmen 
ja különféle színű ruhák csak 
árnyalatokban különböznek. 
Lila, halványsárga, világos
kék, rózsaszín mind alig el
térő árnyalatot mutat a szür
ke filmen. A színesfilm meg
kívánja, hogy bizonyos össz
hangot teremtsenek a ruhák 
színe között. A ruhaaterveket 
előre jól át kell gondolni, 
várható hatásait a rendezővel 
megtárgyalni és a kivitelre 
választottak anyagát ügyesen 
összeállítani. 

— Ugyanez vonatkozik a 
díszletek színezésére, valamint 
a bútorok, képek, szobrok és 
virágok megválasztására is, 
(mert ezek összehangolása mű* 
vészi megítélést kíván. Még 
ia díszletfalak festését is meg
gondolással . kell elvégezni, 
hogy hangulatuk a ruhák szí
nének megfelelő legyen-

A „színmester* feladatköre 
— Mindezeket a feladato

kat egy új szakértő, a szín-
'mester látja el, aki festői 
szemmel és megfelelő műsza
ki ismeretekkel felkészülve el
lenőrzi a műtermi munka 
minden aprólékosságát a szí
nek szempontjából. A min
dennapos filmvetítés folya

mán megnézi ő is a rende
zővel, operatőrrel, hangmér
nökkel, vágóval együtt az elő
ző nap folyamán forgatott 
(összes felvételeket és tanácsot 
ad a legjobban sikerült képek 
kiválogatásában. 

— Megváltozik a megvilá
gítás módja is a műterem

ben. A szürkefilm megvilágí
tását általában izzólámpákkal 
végzik, 500, 1000, 2000, 5000 
és 10.000 wattos izzólámpák
kal. A színesfilm még nem 
olyan érzékeny, mint a szür
ke, azért szükséges nagyobb 
és fehérfényű lámpákat hasz
nálni. Az operatörök, megvál
toztatják vi ágítási módszerei
ket, műszerekkel mérik az 
arcra eső fény erősségét és 
kevesebb hátsófényt alkalmaz
nak, mint a fekete-fehér film 
felvételére. 

Lohr Ferenc ezután az úgy
nevezett filmtrükköket tár
gyalta, a színes film szem
pontjából, majd hangsúlyoz
ta, hogy mindazok a művészi 
elgondolások, amelyek a szí
nesfilm továbbterjesztésének' 
feltételei, csak egy jól mű
ködő technikai apparátus 
álapján valósíthatók meg: A 
közönséges filmen jól ismert 
rendezőt fogások nerri vihetők 
!át színesfilmre, csak bizonyos 
tapasztalatok megszerzése 
után. A vágásnál is vigyázni 
kell a film összeállítására, ne
hogy a színátmeneteknél zá- ; 

varó momentum merüljön 
•fel. Ugyancsak a jövő tapasz
talatai mutatják majd még, 
hogy tökéletesen hogyan old-
'hatók meg a képek egymásba
úszása, valamint a. kocsizás-
sal járó képváltozás. 

A színesfilm témájának megválasztása 
— Részben a színek fény

képezésével járó bizonytalan
ság, részben a még ki nem 
,alakult rendezői fogások és 
trükkök, előhívással és kopí-
rozással járó rendkívüli ne
hézségek, végül a vetítésben 
jelentkező túlszíneződés, óva
tosságra intette azokat a 
gyártókat, akik a színesfilm 
tárgyát megválasztották. A 
valószínűtlenül ható erős szí
nek ugyanis valószínűtlen tör
téneteket kívántak és nem vol
tak alkalmasak minden témá
inak a színezésére. Néhány év
vel ezelőtt csak meséket lát
tunk. Később az apró filmek
ből hosszú mesefilmek szü
lettek. A színesfilm nem mer
te átlépni a képzelt világ ha
tárait és ezért választott me
séket tárgyul, hogy indokolt 
jlegyen a túlzott színek hasz
nálata. Nem véletlen tehát, 
hogy kezdetben a színesfilm 
mesék, vagy természetrajzi 
oktatófilmek formájában je
lentkezett és további próbál
kozásaiban is hőstörténeteket 
választott. 

— Néhány héttel ezelőtt 
azonban már láthattunk egy 

színesfilmet, amely drámát 
dolgozott fel. Ez a film óva
tos lépés volt a színek ko
moly felhasználása felé. Ezen 
az úton indulnak a további 
próbálkozások. Ha majd a 
technikai fejlődés ki tudja elé-
Igíteni a színekkel szemben 
fellépő magasabb igényeket, 
előtérbe léphetnek a drámai 
(elemek és attól kezdve a szí
nek nem csupán a báj, kedé-
lyeskedés, pompa - és ragyo-* 
gás, hanem a dráma, vagy 
bármely más filmszerű tör
ténet hatásos támogatói lehet-

tiek. 

— Európában ma minden 
'nagy ^ filmközpont előkészült 
a színesfilmek- kidolgozására, 
hogy a háború után azonnal 
megindíthassa üzemét. Az 
egyre tökéletesedő és hatal
mas lépésekkel haladó film
technika rövidesen ; kezére
játszhat a rendezőknek és mű
vészembereknek egy nagyská
lájú újabb lehetőséget, a jö
vőben győzedelmeskedni kí
vánó nagy színesfilmek meg-
íalkotására, — fejezte be rá
dióelőadását Lohr Ferenc-

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 
CORVIN 
DEÁK 
FORUM 
KASZINÓ 
K O R Z Ó 
NEMZETI A P O L L Ó 
OMNIA 
RAOIUS 
SCALA 
SZITTYA 
URÁNIA 

Késő 
Érted 
Pista tekintetes űr 
A pék felesége 
Pista tekintetes úr 
Érted 
Késő 
Fruska 
Az első randevú 
Egy balond szazat csinál 
Egyszoknya ejy nadrág 
Istenek kedvence 

IV. 24-től 
IV. 25-től 
IV. 21-től 
IV 2i-tőt 
IV. 21-től 
IV. 25 tői 
IV. 11-től 
IV. 21-től 
IV. 7-től 
V. 1-tői 
IV. 21-től 
IV. 15-től 

Daróczy 
Budapest 
Hunnia 
Pogozus 
Hunnia 
Budapest 
Daróczy 
M. I. F. 
Ufa 
Aurora 
Homza 
UFA 



Négyszemközt egy valódi úriemberrel: Bilicsi Tivadarral 
„A népszerűségnek is meg van a maga árnyoldala" 

A mult század utolsó évti
zedének, az úgynevezett »ré-
gi jő időneH képzelt at
moszférája lengi körül Bi
licsi. Tivadart, ezt az isten
áldotta tehetségű színmű

vészt, aki úgy hat ősz hajá
val és bajus-ával, magas ke
mény gallérjává', fekete za
kójában és nadrágjában, mint 
a ferencjózsefi vidéki bálok 
jelegáns, örökké fiatalnak tet
sző gavallérja. Pedig ez a 
délceg, idősebb úr öt gyö-
nyörűszép leánynak, akik kö
zül még egy sincs húsz éves, 
boldog apja... 

Nehéz egy ilyen édesapa 
élete. Lányaira kell vigyáznia, 
nehogy valamiféle, ki tudja 

honnan jött fiatalember meg 
ne bolygassa a tavaszi vá-
igyakról álmodozót, zsenge 
kis szívek nyugalmát. 

Dehát! . . . 
A virágnak megtiltani nem 

lehe t . . . A • szerelmes szív 
mindig és mindenben győze
delmeskedett ediig\. És így 
van ez jól! Niií-S szebb an-
Inál, mint mikor két szív elin
dul egy máj'isi, egyre jobban 
kiterjedő, virágbaboruló szere* 
lem útján ... amikor kettes
ben, kéz a kézben, szótlanul, 
az idő végtelenségéig is 
érezni tudják ennek a szónak 
azt az értelmét, amit betűvel 
leírni nem lehet és am :t szó
val kimondani csak az tud, 
•aki a másik szemének pillan
tásában, szíve dobbanásán ke
resztül megérzi a — szerelem 
kicsi, de mégis kimondha
tatlanul hatalmas erejét 

És aki látta az öt kislányt, 
az iga-án megérti, hogy Bi
licsi papának ugyancsak ré
sen kell lennie, nehogy va
lami y>fait-accompll« elé ál
lítják a fiatalok. 

.Am'ben „ki tudtam jönni' 
A filmgyár folyosóján be

szélgetünk Bilicsi Tivadarral. 
"4 Nehéz volt a kezdés a 

színipályán? 
Nem 13 annyira nehéz, 

inkább furcsa és körülmé
nyes. Végigjártam a kórista-
ságtól kezdve a statisztálá-
son keresztül ennek a pályá
nak minden stációját. Egé
szen kis társulatoknál játszot
tam vidékeri, amikor rámvir
radt a szerencse. Szegeden sze
repeltem éppen akkor, amikor 
Beöthy meg'átott és felhozott 
magával Bud pestre. Akkor a 
Belvárosi Színházban kezd
tem el 1926-ban a játékot. 
Budapest összes színházainak 
színpadán játszottam, míg vé
gül a Magyér Színháznál kö
töttem ki . Itt Vaszary János 
»fíázasság« című darabjában 
kaptam végre olyan szerepet, 
amiben »ki tudtam jönnh, — 
mondja jellegzetes Bllicsl-
hangsúllyal. 

— Hány filmben szerepelt 
jeddig? 

— Közel ötven filmem van, 
hála Istennek. 

— Melyik volt az első 
filmje? 

—- »/4 vén gazembere, ame
lyet magyar és német verzió
ban- készítettünk el és ott a 

borkereskedő szerepét játszot
tam. 

— Melyik filmjét tartja a 
legnagyobb sikerének? 

— vA*csá.kó és kalap«, de 
legújabban kétségkívül a 
y>Katyí«-ban értem el legna
gyobb sikeremet. Természe
tesen nvn:len filmszerepem
re szeretettel gondolok vissza 
s emlékezetemben é'nsk a 
vNoszti fiú esete Tóth Mari-
vat«, vagv a i>Tokf,]i aszúd
ban alakított fguráim. 

— Az y>Éjféli zené«-ben ? 
— ...nagyon aranvos sze

repem van. Öt kislány zsör
tölődő, de csupaszív anja 
vagyok s ta'án érdekes meg
említeni, hegy, az előbbi f i l 
memben, a nemreg befejezett 
»Anyámasszony katonajá«-ban 
fiatal önlén'est a'akitek, most 
ped : g már idősebb apa sze
repében játszom. 

— K i a kedvenc írója? 
— Márai Sándor a magya

rok közül, míg a világiro
dalomban Dbsziofevszky, aki
inek olyan élő figurái vannak, 
hegy rögtön sz'npadra le
lhetne vinni. 

— Nőtlen vagy nős? 
— Nőtlen vagyok —> és 

enyhén sóhajt Bilicsi —, mert 

mindig közbejött valami, ami
kor meg akartam nősülni. 

— És most sem csábítja a 
családi é!et nyugodt légköre? 

— E pillanatban megint 
fiem aktuális a nősülésem. De 

!ezt ne írja meg szerkesztő úr, 
mert egy hét múlva elárasz
tanak derék hö'gve :nk annyi 
•házassági ajánlatta^ majd, 
hogy a levelek tömegéből ki 
sem látszom majd. 

A népszerűség átka 
— Én azt hiszem — felel

tem — hogy ez nemcsak attól 
van. Ha valakit szeret a kö
zönség, akkor az rengeteg le
velet kap tisztelőitől. 

— Igen, de a népszerűség
nek is megvan a maga átka, 
úrnyékoldala, amikor az úgy
nevezett tisztelő hölgyek és 
urak telefonon, utcán, vagy 
levélben valósággal zakMják 
az embert, sokszor lehetetlen

nél lehetetlenebb kéréseikkel. 
A múltkor érdekes esetem 
történt Budán, amikor temp
lomban voltam vasárnap dél
előtt Imádkozás közben elém 
furakodott két kislány és az 
áhítatos templomi csendben 
fülemhez hajoltak két oldal
ról : 

— Csak egy autogramot 
kérünk a művész ártól — 
suttogták édesen. 

A magyar filmgyártás Bilicsi-szemmel 
Hogy valami komolyabbat 

is kérdezzzünk Bilicsi mű
vész úrtól, feltesszük neki 
á kérdést, mi a véleménye, 
milyen szemmel látja ő a ma
gyar filmgyártás jelenét és 
jövőjét? 

— Összevetve a külföldi 
filmekkel — feleli kis gon
dolkozás után Bilicsi Tivadar 
—1 a magyar filmeket szüksé
ges lenne, hogy jobban elő
készítsék a gyártás megkezdé
sére. Véleményem szerint a 
színészeknek meg kellene be-
(Szélniök a f i lm egész cselek
ményét, az egyes jeleneteket 
külön-külcn a könyvíróval, a 
rendezővel és a próbák alatt 
is alaposan meg kel'ene tár
gyalni a forgatandó jelenetet 
Igaz, hogy ez sok időt verne 
igénybe, ami a magy~r fi'm-
gyértá* je'enlegi keretei kö
zött bizony lehetetlenség. 

— Itt van például a né
metek ^ToíTí-filmje, amely 
tegy évig készült. Nálunk 
szinte m'nden filmnél az a 
szokás, hogy tegyük fel: hét
főn kezemhez kapom a for
gatókönyvet és alig áll egy
két nap annak átolvasására, 
megb'rá ására sze epem szem
pontjából, valamint a sze
rep betanulására, mert már 
csütörtökön e'keziödlk a for
gatás. Ilyen körülmények kö
zött a f i lm sikere természe
tesen, hogy nagyon két
ségessé válik. 

— A fi'mszerenet s-er'ntem 
— folytatja Bilicsi, a'd szem-
mel'á.hatóan vtűzben van« — 
sokkal, jobban kell megtanul
n i , m'nt egy színházi szere

pet, sokkal erősebben át kell 

érezni a szerepet lelki vonat
kozásában a filmjén, mint a 
színháznál, mert hiszen a fel
vételek nem kronologikus sor
rendben, hanem rapszodikus 
összevisszaságban követik 
legymást. Egy filmszerepet 
bárhol is kezdem el, kell 
hogy tudjam magamai az ál
talam alakított szerep egész 
lelkivilágába azonnal beleélni. 

Az vtánpótlás kitűnő 
— Hogy látja az utánpót

lást? 
— Az anyag kitűnő — lel

kesedik Bilicsi, — csak itt 
is azt mondhatom, amit már 
említettem a filmek gyártá
sánál, hogy a fiat lókkal 
még fokozottabb mértékben 
és nagyobb lelkiismer elégség
gel kell foglalkozni azoknak, 
akikkel együtt dolgoznak. " 

Ebben a pil'anatban lép ki 
a műterem ajtaján Vay Ilus, 
aki kedvesen mosolyogva lép 
Bilicsihez, gvengéd^n meg
öleli, miközben ráunsz s azt 
mondja: Ezt nehogy meg
írja] 

— De azt kérem írja meg, 
hogy Bil'rcú művész úr az 
én színészideálom, egy va
lódi úriember, a színeszek 
között, és ezt nemcsak én 
mondom, hanem mindenki, 
aki a művész úrral együtt 
filmezett. 

Hölgyeim és uraim, öröm
mel írtam meg Vay Ilus véle
ményét Billcsiről. Legkris-
tálytisztább pé'd^ja ez árnak, 
hogy intrikamentes is lehet 
a színészet és egymást tisz
telők Thália papjai. 

Cs. M. 



Gangszter-bandától Carnera titkárságán 
keresztül a világhírnevet jelentő filmig 

Antonio Cen ta nyilatkozik életéről és legújabb filmjéről 

A gyenge déli szél bele-be-
lekap a Duna hullámaiba, 
felbodorítja azokat, majd kis 
időre elül és a víz tükörsima 
felületén, mint sok millió csi l 
logó ékszer, tükröződik vissza 
|a büdái hegyek, mögé lebukó 
nap bíborvörös fénykévéje. A 

• királyi vár méltóságteljesen 
tekint át a pesti oldalra, á 
Citadella kőkoszorújára még 
egy utolsó csókot hint a Nap, 
azután már csak az égő menny-
boltozat egyre halványuló 
színárnyalata ad felejthetetlen 
Ikereíet Buda panorámájához... 

Antonio Centa, ez a nálunk 

is jól ismert olasz filmszínész 
gyönyörködve nézi a budai 
partot. 

— Higyje el — kezdi el 
olaszul már sok helyen 
megfordultam, jártam Ame
rika legszebb vidékein is, de 
ilyen egyszerű- és mégis fen
séges természeti szépséget, 
mint amilyen itt Budapesten 
•a Duna két partja, alig láttam 
valahol. 

— Amerikában filmezett? — 
kérdezzük. 

— Nem. Sokkal kalando
sabb életet kényszerűéit rám 
az amerikai tempó. 

Mind ig többre vágytam . . 
— És hogyan lett mégis 

filmszínész? 
— Mint mindenki, aki egé

szen alulról kezdi ezjt a szak
imat. Nagyon nehezen. Kis fa
luban születtem és csapongó 
lelkemet nem elégítette ki a 
falusi élet, újat szerettem v o l 
na látni, más ember akartam 
lenni, mint a többi falumbeli. 
Ezért otthagytam szülőhelye
met és beiratkoztam a közeli 
városba gimnáziumba. A m i 
kor ezt elvégeztem, kereset 
után láttam. Sajnos, mindig 
többre vágytam, mint amim 
volt. Elmentem Genovába, 
onnan pedig egy szép napon 
áthajóztam Amerikába. Ez 
1928-ban volt. • 

— Amerikában azonnal a 
.patraszállás után láttam, hogy 
itt úgy kell dolgoznom, mint 
még (>oha, vagy pedig éhen 
halok. Akkor kezdődött meg 
íugyanis az amerikai munka
nélküliség. Előbb egy pitts-
burgi gyárban hivatalnokos
kodtam, de nem bírtam ezt 
az egyhangú, semmi változa
tosságot nem jelentő életet. 
Akár csak pár hónappal az
előtt Genovában, itt is k i 
imentem a pályaudvarra, fel
ültem a legközelebb induló 
vonatra — a gyárból tulaj
donképen még ki sem léptem 
v- és elutaztam Floridába. 

A„zöldfü lü" szerencséje 
Itt' szerencsecsillagom 

(kezdett felvillanni. Olyan em
berekkel kerültem összekötte
tésbe, akiknek igazán semmit
mondó ügyeket intéztem el 
a helyi hivatalokban. Leg
alább is én ezt így hittem-
•Pe nagyon jól megfizettek és 

(én már abban kezdtem re-
i ménykedni, hogy rövid idő 

alatt gazdag ember leszek és 
imint ilyen térhetek vissza 
Olaszországba. Egyszer azon
ban beborult az égbolt. r>Űgy-

'ifeleimetx letartóztatta a rend
őrség, engem is elvittek, val
iattak. Akkor tudtam meg, 

hogy gangszterbanda karmai 
'közé kerültem. A rendőrség 
végül is elengedett, mert n y i l 
vánvaló volt, hogy »zö!dfülű«. 
vagyok. Megint csak nem volt 
pénzem. 

— Akkor került azonban 
Amerikába Primo, Carnera, 
[aki azokban az időkben volt 
bokszkarrierjének csúcspont
ján. Minthogy egy faluból 
íszármazunk, ő is friulii szü
letésű, addig mesterkedtem, 
amíg sikerült vele beszélnem 
Szülőföldünk tájszólásában. 
Hamar barátság fejlődött ki 
közöttünk és végül is meghí
vott, hogy legyek a titkárja. 
Eleinte nagyon tetszett ez a 
foglalkozás nekem, úgy lát
tam, hogy kielégíti kaland
vágyamat. De csakhamar itt 
sem éreztem magam jól. Lát
tam, hogy milyen alávaló ér-
dekhajhászá társaság veszi 
körül Carnerát, megtakarított 
pénzemmel visszautaztam ha
zámba. 

A filmnél 
— Ebben az időben érlelő

dött meg bennem annak a 
gondolata, hogy a filmnél 
próbálok szerencsét. Még 
newyorki tartózkodásom alatt 
kitűnő fényképsorozatot ké
szíttettem magamról és eze
ket küldtem szét a rendezők
nek. Először Pasinetti figyelt 
fel rám, akinek ajánlására 
Poggioli rám bízta vArma 
Bianca« című filmjének egyik 
(másodrangú szerepét. A sze
rep nagyon semmitmondó 
volt. Utána megint csak a nél
külözés jutott osztályrésze
imül. Már-már abba akartam 
hagyni az egész hiábavaló 
harcot, amikor pályázatot ír
tak ki a itTáncosnőkc. című 
film főszerepére. A pályáza
ton én is résztvettem és cso
dák-csodája meg is nyertem 
azt. A fi lm, megvallom, mlér-
Isékelt sikert hozott számomra. 

— Genina éppen ebben az 
időben szándékozott hozzá
fogni a »A fehér csapata című 
filmje feldolgozásához, de 
még nem sikerült az egyik 
férfi főszerepre alkalmas szí
nészt találnia, akinek FQSCO 

-Giacchetti mellett kellett v o l -
Iha a film második szerepét 
(alakítania. Szerencsémre ak
kor megnézte a »Tánrosnő-
ket'í és pár napon belül már 

magához hivatott. Elkészítet-
jtük a filmet és hatalmas sike
rünk volt. E z a f i lm alapozta 
jmeg végre a szerencsémet. 

— Hány filmben szerepelt 
eddig? — kérdezzük Centát, 
íamikor a beszédárádatát kis 
időre megszakítja. 

— Mintegy tizennyolc na
gyobb filmben játszottam. 
Legutóbb Isa Mirandával a 
y>Zaza«. főszerepét alakítottam. 
Nagyon nagy film lesz! 

l a z a . . . 
— Nem mondana valamit 

'&. tartalmáról? Bizonyára még 
a nyár folyamán eljut hoz
nánk is a f i lm. 

— Talán csak őszre. A tar
talma az, .hogy egy nagyon 
gazdag, fiatal nős ember uta
zás közben összekerül egy 
gyönyörű énekesnővel, aki 
iránt olthatatlan szerelemre 
gyullad és képes lenné csa
ládját is otthagyni szerelmé
ért. Majdnem egy hónapot 
töltenek együtt boldog sze
relemben, amikor a férfinek 
mégis haza kell menni üzleti 
ügyeit elintézni. Amikor haza
ér feltámad becsületessége, 
látja a tisztességes lakást, fe
leségét, gyermekét- A férfi
ben viaskodni kezd egymással 

a.két « 2 é s és végül is-a. sze

relem győz, visszatér Zazá-
hoz. ' , ; 

— Hosszabb időt töltenek 
jegyütt megint. A z énekesnő 
inem lép fel többet a színpa
don, amiért a partnere, aki 
titokban szerelmes Zazába, 
durva szemrehányásokkal i l le
t i . A férfinek megint csak 
vissza kell térni Parisba 
(francia miliőben játszódik a 
darab), magával viszi Zazát 
is, szállodában bérelnek szo
bát, mint férj-feleség. 

— Amikor azonban a férfi 
lakására megy, ott találja fe
leségét is és kisleányát. Ve
lük kell maradnia. Zazát visz-
Jszaküldi azzal, hogy sok ügyet 
•kell még elintézni, pár napon 
belül ő is megy utána. 

— Zaza elutazik állandó v? 
Idéki otthonába, ahol azonban 
á szerelmes öregedő partnere 
felfedi előtte., hogy a fiatal-
lembert nővel látta Parisban. 
Zaza féltékenységében visz-
szautazik Parisba, felkeresi 
[lakásán a férfit, akit nem ta
lál otthon, hanem annak a 
kisleányával beszélget el . 

— Ekkor Zazában megérle
lődik a gondolat, hogy le
mond szerelméről. Heves je
lenet után, amikor a férfi 
mégis visszatér hozzá, meg-
taiondja ezt neki. Évek múl
nák el, amikor újra találkoz
nak, dé akkor már ,Zaza na
gyon lerongyolódott, kéteshí
rű mulatókban lép fel és fe
leségül ment a partneréhez. I 
ÍA férfiben nagy harc kelet
kezik megin i Szerelmét lát
ta, oki miatta került ilven 
sorba. Megbánja tettét, de a ni* 
vidámnak mutatkozik és ami
k o r a férfi újra hívja magá
hoz, Zaza nemet int fejével 
lés örökre eltűnik á férfi éle
téből. 

~ Természetesen ez a tar
talom csak egészen kivona
tolt, Mondomi, a fi lm hagyon 
szép lesz és büszkesége lesz 
külföldön is az olasz fi lm
gyártásnak. 

— K i rendezi? 
— Rénato Castellani. A fő

szerepeket Isa Miranda és 
rajtam kívül Aldo Silvani, 
Ada Dondini, Nico Peppe, 
Amelia Bissi játsszák. 

Antoni Centa igazi olasz 
temperamentummjal mondotta 
[el mindazt, amit kérdeztünk 
tőle. Láthatólag élvezte, hogy 
beszélhet arról a küzdelmes 
ifjúságáról, amikor annyi - ta
pasztalatot szedett össze az-
íéletre. Ez adott neki erőt a 
kitartásra, ez hozta meg a 
küzdelmek gyümölcsét is. 

... ío :. . . . . . . i'sisW G*v>~ 



Budapest Ugtátob&fM teátiyai U&xött a UtmHiá&an... 
Akik nagy színésznők akarnak lenni 

Mozgalmas nap volt hétfőn 
a Hunnia filmgyárban. Az 
»F.jfé!i zenen című legújabb 
Hunnia-film bálje'eneieit for
gatták, jóval felül" kétszáz 
statisztával. A báltérem bu
dapesti viszonylatban kicsi 
parkettjén (Sopronban játszó
dik a cserekmény) szebbnél
szebb párok állanak egymás
sal szemközt, párhuzamos sor
ban és hallgatják Bén F r i 
gyes rendező utasításait. 

A lányok rózsaszínű, kék, 
zöldes árnyalatú, fehér, tüll, 
selyem csipke ruhácskáikban 
úgy festenek, hogy áz ember 
szeme szinte káprázni kezJd a 
gyönyörűségtől. Érdekes meg-

, figyelni ezt a nem minden
napi statisztériát, így mun
kaközben. Nem túlzás, amikor 
azt mondjuk, hogy Budapest 
legcsinosabb és legszebb le-
bányai adtak itt a Hunnia »ku-
lissza báltermébenk találkozót 
egymásnak. 

Pillanatra belefelejfkezű nk 
a bál hangulatába... Az 
emelvényen szól a cigányze
ne, a printés mellett áll a 
íáhcrendező s mind egy kar
mester irányítja a táncoló pá-
irokat a zene ütemére. Frakk... 
'atilla ... fiatalság ... a kis-
asszonykák arcán boldog mo
soly ... melódia, báf, béke-
hangulat ... 

Próbászünetben az az ötle
tünk támad, hogy az itt meg
jelent lányok közül párat 
megszólaltatunk. Mondják el 

". ők maguk keresetlen szavak
kal, miért statisztálnak, anya
gi körülményeik, vagy a mii-
vészi élet utáni ambíció fűti 
lelkivilágukat? 

Ha maid 

Feicht Emmy középterme
tű, csinos hölgy mondja: 

— Mindössze másodszor 
statisztálok most és filmszí-

' nésznö akarok lenni. A szín
művészetet Makkaynál tanu
lom; szeptember -r 'óta: H a 
majd egyszer »nagy« leszek, 
valami gyönyörű hegedűs
szerepet szeretnék eljátszani. 

—- Miért éppen begedűs-
szerepet? 
' —.Azért , mert hegedűlni 
kitűnően tudok, zeneakadé
miát végeztem és különben 
is eddigi életem meglehető
sen kalandos volt. ^Kül
földet jártam saját zeneka
rommal s valóságos Kelet

ismerő vagyok, mert ott vol
tam a legtovább. Szíriai és 
törökországi emlékeim "úgy 

élnek és égnek bennem, mint 
hogyha csak tegnap hagytam 
volna el azt az álomvilágot. 

Gósztőnyi Márta a követ
kező, akit »kiemelünk<.< a tán
coló ifjúság közül és a bál
terem egyik oszlopa mögött 
kérdezgetjük. 

— Én sehol sem tanultam 
a színészétét, rövid párhetes 
'kurzust vettem Bognár Elek
nél s azután vizsgáztam. A 
vizsga sikerült- Gyermekko
rom óta a színművészet irán
t i szeretet lángol bennem, 
minden álmomat ez kötötte le 
és most még inkább, mint 
valamikor, pedig másodéves 
egyetemista vagyok, színész-, 
nő akarok lenni. Mégpedig 
több, nagyobb, mint az át

lag. Edd ig még mindenki te
hetségesnek tartott és ez még 
jobban fűti bennem a vá
gyat a legtökéletesebb művé
szét,' a~színészet iránt. Hála 
Istennek, talán mosf sikerülni 
fog a statisztálást felcserél-
'nem a színpaddal. Szerzőtíési 
»tárgyalásokban« állok a 
kassai színházzal. Egyelőre az 
a helyzet, hogy a papámmal 
némi véleménykülönbségeink 
vannak emiatt. De hát bízom 
abban, hogy sikerülni fog a 
papát ís meggyőzni, hogy 
egyedüli boldogságomat csak 
akkor fogom elérni, ha szí
nésznő leszek. 

Czanik Zsófi — bár na
gyon kér, hógy máskép írjam 
meg azt, amit szíve szerint 
elmond; (viszont én nem tet
tem ígéretet neki, ezért le
írom úgy, ahogy tőle hallot
tam) . Harmadéves zeneaka-
démista, ösztöndíjas éneksza
kos, jól megtermett kislány, 
inkább az' opera színpadára 

való, mint a filmvászonra. 
— Ambícióim ugyan van 

nak, ha nem is éppen a fi lm
mel kapcsolatban. De jelen
leg nincs pénzem és egy-két 
könyvet kell megvennem, ami 
ia tanulmányaimhoz feltétlenül 
-szükséges. Ezért az egynapi 
statisztáíásért, ha megkapom 
a - pénzt, megvásárolhatom a 

könyveket. Hát igen. Más 
ambícióm egyelőre nincsen. 

Szándékosan hagytam utol
sónak Barlay Va l i kisasszonyt. 
Párjátritkító szép leány. Nem 
statiszta- Aranyos kis szerepe 
(van a filmben. Tulajdonképen 
vetélytársnője Kelemen Évá-
nak, Sárdynál. 

„Szitái" tevzek! 
—- Mindössze két hónapja 

vagyok Makkay-növenúék, de 
nem izgulok, miért is izgul
jak? A jövőben mindent aka-
kok játszani és nagy művész
nő akarok lenni, igenis, sztár! 
- — Megengedi, hogy meg
kérdezzem, hány éves? 

— Tizenhat multam. 
— És az iskolával hogy 

állunk? 
— Két év múlva érettsé

gizem, s akkor fokozottabb 
energiával látok neki nagy 
célom elérésének. Tudja, elő
ször ázt hittem, hogy démon
szerepeket fogok játszani, de 
most már belátom, hogy néni 
való vágyok annak. 

Hát nem is! És hogy való 
ban nagy színésznő lesz-e a 
kis Barlay Valiból, azt majd 
megmutatja a jövő. 
: i - . — cs — 

v. Benkő G y u I a ^ e X F g j y Mária a? „Egy bolond saáaat csinál" című Aurora-filmben 



HÉT VÍG ÖZVEGY 
b legnagyobb sikerű olasz víg.- közönség előtt is ismert Ma-
játék csütörtökön kerül bemu- rio Mattoli. A filmet a Tátra 
tatásra a Pátria mozgóban, filmkölcsönző hozza forga-
A kitűnő film főszereplői: lomba. Az elégtelen számú 
Antonio Ganduzio, Laura So- premier, filmszínház műsor-
lari, Nino Toranto és Laura torlódása miatt a Pátria tűzte 
Nucci. Rendezője a magyar (műsorára. 

KITÜNTETÉS A M A 
GYAR FILMIRODA FOTŐ-
OSZTÁLYÁN. Szemerjai és 
tíállyai Demeter Károly ud
vari és kamarai fényképész
nek, a Magyar Filmiroda fo
tóosztálya kiváló munkatársa
inak, a Kormányzó Ür a ma
gyar fényképezés terén szer
zett érdemei elismeréséül a 
in- kir. kormánytanácsos! cí-
tnet adományozta. 

PASINETTI ÖRVÖSFILM
JEI. A bolognai Rizzoli Or-
íkopéd Intézet műtőtermében 
Francesco Pasinetti számsze
rint tizenkét darab rövid or
vosi ismertetőfilmet készített, 
.jelj amelyek tizenkét jellegze
tes műtétet mutatnak be. A 
műtétek közül tizenegyét ma
ga az intézet igazgatója: 
Francesco Del Itália profesz-
Bzor végzett, míg egyet.Au-
gusto Bonola tanár. Pasinetti 
filmjei a legszigorúbb tudo
mányos szempontok szerint 
^készültek. Minden egyes mű
tétet négy szögből fényké
pezték le egyszerre, úgyhogy 
valamennyi részletében a mű
tétet pontosan követni lehet. 
A filmeket elsősorban az olasz 
orvosképzés szolgálatába ál
lítják és az egyetemek, va
lamint a tudományos intéze
tek között kerülnek szétosz
tásra. "Mint értesültünk szó 
Van arról is, hogy a filmek
nek egy-egy kópiáját a ma
gyar egyetemek is mjegkapják. 

VARAZSVESSZÖS K U T A 
TÁS FILMSZALAGON. Ste-
fani Diari nemrégiben fejezte 
be legújabb érdekfeszítő is-
jnertetőfilmjét, amelynek tár-
fgya a varázsvesszős kutatás. 
Az ismertetőfilm a kísérletek 
hosszú során keresztül i l 
lusztrálja bizonyos egyének
inek azt a képességét, amely-
lyel megérzik a föld mélyé
ben rejlő ásványi anyagok je
lenlétét. A századokon át ki
gúnyolt és kinevetett varázs
vessző ma már a tudomány 
általánosan elismert eszközé
vé vált. A varázsvesszősök, 
akiket tegnap még autoszug-
igesztióval és szélhámosság
gal vádoltak, ma a természet 
kiválasztottjainak ismerik el. 
Erről a tárgyról szól Diari 
ismertetőfilmje, amely cselek
ményének izgalmasságával 
felér egy detektívfilm tartal
mával. 

GAÁL ISTVANÉKNAK 
FIUK SZÜLETETT. Április 
15-én született meg Gaál Ist
ván nejének, Szigeti Líviának, 
a kis fia, akit László névre 
kereszteltek a boldog szülők. 

— ! ! 

ERDÉLYI ISTVÁN DR. A 
LASSÚ JAVULÁS UTJÁN. 
Több mint egy hét óta égy_ 
másnak adják a kilincset a 
JKörönd-szanatóriumban fekvő 
Erdélyi István dr. látogatói. 
Valóságos virágerdő takarja 
<a még itt is hangos tele
fonjának árnyékában húzódó 
kedves betegünket. De ami 
ia fő, Erdélyi István moso
lyog. Az életerő, a munka
kedv sugárzik ránk arcáról 
és szinte aggódva gondolunk 
árra, hogy derékig gipszbe 
irakott lábával már is a pro
dukció tájékára készülődik. 
Pedig csupán most tudja 
pontosan a Röntgen-felvéte
lek alapján, hogy a térdfej
ben »Y« alakú törés és repe-
tíés mutatkozik! s a patella is 
kettérepedt. Jó néhány hét 
jel fog múlni még, ameddig 
levehetik a gipszkötést. Ba
rátai és kartársai a figyel
messég ezer jelével halmoz
ták el. Legkedvesebb közöt
tük egy fakerekü hajtány, 

• melyen' az- ominózus- motor

kerékpár száma szerepel tin-̂  
taceruzával, jónéhény aláírás
sal együtt. Óvatosságból. egy 
vadonatúj csengőt is rásze-
freltek a figyelmes ajándéko
zók. A leveleken kívül égy 
helyszíni közvetítést is adtak 
;a művészbarátok. A cca; 10 
szereplőből álló gárda ; a 
Kárpát-Filmek címeiből ösz-
szeválogatott rádióműsort 
rögtönzött — telefcnon \ ke
resztül. 

A gyógyuláson kívül Er
délyi Istvánnak a »Kalöta-
szegi madonna« foglalja' le 
•minden gondolatát. Az 'Er
délyi produkcióban készülő 
film külső felvételeit előkészí
tendő, a baleset előtt járta 
Végig néhány munkatársával 
Kolozsvár és Kalotaszeg.i vi
dékét és minden remény meg
van arra, hogy a hónap vége 
felé — lehetőleg már május 
20-a körül — megkezdhetik 
á film felvételeit. A beteg ja
vulásának hírét az egész fjtrnr 
társadalom nagy örömmel fo
gadja.- ' " 

MAKRANCOS HÖLGY A 
MŰTEREMBEN. A Hunnia 
pasaréti műtermében most 
forgatják a »Makrancos 
hölgy« című vígjátékot. A 
stúdió mellett, egy vidéki kas
télyt építettek fel s a tör
ténet szerint ott lakik Jávor 
Pál családja, az elkényezte
tett milliomos família, ame
lyet a »makrancos« hölgy va
lósággal rettegésben tart 
szeszélyeivel. Jávor Pál szel
lemes 'cselfogást eszel ki a 
mő megszelídítésére s jelen
leg ezek a jelenetek kerü'nek 
ia felvevőgép elé. A film 
többi főszereplői Lehotay 
Árpád, Balázs Samu, We-
szely Pál, Karády Katalin 
és Halassy Mariska játsszák. 
Az újdonság szerzője és ren
dezője Martonffy Emil. 

GÖRGÉNYI SÁNDOR 
APA LETT. A Kárpát Film
vállalat közszeretetben álló 
kölcsönosztályve^etőjéhek fe-
le-ége ánr. 21-én egészséges 
kisleánvnik - adntt életet. Az 
újszülöttet — húsvét betétiek 
szép ajándékát — Kat'nka 
(névre keresztelték s a ke
resztszülői tisztséget Erdélyi 
István dr. és Görgényi Mik-
lósné vállalták. 

ESKÜVŐ. Mint értesülrnk1 

Erdős Marika és Görgényi 
János május hó 8-rn, délután 
fél. 6 órakor tartták esküvő
jüket a Rózsák-terén levő 
kat. plébánia templombcn. 

KÉT UJ KÜLFÖLDI F I L M 
a Hidvéghy-filmkölcsönzőnél: 
»Veté!ytársak« (bolgárf ilm), 
»Firn vér* (finn film). 

HALÁLOZÁS. Id. Tamásy 
József, az ismert filmszak
ember, ifj. Tamásy József 
édesapja é e'é~ek 85. évében 
meghalt. Az elhunytat a Ke
repesi temetőben helyezték 
örök nyugalomra. 

VENNÉNK 204 db, lehetőleg 
hatosával egybeépített mozi 
széket. Ajánlatokat: R. kat. 
Legényegylet, Alistál (Ko-
márom-m.) címre kérjük. 

MOZIGÉPÉSZ szombat, va
sárnapi kisegítést vállal vi
déken is. Levél »Áll£ndö« 
jeligére a kiadóhivatalba-
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Pista tekintetes űr 
Forgatókönyv: Bah-iy József 

— Daróczy József 
Főszereplők: Jávor Pál, Tol-
nay Klári, Turay: Ida, Jfal-
may Tibor; Vaszary Piri, 
Mály Gcrő, Petites Ferenc 

Rendezte: Daróczy József 
Zene: Buday Dénes 

Operatőr: Makkay Árpád 
Hang: • Rónay Gyula'.-

Gyártásvezető: Tangl Lóránd 
•l'i Fel vétel vezető: Zombory . 

György i " •, r 
v 3 Produkció: Hunnia 

Cenzúra: a'uli 
Bemutatta: Deák. 

Ez a film tulajdonképen a 
»Mágnás Miska« szerencsés 
filmváltozata. Nem, is tartotta 
meg igazi operettjellegét és 
egészséges,- magyaros, a mai 
időknek megfelelő darabot. ír
tak belőle. Azért mondjuk, 
hogy mai, mert a kitűnően; 
megszemélyesített pékmester 
zamatos figurája a jó kenye
ret; állítja a történet közép-
pontjába, mely mellől semmi
féle bohóckodással, nem le
lhet; eltéríteni a munkáját Jcö-
römszakadtáig ; védelmező 
Mály Gerőt.- A fiatalok is a 
föld . szerelmeseivé válnak s 
csupán . mellékszereplővé deg
radálja a forgatókönyv a.,pa-
rádéskocsis Mágnás Miskit, 
aki bizony a filmben sem 
tud ..nagyobbra .nőni, mint 
operettfigura. 
, A megtollasodott pékmes
ter (Mály) nagyzási hóbort
ban szenvedő felesége (Vasza
ry) valóságos udvartartást 
rendez be egy kastélyban^ 
ahová nagy izgalómmmal vár
ják haza külföldön tanulgató 
leányukat (Tolitay K'lá.i). Á 
kornyéknek van egy kedven
cé is, aki onnan nőtt ki, abból 
az anyaföldből, ahol az acé
los búza terem. Egyformán 
'áll kezében a kasza és a te-
niszrakett Népszerűen »Pista 
tekintetes úr«-nak hívja min
denki (Jávor Pál). A kislány 
í'ppén hazafelé robog kis né-
Zer inasával, mikor kocsija 
elromlik. Az arrahaladó Pista 
jóízű természetességgel fel is 
(ajánlaná szolgálatait a jóké
pű dámának, aki azonban 
ugyancsak foghegyről beszél 
a »parasztlegénnyel«. A te
kintetes úr erre sarkon for
dul, a kisasszony pedig zu
hogó esőben az országúton 

marad autójával együtt. Any-

nyit még megreszkiroz azon-
íban a huncut legény is, hogy 
esernyőt küldjön a póruljárt 
úryezetőnőnek s most már 
csak a virágzásba borult ter
mőföldek mentén akadnak új
ra egymásra a fiatalok. Nem 
•sok kell, hogy egymásra fá
jlaljanak s a jókedvű legény 
mindjárt a mezők szélén be
jelenti, hogy este leányké
rés lesz. A hóbortos mama 
igényeit azonban holmi te
kintetes urak nem elégítik ki 
ts a vagyon mellé rangot sze
retne. Visszaigazítja az órá
kat s így a készülődő ház 
•erkélyén egyedül találkozik a 
gálában megjelenő, »korán 
jötte kérővel/tudtára is ad
ja, hogy lényegesen nagyobb 
igényei vannak neki is, leá
nyának is, mint a, tekintetes s 
holmi hózományvadászra 
nincs szükség.l. 

Közben hazaérkezik a 
szomszédos földesúr, Pista 
barátja, aki történetesen és 
mellékesen gróf is (Pataki). 
A leány úgy tudja, hogy a 
kérő tényleg vagyonára pá
lyázik! s a két Vhalálos ellen-
ség« most már a pékkastély 
estélyen. találkozik. Am a 
rangkórságban szenvedő há
ziasszony kiíigurázására a pa 
írádéskocsist bújtatják a grófi 
frakkba (Hal may—Mágnás 
Miska), aki csetlik-botlik a 
'meghívott vendégek sorában 
s csak akkor talál, magára, 
mikor a grófnőnek öltözte
tett egyik vendégben a kis 
mindenes cselédre (Turay) is
mer. Nemsok kell, hogy az 
ügyetlen »grófi pár« leleple
zése bekövetkezzék, s a két 
barát (Pista és a gróf) ala
posan megszégyenítik a rang 
előtt hajbókoló parvenű-tár-
saságot. A botrány teljes. 
Legjobban a papa örül, aki 
még mindig egy jól dagasz-
tett kenyeret többre becsül 
az egész cselédhadseregnél s 
ügyvédjével, megegyezve, be
jelenti tc'nkremerietelüket is. 
Az igazi szerelmet azonbae 
nem lehet ármánykodással el
ásni, napfényre pattan — mint 
májusban az orgonavirág — 
s a fiatalok pompás lakodal
mat ülnek. 

Zenéje teljesen önálló mun
ka (Buday Dénes) és fülbe
mászó dallama a filmköve
telmények szemelőtt tartásá

val egy nívójú az eredeti 
»Mágnás Miska« zenével, ami
ből két motívumot hallunk 
megismételni. 

A rendezés elüt a »Daró-
czy-stílus«-tól és új oldalak
ról ismerteti meg a szélesská-
láju rendezőt. Mindvégig 
tempósan viszi végig a cse
lekményt s úgy az érzelmek 
kirobbanó erejében, mint kel
lemes hangolásában alkalmaz
kodik a film mondanivalójá
hoz. Ahol operettszerű a film 
(főleg (Halmay—Turay ösz-
szes jeleneteiben), ott lélek-
zetet tart a cselekmény, hogy 
a szórakoztatás eszközeivel a 
nevettetésnek és muzsikának 
adjon teret. 

A szereplők közül Jávor to
ronymagasan vezet- Férfias, 
temperamentumos, kitűnő ma
gyar figurát ad. 

Tolnay Klári szerepe passzí
vabb, de szépsége és stílusos 
(játéka pótolja a szerep 
hiányait. Mály Gerő magára 
talál az igazán nekivaló sze
repben. Zamatos, könnyed és 
természetessége mellett ma
gyaros is. Hatmayból az 
laranysujtások sem csinálnak 
falusi legényt és színpadias-
ízű alakítást nyújt- (Nadrág-
diszítése érthetetlenül stílus
talan, a kosztümtervező job-

ibah vigyázhatott Volna), Tu
ray szintén színpadi és nem 
filmalakítást ad, szerepét tú
lozza, nem olvad a darab 
(egységébe, hanem különálló, 
Vagy legfeljebb Halmayval 
való tökéletes összjáték jut 
(nála érvényre. A két komi
kus alakítása magábanvéve 
kifogástalan — néhol briliáns 
— teljesítmény, azonban úgy 
Ihat, mintha a vágó beleappli
kálta volna egy másik film
ből. Természetesen a közön
ség oly jóízűen mulat e ket
tősön, hogy eszébe sem jut 
a cselekmény elemezgetése. 
Az igazi Vaszary-alakításról 
új mondanivaló alig akad. Az 
lepizódisták közül egy idő
sebb magyar szerepében egye
dülállóan jó á gazdatiszt. 

Az operatőr különösen kül
ső felvételeiben csillogtatja 
meg biztos meglátásait. 

A díszletek hátterezésén 
|néhol érzett a hanyagabb 'ku
lisszafestés dimenziótlansága, 
(egy ebként életszerűen volt 
megtervezve. 
' A Hunnia legújabb produk

ciója értékes, szórakoztató 
filmmel gazdagítja i az idény 
termését s. nem kétes, hogy 
az ország összes mozgókép
színházait elkopásig, fogja 
szolgálni. Gy. K-E-

Egy bo lond százat csinál 

Irta: Szüle Mihály 
Forgatókönyv: 

Mnrtonfyy Emil 
Rendezte: Martonffy Emil ; 

Főszereplők: Latabár Kálmán, 
Rajnay Gábor, v. Benkö 
Gyula, Egry Mária, Hídvéghy 

Vali, Mály Gerő 
Gyártásvezető: Hurly Imre 
Díszlettervező: Sörés Imre 

Zenészerző:- Sándor Jenő 
Operaatőr: Makkay Árpád 

Hossza: 2294 mi 
Cenzúra: aluli -

Produkció: Auróra • 
Forgalomba hozza: 

Hausz Mária 
Bemutatta: Scala 

Kevés film kapott ilyen ki
váló címet, mint az »Egy bo
lond százat csinál«, amely 
hosszúsága ellenére is jól 
megjegyezhető, annál is in
kább, mert nyelvünkben mint 
szólás-mondás szerepel. Maga 
a »bolond« szó is jelzi, hogy 
bohózatról, bolondságról van 
tszó ,s ha hozzávesszük & film 
(forgatókönyvében fezereplő 
bolondokházát is, lúgy tiszta 
•képünk lehet; arról a mulatsá
gos, fordulatos cselekmény 
ről, mely átszövi a filmet. 

A film tengelyébe legtehet- t 

ségesebb komikusunkat, Lata-, 
bár Kálmánt állították, aki 



nemcsak derekasan végzi el a 
rábízott feladatot, hanem az 
egész f i lm életlehetőségét vál
lára vette. 

Néhol olyan ez a f i lm, mint 
amikor az ismeretlen' zenei 
szerzeményt egy jóhangú, elő
kelő megjelenésű neves éne
kessel vagy énekesnővel adat
ják elő s aa mű elhangzása 
után a szerző sincs tisztában 
tazzal, hogy a tapsok az ének
számnak szólnak-e, vagy pe
d i g a szerepeltetett művész
nek. A lényeg azonban itt is 
az, hogy a végén tapsol és 
mulat a közönség. 

Egy mulató főpincére (La-
t&bár) és karmestere (v. Ben
kő) elhatározzák, hogy főnö
kük (Pártos Gusztáv) megtré-
fálására mint vendégek je
lennek meg a mulatóban. A 
jó trükk azonban csak akkor 
sikerül, ha a főúr szakállal 
jelenik meg. K i is maszkí
rozza magát, így azonban ve
szedelmesen hasonlít egy hí
res spanyol oroszlánvadászra, 
kiről éppen ezekben a napok
ban hasábokat írnak a lapok. 
A mulatóba beté.ved egy kis 
társaság is (Hidvéghy, Egry, 
Rajnay), akik a; szomszéd asz
tal vendégeiben a vadász gró
fot és barátját a halbiológust 
vélik felismerni. Most már 
aztán. senki sem kételkedik 
abban, hogy. itt valami csa-
sen adja áldását, amikor vá
don az álgróf meghívja, a v i 
dám társaságot az igazi grófi 
kastélyba, még az ottlevő 
inas (Máy Gerő) is tévedésbe 
iesik. : Most már szabad a 
vásár, A pompás úri környe

zetben a fiatalok (Egry Má
ria, v, Benkő) szíve ié egy
másra talál- A papa (Rajnay) 
a fiatal szerelmesekre szíve-
ssCn adja áldását, mikor vá
ratlanul megérkezik az igazi 
ígróf (ugyancsak Latabár). 
Legelőször áz inas kerül két
ségbeejtő helyzetbe és mikor 
folytonos elentmöndásókba 
keveredik, a furcsa viselkedés 
imiatt az igazi gróf az ideg
gyógyintézetből kér segítsé
get. A z inas viszont a gaz-
Idát tartja bolondnak s m i 
dőn elérkezik a faXkozások 
ideje ar álgróf, a halbiológus 
ás az igazi gróf között, arra 
már megbolondul az egész 
ház. Az ember már azt hin
né, hogy a segítségül hívott 
orvos is csak bolond, lehet,, 
s nem csoda, ha rövid idő 
tmulva kényszerzubbonyba 
bujtatják a szereplők nagy 
részét. Nagynehezen derül 
fény a csalafintaságra (az ál-
iszakáll helyett mindenki a 
igazi szakállt akarja letépni) 
s végül egy tréfából aláírt 
szerződésből kifolyólag mi l 
liós vagyonhoz jut az igazi 
gróf: is, mert birtokán -az 
álgróf engedélyével kutató 
tudósok értékes fémekét tár
tak fel. Végül mindenki meg
találja a maga pénzét és á 
maga párját.. • 

• A rendkívül merész téma 
kis híján a legremekebb víg-
(jáíék lehetett volna gondosabb; 
'és erőteljesebb kézben. így az 
egészből (úgy az író, mint 
á rendező részéről) hiányzik 
ia szilárd összekötő erő, h i 
ányzik a szellemes helyzetek 
Idialógusbeli kiaknázása s az 

egész mulattatást, úgy ahogy 
van, rábízzák a kis Latabárra, 
aki heroikus küzdelemmel vért 
(izzad, hagyj művészetének 
egész skáláját (tánc, ének
szám, mozdulatművészet, arc
mimika, fürgeség, hanghordo
zás, gesztus) felvonultassa a 
közönség mulattatására. E n 
nél többet szereplőtől nem 
kívánt még magyar fi lm. Á 
többi szereplők is jók, bár 
néha bizonytalanul á.lnak ma
gukrahagyottságukban és 
egyébként kivá.ó művészetük
kel (Mály, Rajnay, Halmay, 
v. Benkő) pillaanatokig nem 
tudnak mit kezdeni. 

A zeneszerző mulatságos 
számokkal tűzdelte a filmet. 
Fényképezése jó . A díszletter

vező egy-két helyen kissé 
mostohán bánt a környezet 
felépítésével. Martonffy már 
megmutatta néhányszor erős-
Bégét mint vígjátékrendező, 
csupán a forgatókönyv nem 
adott elég teret munkájának 
filmszerű elvégzésére, pedig 
ő maga í r t a . . . 

Kissé több gondosság, 
ötletesség, előkészület árán a 
legkitűnőbb burleszkkel büsz
kélkedhetnék a magyar f i lm
gyártás, de így sem vitás, 
hogy a f i lm egyes je
lenetei alatt megismétlődő ka
cagás betölti egy könnyű nyá
r i est szórakozásra szánt h i 
vatását, s igazi sközöriség f i l 
m e k produkált. 

Gy. K. E. 

Istenek kedvence 
Irta Biliinger és Strzygewsky 

novellája nyomán: 
« Borsody Ede 

Főszereplők: Hans Holt, 
Winnie Márkus, Irene v. 

Meyendorff, Renée Deltgen, 
Paul Hörbiger 

Rendezte: Kari Hartl 
Beszél: németül 
Hossza: 3267 m. 

Cenzúra: aluli 
Produkció: Wien Film 

Bemutatta: Uránia 
Forgalombahozza: UFA 

A z utóbbi idők nagy tör
ténelmi fimjeinek sorában rit
kábban jutott szóhoz a ze
nészek é.eíét feldolgozó f i lm-
(téma és így most a képzőmű
vészeti (Rembrandt, Andreas 
Schlüter), feltaláló (Diesel) 
és történelmi tárgyú (Nagy 
Frigyes) filmek után Mozaart 

életének feldolgozásáraa ke
rült sor-

A film szempontjából két
ségkívül leghálásabb téma 
mindenkor a muzsikus éle
tének megelevenítése, hiszen 
ia zenei elemek beiktatása 
már előre biztosítják a s i 
kert. (Magyar viszonylatban 
eddig a »Dankó Pista« a 
legsikerültebb alkotás.) Ezen 
a téren az író lehetőségei is 
bőséges teret adnak a téma 
keretébe való művészi beállí
tásoknak. Jelen esetben Bee
thoven toppan be Mozart aj
taján, hogy egyik művét be
mutathassa kortársának. M o 
zart csipkeszerűen finom mu
zsikáját annál plasztikusabban 
élvezhetjük, mikor ennek az 
ellentétes felfogású zenei t i 
tánnak zongorajátékát iktatja 
be az író, rendező és zenei 
vezető. 



A hangfelvételek — ezúttal 
bátran mondhatjuk — tökéle
tesek, sőt mikor Beethoven 
Sgyik alkotását interpretálja 
ia művész zongorán, a filmen 
hallott játékban oly monu
mentalitást és megrázó erőt 
érzékelhetünk, amit a kitűnő
en alkalmazott mikrofonon 
TOiég a valóságnál is szebb 
reprodukcióban kapunk. Az 
igazi zongora intenzitását nem 
fokozhatjuk a maga hangere
jénél erősebbre, viszont a mi
krofonon keresztül való erősí
tés leadásának lehetőségei tet
szés szerint fokozhatok. 

Mozart fiatalon, 35 éves 
torában halt meg és a va
lóság szerint házassága sem 
TOlt a legharmonikusabb, mert 
felesége nehezen tudott be
illeszkedni a művész színes 

világába. A film szövegköny
ve a művész emlékének ke
gyeletére megszépítve ismétli 
(meg! a történetet és így a fe
leség (Irene v. Meyendorff) 
beállítása sehol sem kelt el
lenszenvet a nézőben. A kitűnő 
szövegkönyvíró Mozart jelle
imét is úgy építi fel, hogy 
ideális szerelméhez való ra
gaszkodása pillanatig se tűn
hessen fel a nyárspolgár há
zasságtörésének, hanem csu
pán álomszép illúziónak, mely 
alapja lehet azoknak a gyö
nyörű melódiáknak a megírá
sára, melyek örökéletfiek ma
radnak az emberiség részére. 

Nagyobb csalódások és 
megrázó elemek sem teszik 
sehol banálissá a mesét és 
így az »Istenek kedvenoe« in
kább megfilmesített zenei köl

teménynek minősíthető, me
lyet érző emberek keltenek 
életre. 

A rendező Kari Hartl ér
demeit fel is soroltuk az el
mondottakkal, úgyszintén a 
tökéletes szövegkönyvét is. A 
színészek tökéletes illúziót 
keltettek. Mozartot Hans Holt 
alakítja játszi kedéllyel, egy-
jegy jelenetben döbbenetes ha
sonlósággal. Hódítóan szép 
férfi, valószínűség szerint az 
eredetinél is szebb. Winnie 
Márkus az ideális szerelmes 
szerepében szépségével és 
gyönyörű énekhangjával ér el 
nagy hatást és méltó partnere 
a nagy zeneszerzőnek. Az; ud
vari élet és miliő tökéletes 
felépítése káprázatosan szép 
és úgy hisszük, a szereplők 
is szívvel-lélekkel élték bele 

magukat ebbe a bársonyos, 
csipkés környezetbe, mely a 
szívek harmóniáját és az örök 
békét fogja keretbe. 

Paul Hörbigerről is meg 
kell emlékeznünk, ki egyéni
ségéhez illő, kitűnő szerepéi 
imeleg átérzéssel játszotta meg. 

Általában az egész film 
a Mozart korának puhaságát 
és édeskésségének jellegét 
tükrözi vissza, anélkül, hogy. 
— ami ilyen esetekben köny-
|nyen előfordul — giccses 
lenne. A szép, szórakoztató! 
zenei filmet, melybe Mozart 
híres operáit is gyönyörűen 
beillesztették — örömmel né
zi meg nemcsak a romantikát 
kedvelő közönség, hanem kü
lön élmény a ZejtierajongókS-
nak is. 

Gy. K. E. 

Egy nagy bécsi rendező 
Nem túlsók olyan filmren

dező van, aki könnyen felis
merhető a »kezeírásáról«. 
Ezek közé a kievesek közé iar-
jtozik Gustav Ucicky. 

Vájjon a bécsi színezet az, 
iami olyan jellegzetessé teszi 
a rendezési modorát? A szép 
dunaparti város joggal büsz

ke lehet reá. Többek között 
ő volt az, aki a filmművészet
ben Bécset egészen különleges 
ranghoz juttatta. 

A rendező munkája általa-
lián kivitelező természetű, bár 
á film terén nyitva áll előtte 
annak a lehetősége is, hogy 
az anyagban válogasson és 
érvényesítse a befolyását az 
alapelgondolástól kezdve a 
kidolgozáson át a megva
lósításig. Gyakran ő maga is 
•tegyik társszerzője a forgató
könyvnek. Mégis ebben a te
kintetben gyakran kényszerül 
a megalkuvásra, bár ebbe an

nál kevésbbé fog belenyu
godni, mennél silányabbnak 
látja a készülő film írói alap
ianyagát. Ucicky jól látta, 
hogy a forgatókönyv oldalá
ról is előbbre kell vinnie a 
film művészi fejlődését és 
íezért fokozott igényekkel lé
pett fel a filmírókkal szem
ben. Megkövetelte, hogy a té
ma alapjai ne papírfigurák, 
hanem élő emberek legyenek, 
rendkívül gondosan csiszol-
tatta a párbeszédeket és olyan 
anyagot akart kapni, amiből 
lárad a nézőre mindaz a 
megfoghatatlan és megnevez
hetetlen valami, amit legjob
ban a »hangulat« szó fejez 
ki- Ucicky Gerhard Menzel 
személyében találta meg azt 

a filmírót, aki ezeknek' a kö
vetelményeknek a legjobban 
megfelelt és attól kezdve 

lünk, Magyarországon is nagy 
siker volt. (^Postamestere, 
y>Egy életen áfa.) 

a filmek hosszú sorát 
alkották már együtt, nem 
egy közülük pedig ná-

Ucicky nemcsak élesszemű 
"realista, akinek lényegessé vá
lik a legkisebb apróság is, 
Ihanem tele van azzal a mély 
emberi melegséggel és finom! 
humorral, ami a bécsiekre 
lannyira jellemző és amiben 
néha meg-megcsillan ennek az 
pkos és művelt városnak ős
régi kultúrája. Végül még azt 
is meg kell említenünk, hogy 
rendkívül jellemző Ucicky 
filmjeiben a festői képbeállí-
itás. ö maga is hosszú éve
ken keresztül, mint operatőr 
dolgozott és ez kitűnő isko
lának bizonyult. Ennek ered
mény e Ucicky filmjeiben a 
művészi egyensúly az élőszö 
(és a mozgókép között. 

(Flórian Kienzl) 

// 



H I R Á D O K 

1001. sz. 
A Kormányzó Űr Őfőméltósága; 

va lamint a kormányzóhelyeiles özvegye, 
ifj. nagybányai Hor thy Miklós rendkí
vüli követ és meghatalmazott minisz
ter, továbbá a kormány tagjainak je
lenlétében leplezték le Jásznagykun
szolnok megye vármegyeházában a hő
s i halált halt Kormányzóhelyettes Űr 
arcképéi. 

K fokozott légiveszélyben élő olasz 
városok biztonságba helyezik értékes 
műemlékeiket. 

Kedves barátság fejlődött k i egy 
s tockholmi állatbarát kutyája és k is 
majma között. 

Romhányban emlékmű hirdeü Rá
kóczi Ferenc harcosainak hősiességét. 

. Bácsjózseíf alván Székely Alber t mes
ter vezetése mellett a bácskai széke
lyek fafaragó iskolát nyitottak. 

Húsvétkor a budapesti rendőrség 
tisztikarának és legénységének ka to l i 
kus tagjai szentáldozáshoz járultak a 
Szent István Bazilikában. 

A Führer kiküldötte, Kintziger tá
bornok, külön repülőgépen érkezik a 
magyar hadseregparancsnokságra, hdgy 
átadja viléz Jány Gusztáv vezérezre
des hadseregparancsnoknak és tiszti
karának a keleti 'harctéren kiérdemelt 
magas kitüntetéséket. 

A kibővült magyar határok közöíl 
a színes ékkövek számos fajtája talál
ható meg. 

YYC7 
Egy nagyobb észt egységnek, ame

lyet a belsevisták 1941-ben köteléke
ikbe kényszerítettek, sikerült a Vel ik i je 
L u k i - i harcoknál a német vonalakhoz 
átküzdenie magát. A hazájukba vissza
térő észtek fogadtatása. 

A be r l in i K r o l l operában ismeri 
magyar művészek énekeltek és játszot
tak a német téli segélyakció javára. 

A z angol-amerikai terrortámadás sú
lyos csapást mért Antwerpen polgári 
lakosságára. Három iskolában, mely
ben éppen folyt a tanítás, 250 gyermek 
lelte halálát. 

Látogatás keleten a német katonák
nál. A front minden szakaszán bekö
vetkezett az olvadás. A z utak patakok
ká és mocsarakká változtak. 

A Führer és a Duce találkozó. 
Az Atlanti-sáncot, amely az északi 

foklől a Pirreneusokig húzódik, uz el
múlt hónapok folyamán mindjobban 
megerősítették. A mindenfajta és kü
lönböző kaliberű ágyúk a norvég fjor
dokat biztosítják. Torpedóütegek zár
ják 1c a fjordok bejáratait. A belga, 
hol land és francia partvidéket a köny-
nyű és nehéz fegyverek egész sora biz
tosítja. Beton erődítmények, ütegállá
sok és páncélos elhárító építmények 
övezik ezt a hatalmas erődítmény-
rendszert, mely mélyen belenyúlik a 
partok mögé. 

79. sz. 
Róma. A tűzoltók egy különleges, 

osztagánál a kutyák kiképzésben r é 
szesülnek mentőszolgálatra. 

Villamos genetika. Egy római tanár 
a villamosság egy sajátságos a lkalma- . 
zását találta fel, melynek segítségével" 
a növények fejlődésében hasznos vá l 
tozások eszközölhetők. 

Spanyolországból. A »San Fernandoc 
lengerészel) i skola növendékei a »Juan> 
Scbastian E l c a n o : hajóra szállva, t a 
nulmányúira indulnak. 

Milánó. Az állatkert kiürítése. Azr. 
állatkert szenvedélyes látogatói búcsút 
vesznek a vadállaloktól. 

Róma egyik játékterén: futballmér— 
kőzés a k i r . haditengerészet és a ke
rékpáros lövészek csapatai között. 

Felelős szerkesztő: 
MATOLAY K. GÉZA dr. 

Felelős kiadó: 
LIEBER LÁSZLÓ dr. 

Kiadóhivatali főnök: 
GYIMESY KÁSÁS ERNŐ 

Készült a 
jJövőt nyomdaszövetkezet műhelyébe** 

Budapest, IX., Erkel-u. 17. 
Telefon: 182—278. 

MIT HOL JÁTSZANAK BUDAPESTEN 
A k ú t á s ó l e á n y a 
A p é k f e l e s é g e 
A r a n y e m b e r 
A z e l s ő r a n d e v ú 
B a r I e 11 a i p á r v i a d a l 
B e n g á z i 
C a f é cl c P a r i s 
D a n k ó P i s t a 
E g y b o l o n d s z á z a t c s i n á l 
E g y s z í v m e g á l l 

E g y s z o k n y a , egy n a d r á g 
É j s z a k a l á n y a 
É r t e cl 
F e g y v e r b e n a v i l á g 
F r u s k a 
G y á v a s á g 
H á z a s s á g g a l k e z d ő d i k 
I n d i a t i g r i s e 

K e r e s z t ú t o n 
K é s ő 
K é l a s s z o n y 
L e g é n y v á s á r 

Duna 
Fórum 
Tisza 
Rádius 
Ősbuda 
Adria, Nap 
Attila 
Erzsébet 
Seala 
Bethlen, Csaba, 
Mesevár 
Szittya 
Kamara 
Corvin. Korzó 
Vitéz 
Omni a 
Ujbuda 
Pest 
Alkotás, Béke. Korona, 
Turul 
Flórián, Népszínház 
Átrium, Nemzeti Apolló 
Beleznay 
Damjanich, Otthon, 
Toldi, Túrán * 

N é g y l o v a s h i n t ó Éva, Hunnia. Kultur, 
Palota, Pluió, 
Tátra, Ugocsa 

Ö r cl ö g t o r o n y Ráday 
Ő r s é g v á l t á s Kristály 
Ö t ö s s z á m ú ő r h á z Andrássy 
P a s c a l k é t é l e t e Székely 
P i s l a t e k i n t e t e s ú r Deák, Kaszinó 
R é g i n y á r Nép 
S z a k í t a n i n e h é z d o l o g Baross, Belvárosi, 

Budai Apolló, Délibáb. 
Diadal, Glória, llu/ám. 
Ipoly, Józsefvárosi. 
Körönd, Nyugat, 
Petőfi, Rákóczi, 
Tinódi, Zugló 

S z a l o n k a l ó z o k Capiloí 

S z e r e l e m a v é r p a d i g Homeros 
T a l p r a e s e t t l e á n y Uránia 

T e c s a k p i p á l j , L a d á n y i Anna 
T e - v a g y a d a l Szivárvány 

T i g r i s e k u r a Barlang, 
T i t k o s p a r a n c s Maros 



&gtp tinieretlen, /e't/t kaiztkabátfxi 

nagy, kcitii^frdalmakat okoz, 

eqtj lejtcívicl életiben 

ktz.iln.ri a oígjzeJttx kázikabútlal. 

TjaOÁbbl lőizttejfilők: 
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cAlbert JlhillirsUuL 

aki a. liirne.it egy, (Spiné.p-t ii. alakít. 

AZ ELSŐ BERLIN-FILM! — A LEGSZELLEMESEBB BOHÓZAT! 

A tolmácséit leány, 

Sí 
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18. sz. 
Egyes 

szám ára: 
70 fill. 

DORRIS DURANTI 

c E s p e r i a - f i I m b e n 
Bemutalia k i z á r ó l a g o s joggal a Capitol . 


