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Önálló Filmkamara 
A másfél évvel ezelőtt életrehívott Színművészeti és Filmművészeti 

Kamara a filmszakmában nem tölthette be azt a szerepet, amelyet tőle vár-
tak. Amint azt már annyiszor kifejtette a MAGYAR FILM, a Kamara szer-
vezeti felépítése nem fogta ál a szakma egészét. 

Egyéves működés alatt megérlelődött az az elhatározás, hogy elő-
nyösebb volna a Kamara színművészeti és filmművészeti főosztá-
lyát szétválasztani és a filmművészeti főosztályból a szakma 
mindhárom ágát felölelő, egységes és önálló Filmkamarát meg-

teremteni. 
Amikor 1939 végén a filmfőosztály választmányi tagjainak nagyrésze 

lemondott, a Kamara vezetősége szakértő bizottságot hívott egybe a Film-
kamara átszervezésére vonatkozó tervezet elkészítésére. A bizottság, amely-
ben a szakma minden ága képviseletet nyert, alapos munkát végzett. Ssám-

i talan ülésen részletes javaslatot dolgozott ki. 

Az ismételten letárgyalt és minden részletében megvitatott ter-
vezetet azután a Kamara vezetősége felterjesztette a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez, azzal a kéréssel, hogy a szakmai 
kívánságok figyelembevételével összeállított javaslat alapján 

szervezze át a Filmkamarát. 
Tekintettel arra, hogy az 1938-ban rendeleti úton felállított Filmművé-

szeti és Színművészeti Kamara szétválasztása csak törvénymódosítással old-
ható meg, — minthogy az 1938. évi XV. törvénycikk vonatkozó szakasza Szín-
művészeti és Filmművészeti Kamara felállítását rendelte el, — a Kamara 
vezetősége arra is kérte a vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy ilyen 
irányú törvényjavaslatot nyújtson be. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki az átmeneti időre a Kamara 
élére kormánybiztost állított, a kamarai előterjesztést magáévá tette és az el-
múlt héten kétszakaszos törvényjavaslatot yiyujtott be a képviselőházban. 

Az első szakasz a vallás- és közoktatásügyi minisztert felhatal-
mazza arra, hogy a Filmművészeti és Színművészeti Kamara he-
lyett színházkamarát és filmkamarát, továbbá a művészeti élet 
más terén szükséges kamarákat, elsősorban zenekamarát állítson 
fel. A második szakasz értelmében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletben állapítja meg, kikre kötelező a kamarai 

tagság. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter törvényjavaslata tehát jelentős 

lépéssel vitte előre a megvalósulás felé a szakmának az elmült másfél év alatt 
mind erősebben kifejezésre jutó kívánságát. Reméljük, hogy a kétszakaszos 
törvényjavaslatot a képviselőház hamarosan elfogadja és így minél előbb 
életbeléphet a Filmkamara felállításáról szóló törvény. 

Amint azt annakidején többízben kértük, rendkívül fontos volna, hogy 
a következő évadban már az átszervezett, önálló Filmkamara irányítsa a 
szakma életét és megszűnjön a már hosszabb idő óta húzódó átmeneti, visz-
szás állapot. 

Fontos volna ez normális időkben is, kétszeresen fontos azon-
ban most, amikor nagy lendülettel indul meg filmgyártásunk 
éa minden erőfeszítéssel pótolni igyekszünk a külföldi filmek 
kiesését, hogy ílymódon a magyar filmgyártás átmentse a nehéz 

évad elé néző szakmát. 
Reméljük, nem lesz semmi akadálya annak, hogy a törvény életbelépése 

után hamarosan napvilágot lásson a Filmkamarát átszervező kűltuszrendelet 
és így a vallás- és közoktatásügyi miniszter megértő elhatározásából a jövő 
évadra valóban megvalósuljon a szakma kívánsága: az önálló, egységes Film-
kamara. 
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L I L L A F Ü R E D 
Napról-napra jobban alakul ki az 

idei F i l m h é t programjának képe. 
A rendezőbizottság egyre fokozódó 
iramban serénykedik azon, hogy mi-
nél nívósabbá, érdekesebbé emelje a 
a második magyar Biennálét. 

Az 1940-es F i l m h é t tudvalévően 
egy nagyszabású íilmkongresszus és 
íilmbemutató jegyében fog lezajlani. A 
június 23-iki megnyitó-ünnepség főszó-
nokaiul a következők szerepelnek; 
" W l a s s i c s Gyula br. dr. államtitkár, 
az O r s z á g o s N e m z e t i F i l m b i -
z o t t s á g elnöke, K i s s Ferenc, a 
F i l m k a m a r a elnöke, aki a filmmű-
vészet fejlődéséről íog beszélni és B a -
l o g h László dr. miniszteri osztályta-
nácsos, az O r s z á g o s N e m z e t i 
F i l m b i z o t t s á g főtitkára, aki a 
társadalom, a politika és a film vonat-
kozásairól tart előadást. 

A F i l m h é t háromnapos filmkon-
gresszusa június 25-én, 26-án és 27-én 
fog lezajlani. A rendezőség az aláb-
biakat kérte fel előadás tartására: 
B e n c s Zoltán dr. országgyűlési kép-
viselőt, az MMOE elnökét. („A ma-
gyar filmgyártás hatósági támogatá-
sa"), T ő r e y Zoltán dr.-t, a F i l m -
k a m a r a alelnökét. („A film és mozi 
munkatársainak szervezkedése, az ér-
dekképviseletek szükségessége"), B i n -
g e r t János dr.-t, a H u n n i a F i l m -
g y á r igazgatóját. („A magyar film-
szakma hitelellátása"), vitéz M o r v a y 
Pált, az M. M. O. E. ügyvezető alenö-
két („A mozi és a közönség") E r d é l y i 
István dr.-t, cz O. M. M. E. főtitkárát 
(„A magyar filmek kihelyezésének kér-
dése "), G ü 111 e r Antalt, a Pa 1 a t í -
nus filmvállalat igazgatóját (.,,A ma-
gyar filmgyártás kereskedelmi szem-
pontjai"), végül S z e n t p á l y István 
dr.-t az A t e 1 i e r filmvállalat igazga-
tóját („A magyar filmgyártók importja 
és exportja"). 

Ebből az ideiglenes programmból is 
nyilvánvaló, hogy az idei F i l m h é t a 
súlyos napokat élő magyar filmvilág 
minden égető kérdését szőnyegre vi-
szi, -megvitatja, mert az a célja, hogy a 
F i 1 m h é t parlamentje határozati ja-
vaslatok hozatalával végződjék, ame-
lyek aztán illetékes hatóságok aszta-
lára kerüljenek intézkedés végett. 

A F i l m h é t június 30-ra tervezett 
•záróünnepélyének eddigi szónokai a 
következők: S z ő l l ő s y Alfréd dr. mi-
niszteri ianácsos, a F i l m c e n z u r a 
elnöke, B a 1 o g h László dr. miniszteri 
osztálytanácsos, aki a filmverseny 
eredményéi fogja kihirdetni, végül 
C s e 11 e Lajos, a K a m a r a főtitkára, 
aki a határozati javaslatokat ismerteti. 

Szólnunk kell végül a magyar és kül-
földi filmekből tervezett filmbemutató-
ról. Az elkészült és előadásra kerülő 
magyar újdonságok a következők: E r -
z s é b e t (Imago), M á r i a k é t é j -
s z a k á j a (Paltinus), D a n k ó P i s t a 
(Hunnia-Mester-film), O t t , a h o l a 
D n y e s z t e r v i z e z ú g (Hunnia-Ta-
líács). 

Wlassics Gyula báró 
nyilatkozata 

az új magyar filmgyártásról, 
a Kamara szétválasztásáról 

és a Filmhétről 
Mult számunkban már megírtuk, 

hogy a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter az Országos Nemzeti Filmbi-

zottság új elnökéül Wlassics Gyula br. 
dr. államtitkárt nevezte ki, aki már az 
elmúlt héten a legsürgősebb függő 
ügyek elintézése céljából összehívta a 
I' ümbizottságot. 

A pénzügyminiszter és a kereskede-
lemügyi és közlekedésügyi miniszter 
kiküldöttjeivel kibővített Filmbizottság 

június 6-án tartott első ülése után mun-
katársunk felkereste Wlassics Gyula 
br. dr.-t, aki a MAGYAR F ILM számá-
ra a szakma legégetőbb kérdéseiről az 
aiábbi igen érdekes nyilatkozatot adta: 

— Amint a kormány a filmügyek 
nemzetnevelési és kulturális irányítá-
sát a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter kezébe tette le, s ennek meg-
felelően a május 21f-én kelt 3730/940 
M. E. számú rendeletével átszervezte 
a Nemzeti Filmbizottságot, a közok-
tatásügyi miniszter úr nem késelt a 
bizottság újjáalakításéiról azonnal 
gondoskodni, engem megbízván az el-
nöki teendők ellátásával, főtitkárrá 
pedig kinevezvén kitűnő munkatársa-
mat, Balogh László dr. osztálytaná-
csost. 

— Ismervén a helyzetet, legsürgő-
sebb feladatunknak tekintettük, 
hogy a haladéktalanul összehívott új 
bizottság elé olyan javaslatokat ter-
jesszünk, melyek alkalmasak arra, 
hogy a jövő játszási év magyar film-
szükségletét biztosítsák s melyek 
alapján a gyártás minél gyorsabban 
megindulhat. 

— A filmgyártó vállalatok felhi-
vatván gyártéisi terveik bejelentésére, 
a bejelentések birtokában jelentésre 
szólítottuk fel két filmgyárunkat ar-
ra nézve, mély produkciók azok, me-
lyek annyira elő vannak készítve, 
hogy az azonnali megindulás szem-
pontjából tekintetbe jöhetnek. 

— A jelentések alapján a Bizottság 
már első ülésében megadta a szük-
séges felhatalmazásokat. 

— Ezt a döntést, meg kellett előz-
nie az arra vonatkozó döntésnek, 
hogy a Magyar Filmiroda az eddig 
engedélyezett 7 jéitékfilm gyártásán 
túlmenő játékfilmgyártásra további 
engedélyt kapjon. Ezt az engedélyt a 
Bizottság 6 további film gyártására 
vonatkozóan azzal a hozzáadással 
adta meg, hogy az engedélyezeit kon-
tingens legyártása után — amennyi-
ben annak szüksége felmerül — a to-
vábbi gyártás ügye ismét, tárgyalás-
ra kerül. 

— A szakmának leginkább homlok-
térben álló kérdése így megoldást 
nyert s áttérhetünk a többi nagyje-
lentőségű aktuális problémára, mint 
a magyar filmek kivitelének egysé-
ges intézése, vagy a magyar filmek 
kötelező százalékszámának megfelelő 
megállapítása. Ezeket is révbe segít-
jük. 

— Tudom, hogy rendkívüli izga-
lommal várják az érdekeltségek a 
Színművészeti és Filmművészeti Ka-
mara szétválasztásának és a külön 
Filmkamara felállításának ügyét is. 

— Most ez is jelentős lépéssel ha-
ladt előre a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr jóvoltából: a mult 
kedden törvényja/vaslatot nyújtott be 
a képviselőházhoz „a művészeti ka-
marák felállításáról és szervezetük 
megállapításáról." 

— E törvényjavaslatban felhatal-
mazást kér, hogy a Színművészeti és 
Filmművészeti Kamarát rendelettel 
megszüntesse és ehelyett színházi ka-
mara és filmkamara felállításáról 
és szervezetének megállapításáról 
rendeletben gondoskodjék. 

— A javaslatban, mely már részle-
tes tárgyalás és jelentéstétel végett 
kiadatott a képviselőház közoktatás-
ügyi bizottságának, olyan rendelke-
zés foglaltatik, amely a vallás- és 
közoktatásügyi minisztert felhatal-
mazza annak rendeletben való megál-
lapítására, hogy melyek azok a fog-
lalkozási ágak, melyekben, mint ön-
álló vállalkozók vagy munkavállalók 
(alkalmazottak) csak kamarai ta-
gok működhetnek. 

— A szívósság, mellyel a film-
szakma különböző csoportjai a lilla-
füredi Filmhét megtartását kívánni 
látszanak, mutatja, hogy a magyar 
filmvilág egyeteme megérett a ka-
marai működésre, a különböző cso-
portokban él az összefogásra való 
törekvés, vágyódnak rá, hogy szét-
ágazó érdekeiket megvitatcis kapcsán 
a közös nagy cél érdekében egybe-
hangolják. 

—. Remélem is, hogy a vállvetett 
munka meghozza gyümölcsét; a 
mind tágabb teret hódító magyar 
film tartós diadalát. Ennek útja pe-
dig a magyar kultúra hivatalos őré-
nek égisze alatt nem lehet más, mint 
a művészi színvonal emelkedése és a 
nemzetnevelö értékek gyarapodása. 
Ez vezet el a szakma nagyobb meg-
becsüléséhez is. 

Wlassics Gyula br. dr. itt adott nyi-
latkozatát örömmel tesszük közzé, mert 
meg vagyunk győződve arról, hogy a 
szakma megnyugvással fogadja a ma-
gyar filmgyártás régenvárt megindulá-
sával kapcsolatos kijelentéséket. 
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Nagyar oktatóf i lmek 
sikere Rómobon 

Hómon Baiinjt 
beterjesztette a H ó i b a n 

a Kamara szétválasztásáról 
szóló törvényjavaslatot 

Június 4-én, kedden délután Hámo.n 
Bálint, vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter beterjesztette a Házban a Színművé-
szeti és Filmművészeti Kamara szétvá-
lasztásáról szóló kétszakaszos törvényja-
vaslatot, amellyel most már végső fórum 
elé került az önálló magyar Filmkamara 
felállításának régóta húzódó ügye. 

A törvényjavaslatot a kultuszminiszter 
a napilapokban már bőven ismertetett 
részletes indokolással terjesztette a kép-
viselőház elé. 

A Kamara széjjelválasztásáról szóló 
törvényjavaslatot az alábbiakban szó sze-
rint adjuk: 

Törvényjavaslat a művészeti kama-
rák felállításáról és szervezetük 

megállapításáról 
1. §. Felhatalmaztatik a vallás- és közok-

tatásügyi miniszter, hogy az 1938 :XV. t. c. 
2. és 3. §-aiban foglalt rendelkezések alap-
ján felállított Színművészeti és Filmművé-
szeti Kamarát rendelettel megszüntesse és 
ehelyett színházi kamara és filmkamara, 
továbbá ezeken felül zenekamara, vala-
mint más művészeti kamarák és szükség-
hez képest a kamarák részére összefog-

TAGFELVÉTELEK 
ÉS ÁTMINŐSÍTÉSEK 

A filmművészeti főosztály felvételi bi-
zottsága május 21-én, a miniszteri biztos 
jóváhagyásával, a következő kérelmező-
ket vette fel: 

Mozis felvételek: 
B) alcsoport: 

Szikszay Gábor. 

C) alcsoport: 
dr. Balogh Alajosné, 
Brem Bela, 
Csordás József, 
Fekete János, 
nemes Torma Csongor. 

Filmes felvételek: 
A művészeti ügykezelők szakcsoportjában: 

Ujházy György filmíró, 
A művészi segédszemélyzet szakcsoport-

jában: 
Mikulai Gusztáv zenekari tag. 

Filmes átminősítések: 
Gaál László az igazgatási és műszaki 

ügyvezetők és ügykezelők szakcsoport-
jába felvételvezetőként, eredeti beosz-
tásának fenntartása mellett, 

báró Staudach Alfonz az igazgatási és 

la'ó szerv felállításáról és szervezetének 
megállapításáról az 1938 :XV. t. c. 2. és 3. 
§-aiban foglalt rendelkezések figyelembe-
vételével rendeletben gondoskodjék. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
1939:IV. t. c. 9. §-ában foglalt rendelkezés 
megfelelő figyelembevételével rendeletben 
állapítja meg azt, hogy milyen foglalkozá-
sok körében működő személyek tartoznak 
az első bekezdésben megjelölt kamarák 
tagjai közé, továbbá, hogy melyek azok a 
foglalkozási ágak, amelyekben mint önálló 
vállalkozók vagy munkavállalók (alkalma-
zottak) csak kamarai tagok működhetnek. 

2. §. A jelen törvény kihirdetésének nap-
ján lép hatályba; hatálybalépésével az 1933. 
évi XV. t. c. 2. §-a első bekezdésének b) 
pontjában, valamint az 1939 :IV. t. e. 9. 
§-ának utolsó bekezdésében foglalt rendel-
kezések hatályukat vesztik. 

Budapest, 1840. évi junius hó 4-sk napján. 

H ó m a n B á l i n t s. k. 
m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter. 

műszaki ügyvezetők és ügykezelők szak-
csoportjába felvételvezetőként, eredeti 
beosztásának fenntartása mellett. 

Az Országos Színművészeti és Film-
művészeti Tanács 1940. április 24-i ülé-
sén, fellebbezése folytán felvétetett a 
filmművészeti főosztály tagjai közé: 
A művészeti ügyvezetők szakcsoportjába: 

dr. Baik Mihály kölcsönző ügyvezető. 

A KAMARA GYŰJTÉSE 
AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK 

A Színművészeti és Filmművészeti Ka-
marához az árvízkárosultak javára eddig 
a következő összegek folytak be: a Ma-
gyar Királyi Operaházban rendezett mű-
vészest tiszta jövedelme 7180.40 F, a 
Színművészeti és Filmművészeti Kamara 
adománya 1000 P, a fővárosi és vidéki 
társulatok tagjainak adománya 2560.84 
P, a Kamara tisztikarának adománya 62 
P. Összesen: 10.804.24 P. 
A „MAGYAR SZÍNÉSZET" UJ SZÁMA 

A Kamara színművészeti főosztályának 
hivatalos havi közlönye, a Magyar Szí-
nészet juniusi számában Patkós György 
irt vezetőcikket A színház védelmében 
címmel, vitéz Bánky Róbert pedig Visz • 
szapillantás a cseretársulatok eddigi 
működésére címen tanulmányt közölt. 

Az első nemzetközi mezőgazdasági 
filmkiállítást az elmúlt hetekben Rómá-
ban, tartották meg, amelyet a római Su-
percmemában rendezett filmbemutató fe-
jezett be. A bemutatón a díjnyertes fil-
mek kerültek vetítésre. 

Mint már beszámoltunk róla, a mező-
gazdasági filmversenyen Olaszország, 
Németország, Franciaország, Anglia, 
Egyesült Államok, Hollandia, Svájc, Ma-
gyarország, India, Indokina, Kanada, 
Lettország, Mexikó, Portugália ós Ve-
nezuela vettek részt. iA nagyszámbán 
benevezett filmeket a következő négy 
szakcsoportba osztották: 

1. elemi oktatás céljait szolgáló me-
zőgazdasági filmek, 

2. főiskolai mezőgazdasági filmek, 
3. a gazdák továbbképzését, valamint 

a. vidéki lakosság szakismereteinek nö-
velését célzó filmek, 

4. az általános mezőgazdasági propa-
ganda szolgálatában, álló filmek, ame-
lyek a nagyközönség részére ismertetik 
a mezőgazdasági viszonyokat, az ország 
termelését, stb. 

A zsűri a filmek megtekintése után 
egy filmet az olasz király nagydíjával 
tüntetett ki, míg 6 film kapott első dí-
jat, 8 második díjat, 7 harmadik díjat, 
4 negyedik díjat, 1 ötödik díjat. Ezen-
kívül 4 diplomát osztottak ki, úgy, hogy 
összesen 30 filmet jutalmaztak. ,A, nem-
zetközi zsűri tagjai a következők vol-
tak: Francesco Bilbao, a nemzetközi 
mezőgazdasági intézet spanyol rriegbí-
zottja, Alberto Domini, a nemzetközi 
mezőgazda,sági intézet olasz kiküldöttje, 
Alberto Conti, a Luce igazgatója, Frid-
rich Döring, Németország képviselője, 
Fred Mutter, Svájc, képviselője 

Az olasz király nagydíját a Luce film-
intézet Olajtermelés Szardiniában című 
filmje kapta, míg a többi díjat nagy-
részben olasz és német filmeknek ítél-
ték oda. Magyarország' három díjat 
nyert. 

A második csoportba tartozó Minden-
napi kenyerünk című film második dí-
jat nyert. A filmet a Magyar Külkeres-
kedelmi Hivatal részére a Magyar Film-
iroda készítette. A díj a Nemzetközi 
Mezőgazdasági Intézet érme. 

A harm'adik csoportba tartozó Pap-
rika című oktatófilm negyedik díjként 
az E. N. I. C. plakettjét kapta. A fil-
met Budapest székesfőváros filmoktatá-
sa részére a Magyar Filmiroda készí-
tette. 

Az első csoportba tartozó Kérödzés 
című filmet oklevéllel jutalmazták. A 
film a V. K. M,. Oktatófilm Kirendelt-
ség gyártásában készült. 

A magyar oktatófilmeket ért kitünte-
tés azt jelenti, hogy a hosszú múltra 
visszatekintő magyar iskolai oktatófilm-
gyártás, valamint a nagyközönség ré-
szére forgatott kultúrfilmkészítés nem-
zetközi vonatkozásban is újból bebizo-
nyította versenyképességét, amikor a 
számos induló között kiosztásra kerülő 
30 jutalmazásból hármat hazahoztak. 

OKTATOFILM .. ........ ...... • ... \ , :: 
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f i „ ; • ;. 

BUDAPEST. VL BAJZA-UTCA 18 TELEFON: 513-305, 116-377 



KÍ AGYAS 

F I L M 

Mit vár a filmszakma 
az átszervezett Filmbizottságtól? 

A harmincas évek kezdetén a korlá-
tolt tiye.lv területű Csonka-Magyarország 
elszigetelt helyzetében osak helyesen 
irányított állami támogatással kapcso-
lódhatott be eredményesen a hangosfil-
met gyártó nagy nemzetek sorába. A 
magyar kormány a hangosfilm elterje-
désekor, felismerve a filmkultúra és 
filmkereskedelem jelentőségét, különbö-
ző megoldásokkal egyengette a magyar 
filmek megindulásához az utat, söt ké-
sőbb is állandó segítségeit nyújtott a 
gyártóknak. A magyar rátermettség 
mellett ennek a támogatásnak nagy ré-
sze van abban, hogy filmgyártásunk im-
már minden ágában szép fejlődést mu-
tat és más hasonló kis országokat rnesz-
sze megelőzve, közvetlenül a nagy film-
gyártó nemzetek után vívott ki elismert 
helyet a népek versenyében. 

A kormány a támogatást megfelelő 
felsőbb irányítással bocsátotta a szak-
ma rendelkezésére. Ezt a felsőbb irá-
nyítást 1933-tól a Filmipari Alapot ke-
zelő Miniszterközi Bizottság végezte 
egészen 1939 februárjáig, amikor az Or-
szágos Nemzeti Filmbizottság lépett he-
lyébe. A miniszterelnökség legfőbb irá-
nyításával működő Filmbizottságot azu-
tán a mult héten a vallás- és közokta-
tásügyi tárca fennhatósága alá utalt és 
átszervezett Filmbizottság váltotta fel. 

A z immár harmadik felépítésében mű-
ködő miniszter,közi Filmbizottságnák je-
jentős szerep jutott tehát filmgyártá-
sunk fejlődésiének irányításában és a 
változó körülményekhez való alakításá-
ban. A változó viszonyokhoz alkalmaz-
kodott a kormány azzal az intézkedésé-
vel is, hogy aiz adott helyzet kívánalmai 
szerint hét év alatt háromszor szervezte 
át a Filmbizottságot. 

Legutóbbi intézkedésével a kormány 
a kultúrtárcának biztosított vezető sze-
repet a Filmbizottságban egyrészt az 
elnök, másrészt a főtitkár személyén ke-
resztül. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter pedig mindkét tisztségre régi 
szakembert nevezett ki, akik sokéves 
működésűkkel a filmügyek terén állandó 
tanújelét adták nemcsak hozzáértésük-
nek, hanem ügyszeretetüknek is. Éppen 
ezért a szakmában bizalommal tekinte-
nek a változás elé és remélik, hogy az 
átszervezés nyújtotta új beosztásukban 
még hatékonyabban mozdíthatják előre 
a magyar f i lm ügyét, mint tehették a 
múltban. 

A filmszakimában, amely rendkívül ér-
zékeny minden behatásra, a gyors vál-
tozások igen gyakran azonnali intézke-
déseket tesznek szükségessé. Sőt még 
helyzetváiltozásoik nélkül is, a min-
dennapi filmélet gyors tempója is leg-
többször sürgős határozatokat követel. 
Néha átgondolt és helyes intézkedés is 
célját téveszti, mért elkésve lát napvi-
lágot, holott ugyanakkor talán gyors in-
tézkedés óriási előnyöket jelentene. 

Különösen fontos ez a gyorsaság a 
most meginduló gyártás alatt, mert a 
tervek szerint a műtermeket teljesítő-
képességeik felső határáig kívánják fog-
lalkoztatni, hogy enyhítsenek áz előre-
láthatóan erős filmhiányon. Amikor egy-
szerre több gyártó forgat és mindén 
murakát előre meghatározott napokra 
beosztottak, a legkisebb eltolódás is sú-
lyos ütközésekre és zavarokra vezethet. 

Az újjáalakított Filmbizottsáytól te-
hát azt várja a szakm'a, hogy új felépí-

tésénél és személyi Összetételéinél fogva 
biztosítani tudja az elkövetkező lázas 
munkában a fennakadásmentes, zavar-
talan forgatást. Csak ezzel a hozzáértő 
és .állandó együttműködéssel valósítha-
tók meg hiánytalanul a tervezett fil-
mek és csak így érhető el, hogy a meg-
induló forgatás a magyar filmtermelés-
nek számiban és minőségben, új korsza-
kát jelentse. 

Másrészről viszont a Filmbizottság 
csak akkor tehet eleget ennek a felada-

tának, ha, a szakma a kívánságalt kellő 
időben juttatja el hozzá és nem az. utol-
só pillanatban jelentkezik. A magyar 
filmgyártás jövő évi erőpróbáját csak 
előrelátó, tervszerű szakmai javaslatok 
alapján támogathatja megfelelő gyors 
intézkedésiekkel a Fiimbizottság. 

Ha a szakma az elkövetkező lázas 
munkaütemben bebizonyítja, hogy érté-
kesen fel tudja használni a mai helyzel 
adta lehetősége,ket és mind művészi, 
mind üzleti vonatkozásban a várakozá-
soknak megfelelő elgondolásokat ter-
jeszt a Filmbizottsághoz, ezeknek meg-
valósításához minden bizonnyal számít-
hat a Fiimbizottság támogatására. 

A boletták rendezése 
Mult számúnkban isimertettük a bel-

ügyminisztériumban megtartott értekez-
leten letárgyalásra került szakmai kér-
déseket. A megvitatás után rendelettel 
szabályozzák újra a megváltozott viszo-
nyok következtéiben változást kívánó' in-
tézkedéseket. 

Nem került szóba azonban az érte-
kezleten a cenzurajegyek kérdése és így 
ezeknek újrarendezéséről nem tud sem-
mit a szakma, holott a fokozott üte,mű 
gyártás megindulásakor nagyon kívána-
tos lenne, ha a szakma tisztában volna 
azzal: mire számíthat ezen a címen. 

Nem vitás, hogy ha ezit a, kérdésit nem 
rendezik, az egymásután piacra kerülő 
magyar filmekkel az amúgy is túlságo-
san elszaporodott és értékétvesztett cen-
zurajegyek helyzete tovább fog romlani. 
Söt növelni fog ja az úszó boletták rosisz 
arányszámát az idegen filmek megcsap-
pant behozatala, mert hiszen ezeknek a 
jegyeknek nem lesz vásárlója. Ugyan-
akkor a növekvő filmgyártással újabb 
boletta,-kötegek kerülnek forgalomba. 

A cenzurajegyeket a magyar film-
gyártás tám'ogatásának gondolata hívta 
életre. Azóta azonban gyökeresen meg-
változtak a viszonyok. A z akkori elgon-
dolás ma csak bizonytalan értékű támo-
gatást jelent a gyártóknak. Épen ezért 
a megváltozott helyzetben induló gyár-
tás megkezdésekor a mai körülmények 
alapján teljesen újra kellene szabályoz-
ni a gyártóknak nyújtandó támogatást. 

Mint azt már több ízben javasoltuk, 
leghelyesebbnek az látszik a mai bi-
zonytalan viszonyok között, ha a cen-
zurajegyek változó árfolyamától függet-
leníteni lehetne ezt a támogatást és a 
boletták helyett fix összegű juttatásban 
részesítenék a gyártókat. Lehet, hogy az 
új megoldás sem lenne időálló és idővel 
ezt is újból felül kellene vizsgálni, mint 
annyi más rendelkezést a filmszakmá-
ban. Átmenetileg azonban minden bizo-
nyára megnyugtató megoldást jelentene 
a boletták rendezése, illetőleg áz egész 
kérdés újraszabályozása, amelyet eped-
ve várnak a magyar filmgyártók. 

Gyártási tervek 
Az Országos Nemzeti Filmbizottság 

felhívása szerint májusi 31-ig kellett be-
nyújtani a jövő évadban gyártani szán-
dékozó vállalkozásoknak terveiket, hogy 
a meginduló gyártási évadban egyrészt 
egyenletesen foglalkoztathassák, a mű-
termeket és túlzsúfolt hónapok közben 
ne legyenek rövid időre sem munka nél-
küli napok, másrészt a nagyszámban je-
lentkező gyártókat méltányossági és 
érdemi szempontok szerint oszthassák 
•be a műtermekbe. 

Amint az előrelátható volt, hatalmas 
számban jelentkeztek a gyártók. A ha-
táridő lejártáig 35 gyártó vállalkozó 99 
filméit terjesztett be a Filmbizottság-
hoz. Ezek között természetesen szép 
számmal akadnak kellően elő nem ké-
szített és fel nem szerelt beadványok, 
valamint olyanok, amelyek nem látsza-
nak kellően megalapozottaknak, A min-
den tekintetben megfelelőek azonban, 
amelyek jogos reményt nyújtanak ko-
moly és értékes eredményekre, teljesen 
kimerítik azt a számot, amelyet a mű-
termekben a jövő évadban teljes kapa-
citás igénybevétele mellett le lehet for-
gatni, sőt ezt meg is haladják. Alapta-
lannak bizonyult tehát azok. aggodalma, 
akik féltek, hogy nem lesz elég gyártó 
a fokozott magyar filmgyártáshoz. 

A nagyszámban beérkezett gyártási 

igényeket három csoportra osztották. Az 
elsőbe tartoznak azok, akik a Hunniá-
fcan kívánnak gyártani, a másodikba, 
akik a Filmiroda műtermét akarják 
igénybevenni, míg a harmadikba azokat 
tették, akik nem jelölték meg, hogy hol 
kívánnak forgatni. A Filmbizottság 
ezeknek névsorát megküldötte a gyárak-
nak és felhívta a gyárak vezetőségét, 
hogy ennek alapján folytassák le. az 
előzetes tárgyalásokat. A gyárakkal 
folytatott megbeszélés után a Film bi-
zottság határoz a gyártók elosztásában. 

Tekintettel a nagyszámú beadványra, 
amtelyek, között igen sok ütközés mutat-
kozik úgy a gyártás Idejére, mint a sze-
mélyi stb. megoldásokra vonatkozólag, 
a végleges játszási terv felépítése ala-
pos munkát jelent. Ezért határozott úgy 
a Filmbizottság, hogy egyelőre vonul-
janak az, első gyártók műterembe, kezd-
jék el a munkát, hogy ezalatt legyen 
idő a végleges forgatási rend kialakítá-
sára. 

Mihelyt meglesz a végleges beosztás, 
részletes beszámolót adunk róla. Az a 
tervünk, hogy az, idei évadban műter-
mekbe kerülő filmekről kimutatást ké-
szítünk a, gyártó cég neve, a filmi címe, 
írója, rendezője, zeneszerzője, műfaja és 
főszereplői szerint a szakma áttekint-
hető és _ hiteles tájékoztatása céljából. 
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F I L M 
A filmkölcsönzők beadványa a belügy-
miniszterhez a magyar filmek százalékos 
játszásának újraszabályozása ügyében 

Nagyméltóságú 

vitéz dr. Keresztes Fischer Ferenc 

belügyminiszter úrnak. 

B u d a p e s t 

Kegyelmes Urunk! 

Alulírottak, mint a magyar filmgyártó 
és filmkölcsönző vállalatok gazdasági 
érdekképviselete, a magyar filmek köte-
lező lejátszásának újabb szabályozása 
kérdésében, magyar filmgyártó tag-
jaink kívánságait a következőkben vá-
gunk bátrak összefoglalni: 

1. Tisztelettel kérjük, hogy a magyar 
filmek kötelező játszási százalékát az 
új 'szezontól, 1940. július hó 1-től kez-
dődő hatállyal a mozgóképszínházak egy 
év alatt lejátszott műsorának 30%-os 
arányában megállapítani kegyeskedjék. 

2. Tisztelettel javasoljuk, hogy az 
előző pont szerinti kötelező százalék-
arányba csak azok a magyar filmek 
számíttassanak bele, amely filmeket az 
illető mozgóképszínház a saját játszási 
rendjének megfelelően (elsőhetes pre-
mier-megjelentetésben, utánjátszó szín-
ház a másodhetet megelőzően, stb. stb.) 
tüz műsorára,. 

3. Tisztelettel javasoljuk, hogy a meg-
jelentető színházak a fentiek szerint kö-
telező minimális magyar fi lm százalé-
kos játszási kötelezettségüknek az egész 
egyéves játszási évad. alatt bemutatott 
műsoruknak alapul vétele mellett — 
csakis azok a magyar filmek számítsa-
nak az elcírt százalékba, amelyeket ezek 
a színházak szeptember hó 15-ét kőve-
tően, de| a következő év március 15-ét 
megelőzően tűznek műsorra. 

Tekintettel arra, hogy a mozgókép-
színházaknak a szezón közben — már-
cius hó közepén — még nem áll mód-
jukbarii teljes határozottsággal megál-
lapítani, hogy a szezón hátralevő részé-
ben, június hő 30-ig bezárólag hány fil-
mét fognak műsorukra tűzni, ennélfogva 
minden évben a március hó 16-tól júni-
us 30-ig sorra kerülő filmek számát az 
előző szezón hasonló időszakában bemu-
tatott filmek száma alapján kell számí-
tásba venni. 

4. Azok a magyar filmek, amJelyeket 
a mozgószínházak nem a 2. vagy 3. pon-
tok szerint tűznek műsorra, a köteles 
százalék kiszámításánál a mozgószínhá-
zak által bemutatott műsorok bruttó 
számából levonásba kerülnek. Fenti ja-
vaslatunknak indokolására bátrak va-
gyunk előadni a következőket: 

ad. 1. Az elmúlt idény tapasztalatai 
alapján kétséget kizáróan megállapítot-
tuk, hogy a készült magyar filmek bő-
ségesen elegendőknek mutatkoztak a 
iktülönlbözö (mozikategóriák kötelező 20 
%-c.s arányának kielégítésére; annak el-
lenére, hogy az elmúlt idényben a magyar 
filmgyártás egészen július hó második 
feléig, a Nagyméltóságod előtt is isme-
retes gyártási válság kapcsán, hosszú 
időin keresztül szünetelni volt kénytelen 
és emiatt csak 29 magyar film került 
bemutatásra. Egyrészről tehát a magyar 
filmek kőtelező százalékának fentiek 

szerint javasolt felemelését indokolja az 
a körülmény, hogy a magyar filmgyár-
tás további akadályainak elhárítását az 
illetékeseknek aránylag még jó időben 
történt közbelépése már ez évi június 
hó elejétől kezdve intézményesen bizto-
sította, másrészt, hogy a magyar film-
gyártók vállalkozási kedve is lényege-
sen megnövekedett — a tavalyinál jó-
val nagyobb számban fog magyar film 
rendelkezésre állani. Ezek szerint a ta-
valyi 29 magyar filmmel szemben a kö-
vetkező szezón számára előreláthatólag 
40—42 magyar film1 áll majd rendelke-
zésre. Ezenfelül azonban a százalékos 
arány felemelését indokolja az a körül-
mény is, hogy a már is bekövetkezet 
valutáris korlátozások következtében és 
a közeljövőben várható szállítási nehéz-
ségek miatt Magyarországon forgalom-
ba kerülő külföldi íilmék száma lénye-
gesen csökkenni fog, — ezért az egyes 
színházkategóriák előreláthatóan a ta-
valyinál kevesebb külföldi filmet fognak 
műsorra tűzni; a mai 20% érvényben-
hagyása esetén tehát a mozgószínházak 
az eddiginél kisebb számú magyar film 
játszására lennének kötelezve. 

ad. 2. Az ebben a pontban tett javas-
latunk teljesítése a magyar filmgyártók 
tényleges támogatása érdekében elen-
gedhetetlenül szükséges, minthogy a 
korábbi rendelkezések alapján bizonyos 
színházkategóriák — különösen egyes 
premierszínházak _ oly módon tettek 
eleget a kötelező százalékos játszási kö-
telezettségüknek, amely mtód semmi-
képpen sem volt alkalmas a magyar 
f i jm tényleges támogatásiára. Az emlí-
tett színházak ugyanis a rendes játék-
rendjükben kizárólag premier-filmeket 
mutatnak be minimális 7 napos játszá-
si kötelezettséggel; ezzel szemben a kö-
telező magyar filmek egy részét nem 
a premier-megjelentetésire váró magyar 
filmek közül, hanem régebbi — esetleg 
több éves filmek közül választották ki 
és ezeket a filmeket a holt-szezon leg-
gyengébb üzletmenetelü időszakában 
olyiankor mutatták be, amikor a moz-
gósizínházak bruttó bevétele alapján el-
számolt magyar filmkölcsöndíj alig né-
hány száz pengőt tesz, ki. De odáig is 
elmentek, hogy az ily módon műsorra 
tűzött filmeket csak 3—4 napos játszás-
ban mutatták be, ami mellett a magyar 
filmgyártónak jutó premier-kölcsöndíjat 
majdnem teljes egészében felemésztette 
az új kópia előállításával, vagy pedig a 
premiermozi reklámozásával kapcsolatos 
kész kiadása. 

Az ilyen sajnálatos esetek intézmé-
nyes megakadályozása feltétlenül szük-
séges éppen a bemutató-színházaknál, 
amelyeknek műsora az ország összes 
mozgószínházá előtt ismert és így rossz 
példájuk az egész országra kihat. De 
azért is rendkívül fontos, mert ezeknek 
a Színházaknak az .anyagi eredménye 
dönti el a legtöbb magyar film sorsát. 

ad. 3. Tisztelettel bátorkodunk előad-
ni, hogy az e^yes filmek anyagi ki-
használhatósága szempontjából óriási 
fontosságú a film megjelentetésének idő-
pontja. Ugya-nisí a jelentősebb kölcsön-
díjakat fizető budapesti és vidéki moz-
gószínházkategóriák a premier újság-
reklám által teremtett aktualitást igye-
keznek kihasználni és a premierszínhá-

zak játszásával egyidőben vagy azt kö-
vető legkorábbi terminusokon iparkod-
nak a filmeket bemutatni. Ezért a film-
szezón végén, március 16-a után bemu-
tatásra kerülő filmek lejátszása a je-
lentékenyebb színházakban a nyári hó-
napokra húzódik ki. Különösen áll ez a 
magyar filmekre, amelyeket a közép és 
kisebb kategóriájú mozgószínházak jó-
formán kivétel nélkül műsorra tűzik és 
így egy magyar filmnek a legjelenté-
kenyebb mozgószínházakban való leját-
szása 3—.4 hónapra tolódik. Ennélfogva 
a szezón végén megjelenő film'ek játszá-
sa nagyrészt a holt-szezonnak számító 
nyári hónapokra esik. 

Köztudomás szerint a holt-szezónban 
a mozgószínházak 40—60%-kai kisebb 
bevételeket érnek el és a fizetett köl-
csöndíjak is a bevétel arányában csök-
kennek ez időszak alatt. Különösen nagy 
fontosságú e kérdés ilyen szabályozása 
azóta, amióta Nagyméltóságod 46.300/ 
940. B. M. számú rendelete valamennyi 
jelentékenyebb mozgószínházban a ma-
gyar filmtek részesedéses játszását köte-
lezővé tette. A fenti okból a magyar 
filmgyártók közül azok, akik tőkeerősek 
voltak, már a korábbi években is szer-
ződésileg zárták ki annak lehetőségét, 
hogy a premierszínházak e vállalatok 
magyar filmjeit az e pontban javasolt 
határidőnél későbbi időpontban tűzzék 
műsorra, sőt a lehetőség szerint kikö-
tötték azt, hogy a magyar filmet pedig 
csakis az első fél-szezónban, tehát de-
cember 31-ig bezárólag tartozik a pre-
mierszínház műsorra tűzni. 

Sajnos, a mai viszonyok között gyár-
tó vállalkozóink anyagi ereje oly gyen 
ge, hogy a premierszínháznak olyan tö-
rekvésével szemben, mely szerint ezek-
nek a magyar filmeknek a műsorra tű-
zését az esetleg korábban vállalt kül-
földi filimszerződéseiktől függően álla-
pítják meg, legtöbbnyire nem tudnak 
ellenállni. Éppen ezért van szükség ar-
ra, hogy e kérdést a mkgyar filmgyár-
tóknak érdekei szerint Nagyméltóságod 
rendeletileg szahályozza. 

Különös nyomatékkal hangsúlyozzuk, 
hogy a jelen 3. pont szerint kért szabá-
lyozás jelenti a magyar filmgyártók 
részére a legnagyobb mértékű segítsé-
get annak ellenére, hogy ez a rendelke-
zés nem hárít a premierszínházakra 
semmiféle újabb terhet. E színházak 
ugyanis a magyar és külföldi filmeket 
egyaránt részesedéses alapon játsszák 
és kevés kivétellel az összes filmeket 
prolongációs-klauzula alapján, de addig 
tartják műsoron, amíg ezeknek a moz-
gószínházaknak megfelelő bevételi for-
galmat biztosítanak. Azáltal pedig, hogy 
a filmszezán értékesebb terminusain e 
mozgószínházak magyar filmeket fog-
nak bemutatni, maguk a színházak sem-
miféle kárt nem fognak szenvedni. 

Mély tisztelettel kérjük Nagyméltó-
ságodat, hogy a magyar filmek százalé-
kos játszásának újraszabályozása körül 
a fentiekben tett és a magyar filmgyár-
tók támogatása érdekében legminimáli-
sabbra szabott előterjesztéseinket f i-
gyelembe venni kegyeskedjék. 

Vagyunk Nagyméltóságodnak, 

Budapest, 1940. június hó. 

mély tisztelettel 

ORSZÁGOS MAGYAR MOZGÖKÉPIPARI 
EGYESÜLET 

Pogány Frigyes dr. Erdélyi István dr. 
elnök titkár 

ny, ü, államtitkár 
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F I L M 

T E C H N I K A 
S Z E R K E S Z T I : K AR BÁN J Ó Z S E F 

Filmanyag és munkamegtakarítás 
a kombinált f i lmfelvételek készítésénél 

Ahol szükség van két vagy több kép-
nek egymásra való felvételére vagy má-
solására, tehát előtér és háttér külön-
böző időkben készült képeinek alkalmas 
módon való egyesítésére, trükkfelvétel-
ről beszélünk. Bár ebben az esetben a 
cél nem az, hogy különleges, fantaszti-
kus vagy komikus trükkhatást érjünk 
el, hanem, a képek egyesítésével (kom-
binációjával) igyekszünk azt a termé-
szetes hatást kelteni, mintha a kép tel-
jességében azonos időben készült volna. 

A filmtechnikában adódnak esetek, 
amikor csak technikai okokból a kép-
kombinálás lehetőségéhez folyamodunk, 
mert a forgatókönyv követelte jelenet 
elkészítése más módon nem lehetséges. 
A képkombinálás gazdasági alapja je-
lentős, mert nincs szükség arra, hogy 
az idegenben lejátszódó cselekmény mi-
att az egész felvételi személyzet és a 
színészek elutazzanak és a helyszínen ké-
szítsék el a felvételeket. 

Ugyancsak elkerülhető a nevezett el-
járással a festett, rajzolt, vagy akár mű-
vészi módon felépített, de nem termé-
szetes hatású díszlet. 

Mint ahogy már számos nagysikerű 
film bizonyította, ma a képkombinálás 
technikája annyira fejlődött, hogy a ter-
mészet csorbítatlan szépségét láthatjuk, 
de a kép hátterét csak az egyedül uta-
zó, kellő utasításakkal ellátott filmope-
ratőr készíti a távol idegenben, míg a 
játékrészt a műteremben, zavartalanul, 
minden segédeszköz birtokában fotogra-
fálják hozzá vagy fordítva. 

A mai háborús idők nem alkalmasak 
arra, hogy akár a közelebbi külföldre 
utazzon a stáb, de közrejátszik a devi-
zamegtakarítás elsőrendüsége is. 

Általában három képkombinálási le-
hetőség van: 

1. háttérvetítés: az elő térj áték jelenet 
képfelvétele egy eléggé nagy méretű 
fényáteresztő vetítőernyő előtt, amelyre 
a korábban fényképezett háttérképet 
mint pozitívet vetítik, 

-2/ másolással váló egyesítés: a má-
soló technikus (különösen a magyar) 
ötletekben kifogyhatatlan. A sokféle 
megoldás, — kitakarások, bekopírozá-
sok, átmenetek, — leírása külön kötetet 
töltene meg; 

3. Dunníng-eljárás, amely bizonyos 
mértékben a felvételi és másolótechni-
kai kombituUás között áll. Itt a koráb-
ban elkészített háttérkép pozitívje egy-
időben halad a képfelvevőn át az expo-
nálatlan negatív előtt. Tehát a felvevő-
gépben két film halad. A háttér pozi-
tívje és a nyers negatív. A pozitív film-
nek alkalmas módon való megszínezése 
és a műtermi jelenet kiegészítő színű 
világítása által elérhető, ihogy azokon a 
helyeken, ahol nincs színész-szereplő, 
ismét a háttér negatívja exponálódik. 

A tulajdonképpeni háttérvetítésnői ál-
talában a vetítés a vetítőernyő mögött 
történik. Itt egész sor nehézséggel kell 
megküzdeni. Elsősorban a nagy fény-
vszieséggeí kell számolni. Ennek léküz-

dése csak két. módon lehetséges. Vagy 
megfelelő fényáteresztő ernyő alkalma • 
zá.-.tt, vagy a vetítő fényintenzitás eme-
lése. Az utóbbi körülményes s, filni ^yu-
lé.'.vcny volta miatt. A további nehézség 
a j éityfolt eltüntetése. A vetítő wriyö ki-
világítása általában egyenlőtlen, mert a 
ve Utó-berendezés merőlegesen áll az er-
nyőre. A merőleges vetítés okozza azt, 
hogy az objektív nagyfényerejü pontja 
az ernyő szélei felé mindinkább gyengül. 
Előáll az általában ismert hot spot, né-
metül LiclJflcck. A vetítőgép esetleges 
oldalállása nem oldja meg a kérdést, 
mert az egyenlőtlen kivilágítás párosul 
a kép esetleges elrajzolódásával, nem is 
említve az életlenséget. A továbbiakban 
az ernyő előtti tér megfelelő világítása 
okoz sok fejtörést. Nemi kerülhető1 el az 
ernyő bizonyos fokú felderítése sem,. A 
vetített háttér emiatt elveszíti mélysé-
gét. A kontraszt hiánya nagyon befo-
lyásolja a végeredm'ényt. A szereplők 
és a játéktér bevilágítása oldalfények-
kel is elégtelen, mert nincs mód a tört 
és visszavert, tehát közvetett fények el-
takarására. 

A háttérvetítéis tökéletesítésére szá-
mos bejelentés történt. Mindegyike töto-
bé-kevésbbé bevált, bár mindegyik tete-
mes pénzügyi befektetést is jelentett. 
Ezeknek a felsorolása hosszadalmas. 
Végeredményben még mindig inkább aZ 
egyszerű kivitelt választja a gyártó. 

Az, összes háttérvetítés rendszereknél 
nagyon fontos' a képvetítögép és a fel-
vevőgép egyidejű (synohron) futása. Ezt 
is számos megoldás biztosítja. 

Nagyon érdekes és nem is egyszerű 
eljárást fejlesztettek az amierikaiák 
(Gregory, U. S. A. Pat. 2164770), hogy 
tökéletes és pontosan fedő kitakaró 
maszkokat kapjanak. A, műteremben két 
mechanikailag vagy elektromosan kap-
csolt felvevőgép áll, amelyek pillája fel-
váltva nyit, illetőleg zár. Tehát felvé-
telkor a két gép zárja közül az egyik 
mindig nyitva van. A játéktér csak ak-
kor' van kivilágítva,, amikor az egyik 
gép zárja nyitott. A játéktér háttere fe-
hér és kellően ki van világítva hátulról, 
de csak abban a pillanatban, amikor a 
második gép zárja, van nyitva. ,A vi-
lágítás kapcsolói kényszerkaposolatban 
vannak a két felvevőgép pilláival. Vég-
eredmény: az egyik gép csak a játék-
felvételt készíti, sötét háttér mellett, míg 
a másik felvevőgép a kellő pillanatban 
kivilágosodó fehér háttér mellett sil-
houette képet ad a szereplőkről. Az, ide-
genben fényképezett háttérképi összemá-
sol ása aztán úgy történik, hogy az 
árnyfelvét,el, mint kitakaró maszk szol-
gál. A legnagyobb figyelemmel kell a 
két felvevőgépet beállítani és mindkét 
felvételnek azonos nézőpontból kell ké-
szülnie. Mechanikai rezgéseknek, film-
zsugorító lehetőségeknek eleve el kell 
tünniök. A végeredmény igen figyelem-
rem'éltő, mert nélkülözi mindazokat a 
sajátságokat, melyek a h.áttérvet íténes 
eljárásnál észrevehetők, K. J. 

EST'Í ÚJSÁG, 1940. VI. 6. Még nyári 
szünet előtt törvény lesz az új színházi 
és filmkamarai javaslatból. 

ESTI KURÍR, 1940. VI. 6. Rendszere-
sítik a filmoktatást az összes fővárosi 
iskolákban. (Még az idén elkészül a két-
századik oktatófilm.) 

NÉPSZAVA, 1940. VI. 4. Időszerű 
filmkérdésekről. ( M A G Y A R F ILM 1940. 
VI. 1-i számából). 

ÚJSÁG, 1940. VI. 4. Értekezlet a 
belügyminisztériumban az aktuális 
filmkérdésekről. ( M A G Y A R F I L M 1940. 
VI. l.-i számából.) 

NEMZETI UJSAG, 1940. VI. 4. 43 
magyar film lesz az új évadban. (MA -
G Y A R F I L M 1940. VI. l.-i számából.) 

PESTI ÚJSÁG, 1940. V. 29. v. I: 
Indul, vagy nem indul a magyar film-
gyártás? 

L É G O L T A L M I KÖZLEMÉNYEK 
1940. V. 15. Székely Ádám: Filmszín-
házak légoltalma. 

MAGYARORSZÁG, 1940. VI. 1. Az 
egyforma híradókról. 

FÜGGETLENSÉG. 1940. VI. 2. A tel-
jes magyar filmszakma felvonul a lilla-
füredi filmes vándorgyűlésen. 

M A G Y A R S Á G , 1940. VI. 2. Az újjá-
szervezett magyar filmgyártás igazi 
arca. 

• HÉTFŐ, 1940. VI. 3. Hétszáz film-
gyártót, kölcsönzőt és mozist várnak a 
lillafüredi vándorgyűlésre. 

NEMZETI FIGYELŐ, 1940. VI. 
F. F.: Filmválság. 

KIS UJSAG, 1940. VI. 1. Jövő héten 
újjáalakul a Nemzeti Film Bizottság (28 
gyártó 90 filmre kért engedélyt.) 

ESTI ÚJSÁG, 1940. VI. 3. Lillafüre-
den kerülnek színre először a jövő sze-
zon magyar filmslágerei. 

MAGYARORSZÁG, 1940. VI. 3. Jön.' 
Jön! Jön! — Még három évet kell várni 
a televízióra? (Sikerrel járnak Ameri-
kában a kísérletek, de a háború miatt: 
el kell halasztani a televízió általános 
bevezetését.) 

PESTI UJSAG, 1940. VI. 3. Meddig 
tart Castiglione úr diktatúrája? 

M A G Y A R NEMZET, 1940 VI. 5. A 
filmszakma kérdései a filmhéten. 

ÚJSÁG, 1940. VI. 5. Egykéz a film-
kivitelben. ( M A G Y A R F I L M VI. l.-i 
számából.) 

M A G Y A R S Á G , 1940. VI. 5. A magyar 
filmgyártás döcögő . . . ( M A G Y A R 
F I L M VI. l.-i számából.) 

ESTI KURÍR, 1940. VI. 5. Új szín-
házi, film és zenei kamarákat állítanak 
fel. (Súlyos bírálat a kultuszminiszter 
törvényjavaslatának indokolásában a 
megszűnő Színművészeti és Filmkamara 
működéséről.) 

MAGYARORSZÁG, 1940. VI. 5. Nem-
zetközi filmverseny Velencében. (MA-
G Y A R F I L M VI. l.-i számából.) 

MAGYARORSZÁG, 1940. VI. 4. „Nem 
készülök vallás elleni merényletre!" 
(Cecil B. de Mille Szűz, Mária filmterve 
és erélyes nyilatkozata.) 

ESTI ÚJSÁG, 1940. VI. 4. Közel öt-
ven magyar film. készül az idén. (MA-
GYAR F I L M VI. l.-i számából.) 

MAGYARORSZÁG, 1940. VI. 4. Öt 
perc szünet! (Büfé az. előcsarnokban.) 

ÚJ MAGYARSÁG , 1940. VI. 5. Az 
egész magyar filmszakma felvonul a 
lillafüredi vándorgyűlésen. 



M A G Y A F L 

F I L M 
Lapunk tizenhathónapos 
történetéhez tartozik az 
a héről-hétre vaskosab-
bá fejlődő dosszié, 
amelyben időrendileg 
összegyűjtjük mindama 
híreinket és cikkeinket, 

amelyeket a velünk csereviszonyban 
álló, főleg napilapokban viszontlátunk 
megrövidítve, néha kinyújtva vagy át-
írva, sokszor pedig szó szerint. 

Annakidején, az induláskor a kölcsö-
nös lapküldést azért vezettük be, hogy 
— mint egyetlen magyar filmszaklap — 
kőnyomatosként tegyünk szolgálatot a 
napisajtónak, amely nem lehet olyan 
mértékben és olyan frissen informálva 
a magyar filmgyártás, kölcsönzés, mo-
zi és Filmkamara ügyeiről, mint mi, 
akik közvetlenül és állandóan a fonás-
nál élünk. A napilapokban különben 
sem a filmrovaton van a hangsúly, ne-
künk ellenben a film a hivatásunk, mi 
az egyetlen, hivatalos és éppen ezért 
hiteles szócsöve vagyunk a hazai film-
életnek. 

Értesüléseink egyedülállóak, megbíz-
hatóak, tehát kitűnő és a nagyközönsé-
get is érdeklő anyagot nyújtanak a na-
pisajtó számára. Egyre dagadó dosszi-
énk a bizonyíték, hogy megállapítá-
sunk tárgyilagosan igaz. Majdnem min-
diennap találkozunk egy-egy hírünkkel, 
sőt: cikkünkkel a napilapokban és 
megelégedéssel állapítjuk meg, hogy 
érdemes szolgálatot teszünk a szakkö-
zönség körein kívül is. Minden viszont-
látott hírünk egy-egy elismerő gesztus 
magyar laptársaink részéről, hogy jól 
és hasznosan végezzük munkánkat. 

„Ha engem 
másolsz, 

jól vigyázz i 
Átvett híreinkben, cikkeinkben persze 

csak a legritkább esetben olvasható a 
forrás: lapunk neve. Néha említik meg 
csupán, hogy a Filmkamara hivatalos 
lapjából ered az információ. Előfordul 
azonban az az eset is, hogy mint az 
egyik naponta többször megjelenő kő-
nyomatos (szintén velünk csereviszony-
ban álló) jelentéseként jelennek meg 
cikkeink, híreink. Újságírói, kartáisi 
kollegialitásból soha sem tiltakoztunk a 
ilyen ártatlan idegen tollakkal ékeske-
dés ellen, soha nem rektifikáltuk. Egy-
szerűen elkönyveltük a többiek közé — 
a dossziéba — a kis siker-mozaikokat 
és a következő hétre gondolunk, hogy 
még több „átvehető" hírrel szolgáljunk. 

A lapokkal fennálló cserevsziszo-
nyunk másik célja az, hogy LAPSZEMLE 
című rovatunkban regisztrálhassunk 
minden cikket, ami a filmről, moziról, 
filmsztárokról a napi- és hetiujságok-
ban, sőt: a külföldi lapokban is meg-
jelenik. Hadd tájékozódjék a szakma 
melegiben arról, hogy melyik lap mi-
lyen mértékben foglalkozik a filmvilág 
ügyeivel és hadd szolgáljon ez a ro-
vatunk valamikor egy elszánt filmtörté-
nelem-írónak hasznos forrásmunka-
megjelöléssel. Ebbeli célunk sikerét 
igazolandó, megemlítjük azt, hogy 
éppen LAPSZEMLE-iovaiunk ösztönzött 
néhány filmembert arra, hogy az abban 
foglalt forráscikkek alapján különböző 

komoly filmtanulmányokat és könyve-
ket írjanak szegény magyar filmirodal-
munk gyarapítására. 

Ennyi bevezetés után pedig lemásol-
juk a MAGYAR FILM legutóbbi számá-
ban a készülő velencei nemzetközi 
filmversenyről írott cikkünk egyik be-
kezdését: 

„A zártszám megállapításával 
az illető ország évi gyártásának 
mennyiségét veszik alapul. Évi 
25 játékfilm után 1 film, 25—50 
játékfilm esetében 2 film, 50—100-
ig 3 film, 100—150-ig 4 film, 150— 
200-ig 5 film, 200—300-ig 6 film, 
300—400-ig 7 film, 400-on felül 
gyártó országok 8 filmet mutat-
hatnak be." 

Ezután pedig gyorsan lemásoljuk az 
egyik napilap tőlünk átvett fenti cikké-
nek vonatkozó bekezdését: 

„A kiírás értelmében a gyártó 
országok 150 métertől 200 méterig 
5 filmet, 200 métertől 300 méterig 
6 filmet, 300 métertől 400 méte-
rig 7 filmet, 400 méteren felül pe-
dig 8 filmet mutathatnak be." 

Tessék figyelmesen összehasonlítani 
a két idezett bekezdést és mosolyogni, 
mint ahogy mi is azt te'iük. 

Majd elfelejtettük! A szóbanlévő na-
pilap cikke, amelyből idéztünk, ezúttal, 
kivételesen megnevezte a forrást. De 
nem lapunkai, hanem: V e l e n c e , j ú -
n i u s 5. 

Ejnye ejnye! V. D. 

Ha szünetet tart, úgy szünet alatt, 
Ha nem tart szünetet, úgy üzemközben 
felülvizsgáljuk berendezését és 
tanáccsal látjuk el a felújításra vonatkozólag 

Telefongyár részvénytársaság 
Gyárt és szállít: 
teljes hangos íilmleadőberendezéseket, 
adaptereket, 
különféle erősítőket, 
előerősítőket, 
hangszórókat, 
Victoria- és AEG vetítőberendezéseket. 
Gépvásárlás, vagy gépének felújítása előtt 
kérje szakemberünk kötelezettség nélküli 
djmentes kiküldését. 

Te l e fongyá r r é szuénytá r sa ság 
Budapest, XIV., Hungária-körút 126—128. 
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CZAUPPER MIKLÓS 
Komoly, értékes, becsült napszá-

mosa a szakmának több mint két 
évtizede. Reggeltől délutánig film-
kölcsönzővállalata ügyeit intézi, dél-
utántól éjfélig pedig a Nyugat mo-
zit vezeti, ame'.ynek felvirágoztatása 
körül elvitathatatlan érdemeket szer-
zett. Szívós akaratával nagyon sok 
akadályt döntött le — bocsánat — 
ugrott át. 32 éves volt amikor, 
mint a Vita filmszínház rt. ügyve-
zető igazgatója, előkelő szerepet töl-
tött be a szakmai életben. A kölcsön-
zők egyesületének pénztárosa. Nagy 
elfoglaltsága ellenére á'landóan időt 
tud szakítani az egyesület anyagi 
gazdálkodásának felügyeletére. A 
szociális eszmék régi harcosa. Már 
18 évvel ezelőtt a Magántisztviselők 
Országos' Szövetsége filmszakcsztá-
lyának elnöke volt és ebben a minő-
ségben szép eredményeket ért el 
kartársai javára. Egyebekben igen 
udvarias, előzékeny és szolgálatkész 
modorú. Kimondott szava törvény-
erejű. Állandóan siet, soha sincs 
ideje, gyorsan beszél. Szakmai ma-
gánkörökben egyáltalán nem látható. 
Az t hihetné az ember, hogy ennyi 
szorgalmas munka után legalább 
kocsit vagy vil 'át s érzett magának. 
Dehogy! Mindössze egy szép és kel-
lemes otthona van, ahová éjfél után 
holtfáradtan tér pihenni. Szakadatlan 
elfoglaltsága mellett, nem is értjük, 
miképpen maradt ideje az elmúlt té-
len arra, hogy egyetlen privát szen-
vedélyének gyakorlása: korcsolyázás 
közben kitörje a bal karját. 

Te vagy a dal 
Irta: Nagymihály Sándor 

Filmre írta: Deésy Alfréd 
Rendezte: Rodriguez Endre 

Segédrendező: Palásthy Géza 
Zene: Dolecskó Béla 

Főszereplök: Sárdy János, Szabó Klári, 
'•üennyei Vera, Feleki Kamill, Ádám Piri, 
Vaszary Piri, Toronyi Imre, Kőváry 
Gyula Misoga László, Kompóthy Gyula 

Beszél: magyarul 
Gyártotta: Turul 

Gyár: MFI 
Gyártási vezető: Bajusz Péter dr. 

Felvételvezetg: Tasnády Árpád 
Kép: Icsey Rezső 

Hang: Kereszti Ervin 
Összeállította: Katonka László 

Díszlet: Simoncsics József 
Ruhák: dr. Bajusz Péterné 
Állófényképész: Inkey Tibor 

Hangrendszer: Pulvári 
Laboratórium: MFI 
Hossza: 2082 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Turul 

Bemutatta: Forum, Scala, június 3. 
* 

Nádas Péter szobafestő több társával 
egy lakásban dolgozik. Munka közben vi-
dáman énekelnek. Ugyanebnen a bérház-
ban lakik Selmeczy énektanár, aki meg-
hallja az éneket és felajánlja a fiatal 
festőnek, hogy a hangját kiképezi. Nádas 
nem akarja ingyen elfogadni, de Sel-
meczy lányának, Évának rábeszélésére 
mégis enged és tanulni kezd. A fiatalok 
között szerelem fejlődik ki. Gastenburg 
Livia, a ház tulajdonosnője egyik ének-
órán meghallja Nádas hangját és meg-
hívja tanárával a legközelebbi zeneesté-
lyére. A fiatalember nemcsak, mint éne-
kes, hanem, mint férfi is megtetszik a 
dúsgazdag özvegynek. Miután tudja, hogy 
az szerelmes az énektanár lányába, kül-
földi turnéra viszi, hogy így a lánytól 
elszakítsa. Nádas külföldön nagy sikere-
ket arat. A hírnév és a siker megrésze-
gíti, elfelejti Évát és teljesen Livia va-
rázsa alá kerül. Livia azonban megúnja 
Pétert, mert az egyik koncerten meg-
ismerkedik egy autóversenyzővel. Nádas 
észreveszi a flörtöt, de Livia megnyug-
tatja. Mialatt Péter a bárban Liviára vár, 
az megszökik az autóversenyzővel. Péter 
kirohan az utcára és üldözőbe veszi a 
szökevényeket. Vad hajsza során Péter 
autója egy kerítésnek szalad és össze-
törik. Péter súlyosan megsérülve kerül a 
kórházba. Értesítik Selmeczyt, hogy Pé-
ter a szerencsétlenség következtében 
megnémult. Éva, feledve mindent,, azon-
nal odautazik. Az orvosok remélik, hogy 
a váratlan viszontlátás izgalma talán cso-

dát fog tenni. A viszontlátás és kibékülés 
azonban nem adja vissza az idegsokktól 
megnémuit ember hangját. Éva a lábba-
dozó Pétert hazahozza az apjához. Egyik 
napon Éva kis tanítványával, Zsuzsiká-
val hóembert épít, Péter a távolból szo-
morúan nézi a hóember körül ugrándozó 
fiatalságot. Rémülten veszi észre, hogy a 
hóember mögött levő állványzat össze-
omlással fenyeget. Ekkor a kétségbeesés 
visszaadja a néma ember szavát. Péter 
meggyógyult, a hangja szebben cseng, 
mint valaha. Az első útja a festők dalár-
dájába vezet, ahol a régi barátok között 
ünneplik meg eljegyzését az igazi szerel-
mével, Évával. 

* 
Az évadzáró magyar filmujdonság a dal 

és a zene jegyében készült, sok derűvel, 
romantikával, söt drámai momentum-
mal fűszerezve. Van benne minden, ami 
a moziközönség szemének, szájának ingere. 
A premierközönség: többször beletapsolt a 
film pergésébe, főleg amikor a történet 
címét viselő sláger felhangzik Sárdy Já-
nos Kiepura-torkából. A nemrég feltűnt 
fenomenális magyar tenorista meghódí-
totta a közönséget elsősorban csodás hang-
jával, egészséges magyar kiállásával és 
még egészségesebb, zamatos, izes dunán-
tuli prózájával. Ila ez a film — Uram, 
producer és rendező, bocsáss! — semmi 
egyebet nem nyújtott volna (pedig nyújt 
sok minden egyebet is bőven!), mint Sár-
dy Jánost, az Opera fiatal csoda-énekesét 
és ezzel színpadi és filmbeli perspektívá-
ját, akkor is megnyerte volna legőszintébb 
dicséretünket. Gratulálunk a Turul sike-
rült első magyar filmjéhez, amely a kö-
zönségsiker jeleivel startolt a premiermo-
zikban. De hogy ne érjen bennünket a 
baráti elfogultság vádja, bátran leírjuk, 
hogy vannak a filmnek itt-ott, apró-
cseprő hibái. Dehát az a magyar film-
gyártó vesse reá az első követ, akinek 
a filmje hiba nélkül való. Ennek az álta-
lános jelenségnek pedig tudvalevően fő-
ként az az oka, hogy a magyar filmekhez 
csak az ambició sok, a pénz azonban an-
nál kevesebb. V. D. 

A két tökfej 
(Blockheads) 

Rendezte: John G. Blystone 
Főszereplők: Stan Laurel, Olivér Hardy, 
Billy Gilbert, Patrícia Ellis, Minna 

Gombell, James Finlayson 
Gyártotta: Metró 
Beszél: angolul 

Magyar szöveg: Radó István 
Hossza: 1570 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Metró 

Bemutatta: Royal Apollo, június 5. 

¥ 
Stan Laurel és Olivér Hardy, amerikai 

közkatonák, együtt vannak a háborúban. 
Míg a szakasz rohamra megy, Stant a 
parancsnok odaállítja a lövészárokba őr-

Premiermozik műsora: 

Á T R I U M D III. 88. máj. 29-től Tobis 
C A S I N O Kár volt hazudni máj. 30-tól Objectiv 
C I T Y Táncrend máj. 30-tól Kovács E. 
C O R S O Toprini nász jún. 4-től Photophon 
D É C S I Az üldözött máj. 30-tól Warner 
FORIJM Te vagy a dal! jún. 3-tól. Turul 
O M N I A Oz máj. 22-től Metró 
R A D I U S Családi titok jún. 6-tól. Csepreghy 
R O Y A L A P O L L O A két tökfej jún. 5-től. Metró 
S C A L A Te vagy a dal! jún. 3-tól, Turul 
UR A NIA D. III. 88. máj. 29-től Tobis 
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nek, azzal az utasítással, hogy maradjon 
ott, míg fel nem váltják. Az idő múlik, 
a háború régen befejeződött, 1938-ban va-
gyunk. Egy repülő száll el a lövészárok 
fölött. Stan még mindig őrködik. Meg-
látja a repülőt, lövöldözni kezd rá. A re-
pülő dühösen leszáll, leszidja s - közben 
megmagyarázza Stannak, hogy a háború 
befejeződött. Stan nagynehezen áll rá, 
hogy hazamenjen. Otthon, Amerikában, 
egy katonaotthonban helyezik el. Ollie, 
aki közben megházasodott s éppen házas-
sága évfordulóját készül megünnepelni, 
meglátja Stan képét egy újságban. 
Nyomban elmegy hozzá és felajánlja neki 
otthonát. Azt hiszi, Stannak féllába van, 
mert úgy ül a székben, hogy egyik lábát 
maga alá húzza, s csak később jön rá, 
hogy Stannak semmi baja. Sok kaland 
közepette érnek fel a lakásba, Ollie fele-
sége nincsen otthon. Bejön azonban a 
szomiszéd elefántvadász fiatal és csínos 
felesége, aki tévedésből Ollie helyett le-
velet kapott a postán. Ollie egy régi 
leányismarőse írta és Ollie ugyancsak 
nem szeretné, ha meglátná a felesége. 
Az asszony nemsokára hazajön, harag-
szik, hogy Ollie ilyen sokáig elcsavargott 
és kijelenti, hogy nem főz nekik vacsorát. 
Stant pedig egyáltalán nem fogadja szí-
vesen. Veszekednek, majd az asszony be-
csomagol és elmegy. Ollie kijelenti, hogy 
a vacsorának meg kell lennie, legfeljebb 
maga főz. Ügyetlenségükben felforgatják 
az egész lakást, felrobbantják a gáztűz-
helyet. Az elefántvadász felesége rémül-
ten jön 'oe megnézni, mi történt és fel-
ajánlja segítségét a takarításnál. Ollie 
behoz egy tál puncsot s a ruhájára önti. 
Ollie egy pizsamáját adja oda neki. Mi-
kor átöltözött és munkához fognának, jön 
Ollie felesége. Stan és Ollie ládába buj-

tatják az asszonyt. Viszik . kifelé, azzal, 
hogy Ollie -elmegy. Hardyné veszekedni 
kezd, a lármára előjön az elefántvadász 
is. Az asszony a rendőrségre fut, mert 
a,zt állítja, hogy Stan tette tönkre az éle-
tüket. Közben Scan kikottyantja, hogy a 
ládában szép fiatal- asszony ván s az 
elefántvadász elárulja, hogy nem jár 
mindig Afrikában, hanem csinos lányok 
után. Felesége erre haragosán előbújik 
a ládából. Stan és Ollie menekülnek, az 
elefántvadász utánuk lövöldöz, de elfut-
nak előle. 

* 
Régi, kedves barátainkat láttuk viszont 

e héten. Mint rendesen, ezúttal is alapo-
san igénybevették nevetőizmainkat. Bo-
csánat a kifejezésért, de annyi hülyeséget 
követnek el felvonásokon át, hogy mu-
száj nevetnünk a tökfej-duó legfrissebb 
kalandjain. A legegészségesebb ötlete i 
filmnek az a mag, amelyből aztán kitere-
bélyesedik a szűnni nem akaró hangos ka-
cagás fája: az egyik tökfejet ottfelejtet-
ték a világháborús lövészárokban, ahol 
husz =ven át szolgál, PS lövöldözi az ar-
ratévedő békés polgári repülőket. Stan és 
Pan, a moziközönség biztos és telihatású 
mulatíatói született tökfejükre ezúttal ko-
ronát tettek. V. D. 

Családi titok 
(Le secret de polichinelle) 

Irta: Pierre Wolff 
Filmre írta: Charles Spaak 

Rendezte: Barthomieu 
Főszereplők: Raimu, Frangoise Rosay, 

Alain Michel 
Gyártotta: ACE 

Beszél: franciául 

Magyar szöveg: Lándor Ti;/adar 
Hossza: 2458 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Csepreghy 

Bemutatta: Radius, június 6. 
* 

Jouvenel, egy előkelő folyóirat kiadója 
feleségével együtt egyetlen fiúk, Henry 
számára nagy karriert szeretnének el-
érni, s evégből előnyös házasságot keres-
nek számára. Megismerkednek egy dús-
gazdag földbirtokos családdal, melyben 
egy férjhezadó leány van. Jouvenel fel-
szólítja fiát, hogy vegye nőül azt az uri-
lányt, akivel ma este megismerkedett. 
Kétmillió hozomány, földbirtok, befolyá-
sos tábornagy nagybácsi, képviselő lehet 
belőle, sőt talán miniszter is e házasság 
révén. Ám Henry kereken megtagadja 
szülei kívánságának teljesítését és végül is 
bevallja, azért nem veszi nőül a leányt, 
mert barátnője, sőt gyermeke is van. Az 
apa elhatározta, hogy másnap reggel dű-
lőre viszi a dolgot fiával, ha nem enge-
delmeskedik, kitagadja. Jouvenel még 
vitatkozik feleségével a késő éjjeli óra 
dacára is, mikor csengetés hallatszik. Egy 
ismeretlen egyszerű nő keresi fiát, Hen-
ryt. Kiderül, hogy annak a háznak por-
tásnője, amelyben fiának barátnője kis-
fiával, Róberttel lakik. Azért keresi sür-
gősen a fiatal Jouvenel Henryt, mert a 
kis Róbert megbetegedett, nagy láza van. 
Az öreg Jouvenel először úgy tesz, mint-
ha nem is érdekelné a dolog, de aztán le-
velet ad az asszonynak a saját orvosához, 
amelyben megírja, hogy keresse fel 
azonnal a kis beteget a megadott címen. 
Sőt taxiköltséget ad az asszonynak. Mi-
kor az eltávozott idegesen töpreng és vé-

Nyáron is jó üzletet 
biztosítanak legközelebbi megjelenéseink: 

Fehér barát 
GUSTAV FRÖHLICH és CHARLOTTE SUSA együttes filmje és a 

Dzsungel banditái 
TIM TYLER főszereplésével 

UNIVERSAL FILM R. T. 
Budapest, VIII., Népszinház-utca 21. — Telefonszám : 138—447 
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gül kabátot vesz és eltávozik. Feleségé-
nek, aki elámul azon, hogy férje ilyen 
későn megy el hazulról, azt mondja, hogy 

szivarért megy. Jouvenel egyenesen fia 
barátnőjének lakására megy, ahol meleg 
szíve felébred: a kis Róbert, az ő unokája 
teljesen meghódítja és megnyeri tetszését 
a gyermek anyja is. Ettől fogva minden-
napos vendég a háznál. Csak azt köti ki, 
hogy senkinek sem szabad tudni arról, 
hogy ő is odajár. Játékot játék után hord 
a kis unokának, órák hosszat játszik ve-
le, aztán rohan haza és feleségének to-
vább adja a zord apát, aki tudni se akar 
fiának barátnőjéről. Ámde a büszke asz-
szony'oan is felébred a nagyanyai. szív. 
Kíváncsi kis unokájára. Ö is odalopódzik 
egyszer férje tudtán kívül, megszereti az 
anyát és a kis unokát és szintén minden-
napos vendég ,a háznál. Ö.is kiköti, hogy 
senkinek sem szabad tudni az ő látoga-
tásairól. így szövődik a családi titok, 
amelyről mindenki külön-külön tud, míg 
végre egy napon az asszony meglátja, 
amint férje egy nagy hintalovat cipel be 
a házba. Megriad, visszafordul: most már 

. mindent tud. A férj viszont nem tudja és 
hazaérkezve felesége előtt tovább játssza 
a zord apát. Minden kérdésre- füllent va-
lamit, míg végre az asszony rápirít, hogy 
hazudik. Kiderül a családi titok, s ebben 
a hangulatban a két ember, aki eddig, 
csak társadalmi külsőségekkel törődött és 
hidegen élt egymás mellett, meleg szív-
vel találkozik a kis unoka szeretetében. 
Többé nincs szó arról, hogy Henryt há-
zasságra kényszerítsék. Sőt! Együtt men-
nek el az eddigi barátnő, nemsokára 
Henry törvényes felesége és a kis unoka 
meglátogatására és az egész család bol-
dog együttesben ünnepli a mielőbb el-
következendő esküvőt. 

Több mint húsz évvel ezelőtt láttuk a 
Nemzeti Színházban Pierre Wolff darab-
ját, amelyből a film készült. A történet 
alapjául szolgáló titok egy aranyos öt-
éves kis fiú, aki meglágyítja maga körül 
mindenki szivét olyannyira, hogy még a 
nagypapa is, aki eleinte hallani se akar 
fia fiáról, gyermekké lesz újra. A nagy-
papát Raimu játssza, ez az öreg francia 
színész. Könny szökik az ember szeméhe, 
amikor a társadalmi szokások rabja, az 
előkelőség hódolója emberré nemesedik 
és titokban eljár unokájához, aki a hátán 
lovagol. Francoise Rosay, a nagymama 
szerepében finom, rezervált, de szintén 
érzőszivű dáma. A nézőtér csupa derű és 
mosoly a film pergése alatt. 

V. D. 

Kultuszminiszteri rendelet 
a Filmbizottság új elnökének 
és főtitkárának kinevezéséről 

(Megjelent a BUDAPEST I KÖZLÖNY 
1940. VI. 4.-i, 123. számában.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a m. kir. minisztériumnak 
3.730/1940. M. E. számú rendeletével 
átszervezett Országos Nemzeti Filmbi-
zottságba a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter képviseletében tagul 
br. Wlassics Gyula dr. államtitkárt kine-
vezte és megbízta a bizottság elnöki te-
endőinek ellátásával. A bizottság főtit-
kárává a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Balogh László dr. miniszteri osz-
tálytanácsost nevezte ki. (3.556/1940. 
eln. szám.) 

Budapest, 1940. évi májusi hó 29-én. 

Dr. Hóman Bálint s. k. 

VÁLTOZÁSOK 
A .,SZAKMAI CIMTAR"-BAN 

Lapunk SZAKMAI CIMTÁR-ában e 
héten a következő változások történtek: 
D é l i b á b (új cím és telefon), E n g e 1 
F ü l ö p (új telefon), L é v a y - N a g y 
(új telefon), P. K i s s (új bejegyzés). 

VITÉZ MORVAY PÁL 
Az O r s z á g o s V i t é z i S z é k az 

1315 évben hősi halált halt alsódiaskó-
czi M o r v a y Béla cs. és kir. kamarás, 
honvédhuszái századost vitézzé nyilvá-
íotta, minek folyományaként a Kor-
mányzó úr őfőméltósága vitézzé avatta 
M o r v a y Pált, a Moziegyesület alel-
nökét. 

A KINOTECHNIKAI 
TÁRSASÁG TAGÖSSZEJÖVETELE 

Június 3-án tartotta az 
évad utolsó választmányi 
ülését a Magyar Kino-
technikai Társaság. A 
választmányi ülés új ta-
gok felvételével foglal-
kozott. Örvendetes, hogy 

évről-évre milyen sokan érzik annak 
szükségét, hogy a Kinotechnikai Társa-
ság munkájához csatlakozzanak. A folyó 
ügyek során a választmány Morvay 
György gépészmérnököt bízta meg a 
könyvtári ügyek vezetésével. 

A választmányi ülést követő tagössze-
jövetelen értékes vitát hallottunk a mű-
szaki és kinotechnikai szakértők szere-
peiről és feladatairól. Majd a tagok meg, 
tekintették a rendezés alatt álló könyv-
tárat. A Társaság a jövő évadban minden 
hó első hétfőjén fog rendszeresen tag-
összejövetelt . tartani. Ez alkalommal ke-
rülnek közszemlére a legfrisebben érke-
zett hazai és külföldi folyóiratpéldá-
nyok. Ugyancsak ekkor lesz lehetséges 
könyvek kölcsönzése a Társaság többszáz 
kötetet kitevő és a kinotechnika minden 
ágát felölelő gazdag szakkönyvtárából. 

RÁDIÖ-ELÖADÁS 
A RAJZOSFILMEKRÖL 

A magyar rádió jumus 
12-é.s, szerdán, Budapest 
II. hullámhosszán, este 
f é l 8 órakor Soós László 
előadását közvetíti A raj-
zosfilmek mesevilága cí-
men. 

KEMÉNY GÁBOR tJJ KÖNYVE 
A Matador filmvállalat fiatal ügyvezétő 

igazgatója, Kemény Gábor ismét új 
könyvvel szerepelt az idei könyvnapon. 
így tiint el egy gondolat a címe Kemény 
Gábor legfrissebb munkájának, amely a 
visszatért felvidéki magyarság első iro-
dalomtörténete, Képet ad arról, hogyan 
fejlődött ki a húszéves kisebbségi sors-
ban szellemi előzmények nélkül is egy új, 
sajátos tájú műveltség, mely szociális 
népi hitével és humanista felfogásával 
egy új, különb szellemi magyarság kiter-
melését célozta. Ezért az eszményért dol-
goztak és harcoltak az északi magyar 
népcsoport írói, költői " és közíróí, akiket 
most elsői/bon sorakoztat fel Kemény 
Gábor a magyar közönség előtt. Ez az 
irodalom a visszatérés után teljesen el-
hallgatott. Miért történt ez? - - erre ad 
választ Kemény Gábor érdekes könyve, 
amely a MEFHOSz könyvkiadó kiadásá-
ban jelent meg. 

AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK 
JAVÁRA RENDEZETT MOZIGYÜJTÉS 
VÉGEREDMÉNYE 

A Moziegyesület most nyújtotta á t az 
Árvízvédelmi kormánybiztosságnak a 

mozisok adományairól szóló kimutatást 
és az össizegyült adományokat. Ezek 
szerint 375 mozi közvetlenül a Mozi-
egyesület útján juttatta el 7475 pengő 
és '97 fillért kitevő adományát, további 
49 mozi pedig más gyűjtőhelyek útján 
7422 pengő és 02 fillért fizetett be. A 
mozisok tehát összesen 14.897 pengő és 
99 fillérrel járultak hozzá az árvízká-
rosultak megsegítéséhez. További 10.030 
pengőre tehető az az összeg, amit a mo-
zisok az árvízkárosult propaganda film 
lejátszásakor kifizettek, örömmel és 
büszkeséggel mutatunk rá erre a 25.0C'0 
pengős eredményre, amély mutatja, 
hogy a Kormányzó úr őfőméltósága fel-
hívása a mozisok körében nem talált 
süket fülekre. 

EZ MÉG HEM VOLT! 

EZT MEG KELL NÉZNI! 

EZT MEG KELL VENNIE1 

Egy temek, használt, de telje-
sen kifogástalan hangú és vetí-
tésü gépházi berendezés, mely 

a következő tárgyakból áll: 

1 drb. Kr.-Ern. vetítőgép 
1 „ „ „ öntöttvas asztal 
1 , „ tükör vetítlőlámpa 

200-as 

1 „ „ „ lámpaház 
1 dib. mozgókép objektív 
1 „ álló mozgókép objektív 
1 „ prnynélküli állókép berend. 
1 „ synkron géphajtó motor 
2 „ 900-as tűzvédődob 
5 „ 900-as filnforsó 
1 „ filmátcsavaró 
1 „ szabályozó ellenállás (ívl.) 
1 „ transformátor (ívlámpa) 

1 „ főerősítő fotocella 
előerősítővel egybeépítve 

1 drb. elketrodynamikus nézőtéri 
hangszóró 

1. drb. adapter 

1. drb. Hatay fotocella 

1. drb. gépházi hangszóró 

2 drb. kapcsolótábla a szükséges 
dolgokkal, 

helyben felszerelve, üzemben ki-

fogástalan működésben átadva, 

egyéves jótállásai, összesen 

csak 

2,500 pengő. 

A D L E R FERENC 
mozgószínházak berendezési váll. 

Vidéki mozgók képviselete. 
Budapest, VIII., Erzsébet-krt. 9.-11 

New York-palota. T.: 149-431 

HÍREK 
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HUNYADY SÁNDOR HOLLYWOODBAN 

Megirtuk annakidején, 
hogy Hunyady Sándor, 
a kitűnő magyar iró, 
több film szerzője, hosz-
szabb körútra indult. 

JM'/, i jp Ŝ JSSk Most arról értesültünk. 
m//M\\Wm$§ hogy Hunyady Sándor 
New Yorkból Hollywoodba érkezett,, 
ahol egy Pasternak gyártásában készülő 
film szövegkönyvét írja meg. 

AZ OPERATŐRÖK 
JUNIUSI ÖSSZEJÖVETELE 

Junius 5-én, szerdán 
este tartotta meg e-
havi társas összejö-
vetelét a Magyar 
Filmcperatőrök Tár-
sasága. Vezetőjük, a 
már hónapok óta be-
tegen fekvő Som-
kúti István távollé-
tében Berendik Ist-
ván elnökölt az ösz-

szejüvetelen. Először Karbán József szo-
lalt fel és őszinte szavakkal üdvözölte a 
Nemzeti Filmbizottság új elnökét és fő-
titkárát, majd a közeli napokban újra 

, induló és a réginél nagyobb perspek-
tíva előtt álló magyar filmgyártást kö-
szöntötte örömmel Az önálló Filmka-
mara megalakulásának küszöbén — Hó-
•man Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter keddi bejelentése kapcsán — 
felhívta kartársai figyelmét arra, hogy 
az új Filmkamara választmányában i's 
bizottságaiban minél nagyobb képvise-
letre törekedjenek. Karbán József vé-
gül a nyolcosztályos népiskola kapcsán 
kidomborította az oktatófilmkullúra 

. előreláthatóan rövidesen bekövetkező és 

jelentékeny térhódítását. Az Operatörök 
Társaságának összejövetelén utolj'ra 
Kovács Gusztáv Mihály mutatott rá az 
utóbbi hónapok egyre fokozódó jelensé-
gére, amely szerint a mozik mind több 
filmhíradót kötelesek játszani, minek 
kyváíkzetében a különben is mostoha 
sorban tengődő magyar kultúrfilmek a 
közeljövőben még ritkábban kapnak he-
lyet a mozik műsorában, mint eddig. 
Sok ember kenyeréről van szó, ezért a 
magyar kultúrfilmgyártók, kérelmük 
orvoslása céljából, beadvánnyal fordul-
nak illetékes helyekre. Berendik István 
a Társaság ügyeinek ez idő szerinti ve-
zetője végül bejelentette, hogy az ope-
ratőrök 50 pengőt gyűjtöttek össze az 
árvízkárosultak javára. 

A LUCE HIRADÓ JULIUSTÖL KEZDVE 
MAGYARUL BESZÉL 

A mindnagyobb teret 
hódító Luce Hiradó, 
amely eddig olasz kisé-
rő-szöveggel érkezett 
Rómából és magyarul 
volt feliratozva, juliuí 
4-től magyarul fog be-

szélni, úgy, mint az Ufa és a Fox hiradó. 
Örömmel üdvözöljük a Luce Hiradó íor-
galombahozóinak ezt a lépését, melynek 
következtében még szélesebb rétegek is-
merik majd meg az olasz-magyar kultúi_ 
kapcsolatok fontos tényezőjét. 

A tengelyhatalmak híradóival kapcso-
latban felhívásra több mozgószínház kér-
dést intézett a Moziegyesülethez, hogy 
melyik vállalat hozza forgalomba a Luce 
Híradókat. Az érdeklődésekre válaszolva 
közöljük, hogy a Luce Híradó forgalorn-
bahozatalát PJiumm .Tibor dr. filmválla-
lata (Erzsébet-krt. 9—11.) intézi. 

SZŰCS ÁDÁM 
ÜJ KÖNYVET IR 

Ez év januárjában ad-
ta ki, első könyvét Szűcs 
Ádám Az igazi filmművé-
szet címen, amely nem-
régiben érte meg máso-
dik kiadását" és már is 
arról adhatunk hírt, hogy 

a fiatal filmesztéta új könyvön dolgozi í. 
amely elé érdeklődéssel néz a filmv'lág. 

Új keskenyfilm-
tanfolyam nyílik 

A budapesti M. kir. áll. mechanikai 
és elektromosipari szakiskolán (Buda-
pest, Vili., Tavaszmezö-u. 15.) három-
hetes ,k e s k e n y mozgófényképüzemi 
üzemvezetői és gépkezelői tanfolyam 
nyílik meg. Elegendő számú jelentkező 
esetében úgy az üzemvezetői, mint a 
gépkezelői szakot megnyitják Az elő-
adásokat a nappali órákban egész na-
pon át tartják. A z üzemvezetői és a gép-
kezelői szakot csakis külön-külön lehet 
elvégezni. A tanfolyamra a tanfolyam 
elnökéhez intézett és a tanfolyam igaz-
gatóságánál legkésőbb június hó 16-ig 
benyújtott 2 pengős okmánybélyeggel 
ellátott folyamodványban lehet jelent-
kezni. 

Felvételi- és tandíj címén 35 pengő fi-
zetendő. 

Érdeklődőknek tájékoztatót küld a 
tanfolyam igazgatósága. 

CSALADI TITOK 
P I E R R E W Ö L F F világhírű 
regényéből készült f i l m v í g j á t é k 

CSEPREGHY 
FILM 
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37. sz. 
1. Német haditengerészek kiképzése. 
2. Olaszország új berlini követe. 
3. Antwerpen ostroma. 
4. Harcok Sedan környékén. 
5. Előnyomulás Maubeuge irányában. 
6. Munkában a német légihaderő. 
7. A flandriai hadszintér. 

h a n g -
é s 

k é p a n y a g 
a 

legtökéletesebb 

350. sz. 
1. Rendőrkutyavizsga Csehországban. 

(Aktualita) 
2. A velencei szépművészeti kiállítás 

(Luce) 
3. A skanseni állatkert medvebocsai. 

(Svensk) 
4. Német előnyomulás Flandriában. 

(Ufa) 
5. Német csapatok a belga városokban. 

(Ufa) 
6. Fogságba került szövetséges katonák. 

(Ufa) 
7. Könyvnapi sátrak a fővárosban. (M. 

F. I. — Nagy L.) 
8. Haderőnkívüli kiképzés bemutatója. 

(M. F. I. — Kiss E.) 
9. A Nemzeti Sportcsarnok alapkőleté-

tele. (M. F. I. — Nagy L., Marton) 

XIV. évf. 23. sz. 
1. Az új párisi hercegérsek a szaragosz-

szai körmenetben. 
2. Üj típusú amerikai vadász-repülő-

gépek. 
3. Floridai vizisí-verseny. 
4. Az ausztráliai nők a férfiak helyett 

dolgoznak. 
5. Különös női futóverseny Ameriká-

ban. 
6. A budapesti evezősök. Szent Kristóf-

ünnepe. 
7. Egy egészséges gyermek Texasban. 
8. Kis ökölvívó bajnokok Amerikában. 
9. Kaliforniai lovasok. 

10. A „Squalus" tengeralattjárót ki-
javították. 

11. Sérthetetlen benzintartály Ameriká-
ban. 

12. Kosárlabda-mérkőzés Amerikában. 
13. Éjszakai balett a newyorki kiállítá-

son. 

20. sz. 
1. Cianó gróf látogatása Albániában. 
2. Megérkezés Tiranába. 
3. Autón Tiranába. . . 
4. . . . ahol lázasan folynak az építkezé-

sek. 
5. A rubico-i rézbányában. 
6. Scutari lakossága ünnepli a Duce ki-

küldöttjét. 
7. Japán küldöttség érkezése Olaszor-

szágba, hogy kifejezést adjon a két 
nép barátságának. 

8. Megtekintik a caserta-i rendőriskola 
növendékeit gyakorlat közben. 

9. Az ifjúság tornaünnepélye a japán 
küldötség tiszteletére. 

10. Teherautógyártás Abesszíniában. 
11. Motorverseny 3000 méter magasságban 

52 fok hőségben a világ egyik legne-
hezebb pályáján. 

12. Riport a milanói evezősversenyről. 
13. Valahol az olasz vizeken. 

15. sz. 
1. Rooseveltné felhívása a belga és a 

francia menekültek felsegélyezésére. 
2. Az Egyesült Államok elnöke a Kon-

gresszushoz intézett beszédében újabb 
hitel megszavazását kérte fegyverke-
zési célokra. 

3. Török újságírók és képviselők megte-
kintenek egy angol fegyvergyárat. 

4. A szövetségesek megerősítik a norvé-
giai partokat. 

5. Német hadifoglyok Franciaországban. 
6. A francia légügyi miniszter kitünfe-

tetéseket oszt ki. 
7. Valahol Franciaországban. . . Tüzér-

ségi harc. 

Készült a Centrum Kiadóvállalat Rt. 
nyomdájában. 

Budapest, VII I . , Gyulai Pál-utca 14. 
Telefon: 144—422, 144—Í23 
Felelős vezető: Csontos Lajos 

CSEH PROTEKTORÁTUS 

Gyártás a cseh műtermekben 
A német filmönellátás éredkében kifej-

tett fokozott német gyártás nemcsak a né-
metországi műtermeket veszi igénybe, 
hanem a jól felszerelt Prága-körnvéki 
stúdiókba is bevonult. A Barrandov mű-
termekben jelenleg a Bavaria film dol-
gozik, míg ugyancsak a Bavaria forgat 
az A. B. gyártelepen is. Míg az A. B. 
műtermében a cseh Elekta Rt. a Kosi-
vova Jana útja című filmet forgatj i . a 
Host műtermekben a Terra filmgyár 
készít filmet. Egyidőben tehát 2 cseh mel-
lett 3 német film készül a Prága-kör-
nyéki műtermekben. 

NÉMETORSZÁG 
Fokozódó híradószolgálat 

Amíg a mult héten a nérnet híradók 
hossza meghaladta az 1000 métert, a most 
futó német híradók elérték az 1200 méte-
res hosszúságot. Tekintettel arra, tíogy 
Németországban 800 másolatban jelennek 
meg a híradók, a közel 1 millió méter 
kópia feldolgozását a laboratóriumok nem 
végezhetik el idejében és így ismét pén-
tek helyett szombaton jelentek meg a 
híradók. A híradók jelentőségét hang,sú-
lyozza a Reichsfilmkammer moziszakcsG-
portjának rendelkezése, amely szerint a 
mozik vezetőit felszólították annak ellen-
őrzésére, hogy a híradók vetítését senki 
se zavarja. Ennek következtében a 
híradóvetítés megkezdésétől befejezéséig 
az elkésett nézőket a nézőtérre beeresz-
teni nem szabad és erre a körülményre a 
nagyközönséget vetített diapozítivek. va-
lamint sajtó és rádió útján figyelmezte-
tik. 

Az ifjúság mozilátogatásának korlátozása 
A filmeknek az ifjúságra való nem kí-

vánatos hatását fokozatosan ellenőrzik 
újabban Németországban. A kiadott rend-
őrségi intézkedések szigorított ellenőrzésre 
hívják fel a mozisokat és a rendőrség is 
szigorúbb ellenőrzést gyakorol, hogy az 
ifjúsági látogatásra nem engedélyezett 
filmekhez az ifjúság ne látogasson el. 

OLASZORSZÁG 

Félbemaradtak az olasz-francia gyártások 

A nyugateurópai háborús állapotok kö-
vetkeztében az elmúlt esztendőben kiala-
kult francia-olasz közös gyártás hirtelen 
félbemaradt. Nemcsak a tárgyalások és 
a jövőre vonatkozó tervezgetések szűntek 
meg, hanem a forgatás alatt levő filmek 
munkái is félbemaradtak. Olyan filmek-
nél pedig, ahol csak néhány francia szi-
nész működött közre, olasz színészekkel 
folytatják, illetve kezdik élőről a felvé-
teleket. A Rómában tartózkodó francia 
színészek és rendezők részben saját el-
határozásból, részben azért, mert munka-
vállalási engedélyüket azonnal megvon-
ták, elhagyták Olaszországot, 

Olasz-német közös gyártás 
Részben a filmhiány következtében, 

részben a francia gyártók kivonulása 
folytán a német-olasz kultúregyezmény-
ben megteremtett alapon még jobban 
megerősödött a „Róma-Berlin filmten-
gely" is. A legutóbbi időben több német-
olasz változatú fi lm forgatását kezdték el 
s német és olasz szakemberek a fokozott 
közös gyártás ügyében folytatnak tárgya-
lásokat. 

HÍRADÓK K Ü L F Ö L D 



Országos Mozgófényképvizsgáló Bizottság 
216 1940. eln. szám. 

(Megjelent a BUDAPESTI KÖZLÖNY 
1940. VI. l.-i, 121. számában.) 

Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizott-
ság 1940. évi május hó 19-től 25-ig tar-
tott ülésein. 

a) nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 

1. Botrány a cirkuszban — előzetes 
(Marx Brothers at the circus — Trailer) 
(M. G. M.) hangos reklám 1 felvonásban, 
a Metró Goldwyn Mayer filmgyárban 
1940. évben készült, 100 m. hosszú, 

2. Az equatori fejvadászok (Szellemek 
földje) (Savage Gold) (Kovács és Faludi) 
hangos riport 1 felvonásban, Amerikában 
1937. évben készült, 1.115 m, hosszú, 

3. Afrika hőse (The major lied 'Till 
Dawn) (Warner-First) hangos színes 
trükkfilm 1 felvonásban, a Warner-Frist 
filmgyárban 1939'40. évben készült, 199 m. 
hosszú, 

4. Teljes komfort (Dog gone modern) 
(Warner-Frist) hangos színes trükkfilm 1 
felvonásban, a Warner-Frist filmgyárban 
1939/40. évben készült, 199 m. hosszú, 

5. Boxolás hanglemezről (Count me out) 
(Warner-First) hangos, színes trükkfilm 1 
felvonásban, a Warner-First filmgyárban 
1939/40. évben készült, 189 m. hosszú, 

6. Az asszony, aki tudja, mit akar (Di-
adalmas színésznő) (Eine Frau, die weiss, 
was sie will) (Dr. Pflumm) zenés szín-
mű 4 felvonásban, a Meissner-filmgyár-
ban 1934. évben készült, 2.294 m. hosSzú, 

7. 62. sz. Reklámtekercs (M. F. I.) han-
gos reklám 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1940. évben készült, 17 
m. hosszú, 

8. Az erő az egészség titka (M. F. I.) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 16 m. 
hosszú, 

9. Az olasz haditengerészet (Esercitazic-
ni e Crociere di Unita Navali) (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Luce film-
gyárban 1939. évben készült, 385 m. hosz-
szú, 

10. Szívek szimfóniája (Zwei Herzen ím 
'/' Takt) (Pátria) hangos operett 4 felvo-
násban, a Super filmgyárban 1930. évben 
készült, 2.214 m. hosszú, 

11. A fenevadak szigete — előzetes (Ka-
mor, az elsüllyedt város) (The lost jungle 
— Trailer) (Kino) hangos reklám 1 felvo-

násban, a RAC Distr. filmgyárban 1939 
évben készült, 92 m. hosszú, 

12. Műkedvelők nagyestélye (Amateur 
Night) (Warner-Eirst) hangos, színes 
trükkfilm 1 felvonásban, a Warner-First 
filmgyárban 1939 40. évben készült, 207 m. 
hosszú, 

13. Szerelemből nősültem (Phőbus) han-
gos vígjáték 4 felvonásban, 'a Magyar 
Film Irodában 1937. évben készült, 2.101 
m. hosszú, 

14. Magyar világhiradó 848. (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1940. évben készült, 256 m. 
hosszú, 

15. Rajzos Híradó 23. (M. F. I.) hangos 
riport 1 felvonásban, a Magyar Film Iro-
dában 1940. évben készült, 112 m. hosszú, 

16. Metró híradó 13. szám (M. F. I.) han-
gos riport 1 felvonásban, a M. G. M. és 
M. F. I. filmgj'árban 1940. évben készült, 
385 méter hosszú, 

17. Lobogó sörények (Criniero al Ven-
to) (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, 
az Incom filmgyárban 1939. évben készült, 
165 m. hosszú, 

18. Egy apró gázláng (M. F. I.) hangos 
reklám 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1940. évben készült, 19. m. hosz-
szú, 

19. Ufa világhíradó 35. (Auslandston-
woche Nr. 35.) (Ufa) hangos riport 1 fel-
vonásban, az Universum filmgyárban 
1940. évben készült, 450 m. hosszú, 

20. Istituto Nazionale Luee hiradó 18. 
sz. (Dr. Pflumm) hangos riport 1 felvo-
násban, a Luce filmgyárban 1940. évben 
készült, 295 m. hosszú, 

21. 20th. Century Fox hangos hiradó 
XIV. évf. 21. sz. (Fox Actualités) (Fox) 
hangos riport 1 felvonásban, a Fox film-
gyárban 1940. évben készült, 316 m. 
hosszú, 

22. D. I I I . 88. — előzetes (Walter Tibor), 
hangos reklám 1 felvonásban, a Tobis-
Filmkunst gyárban 1940. évben készült, 
107. m. hosszú, 

23. Garcia futárja (A Message to Gar-
cia) (Fox) hangos dráma 5 felvonásban, a 
Fox filmgyárban 1936. évben készült, 
2.242 m. hosszú, 

24. Az eszményi asszony (Asszonysors) 
(Break of Hearts) (Pátria) hangos dráma 
4 felvonásban, az R. K. O. Radio film-
gyárban 1935. évben készült, 2.079 m. hosz-
szú mozgófényképeket. 

b) Előadásra alkalmasnak találta azzal, 
hogy nyilvánosan csak úgynevezett kes-
keny mozgófényképüzemekben szabad be-

mutatni: 

A holnap országútja (Strassen der Zu-
kunft) (Reichsbahnzentrale) hangos kul-
túrfilm 1 felvonásban^ az R. D. V. labo-
ratóriumában 1939. évben készült, 234. m. 
hosszú keskeny mozgófényképet. 

c) Az engedélyokirat kiadását megta-
gadta: 

Filléres utazás a föld körül (You are 
an Education) (Warner-First) hangos, szí-

nes trükkfilm 1 felvonásban, a Warner-
First filmgyárban 1939/40. évben készült, 
200 m. hosszú mozgóíényképtől. 

d) Külföldre kivinni engedélyezte: 

1. A férf i mind őrült (Reflektor) zenés 
vígjáték 5 felvonásban, a Hunnia film-
gyárban 1937. évben készült, 2.627 m. hoszí-
szú, 

2. Tommy — előzetes (A megfagyott 
gyermek) (Kárpát) hangos reklám 1 fel-
vonásban, a Magyar Film Irodában 1936.. 
évben készült 116 m. hosszú. 

3. Király díj (M. F. I.) hangos riport 
1 felvonásban a Magyar Film Irodában 
1940. évben készült 18 m. hosszú, 

4. A tuberkulózis ellen (M. F. I.) hangos 
riport 1 felvonásban, a Magyar Film Iro-
dában 1940. évben készült, 50 m. hosszú, 

5. Vágómarha kivitelünk (M. F. I.) han-
gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film-
irodában 1940. évben készült, 35 méter 
hosszú mozgófényképeket. 

Budapest, 1940. évi május hó 25-én. 

Dr. Szőllőssy Alfréd s. k. 
elnök, 

miniszteri tanácsos 

T O R D A 
J Ó Z S E F 

Első magyar 
diapozitív specialista 

Kitüntetve : Paris, Grand Prix 

BUDAPEST, 
VI!., Rákóczi-út 57/B 

Telefon : 131 - 3 2 0 

Reklámok 
Üzemi tervezetek 

Felolvasások diapozitívei 
Fotónagyítások 
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fldlcr Ferenc moziberendezés és mozikép-
viselet, VII., Erzsébet-körűt 9—11. Tel.: 
149—431. 

Agfaphotó, V., Vilmos császár-út 18. I. 
Tel.: 125—240. 

Alía film, VII., Erzsébet-krt. 8. Telefon: 
422—578. 

Apolló filmreklámvállalat, VII., Erzsébet-
körűt 9—11., II. em. Tel.: 131—415. 

Arany filmducco, VIII., Dankó-utca 22. 
Tel.: 149—489. Városi iroda: VII., Erzsé-
bet-körút 13. Tel.: 421—183. 

Atelier film, VII., Erzsébet-krt. 8. Tel • 
422—584. Raktár a házban. 

Balogh—Orbán, VIII., Tisza Kálmán-tér 
15. Tel.: 132—940. 

Bauer vetítőgépek és adapterek (Bosch 
Róbert kft.), V., Váci-út 22—24. Tel.: 
292—338. 

Bel- és külföldi filmellenőrző kft., VII., 
Erzsébet-körűt 8. III. Tel.: 222—699. 

Bosch Róbert kft. (Bauer vetítőgépek és 
adapterek), V., Váci-út 22—24. Telefon: 
292—338. 

Brückner János mérnök, az MMOE szak-
értője, XI., Ulászló-utca 62. Telefon: 
457—G50,. vagy Mechanikai és Elektro-
mosipari szakiskola, tel.: 130—293. 

Cinema, VII., Erzsébet-körút 8. Telefon-
422—582. Raktár a házban. 

Continental film, VII., Erzsébet-körút 13. 
Tel.: 421—183. Raktár: VII., Erzsébet-
körút 8. 

Csepreghy film, VII.. Erzsébet-krt. 9—11. 
Tel.: 221—022. 

Deák film, VII., Erzsébet-körút 8. Telefon: 
222—105. Raktár a házban. 

Délibáb film, VII., Erzsébet-krt. 9—11. 
Tel.: 146—396. 

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

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

Electra film, XIV., Thököly-út 21. Tel.-
337—57S. 

Electric kinoteehnikai \állalat, vetítő-
gépek, hangleadó készülékek, vetítő-
szenek stb. legnagyobb raktára, VIII., 
Rökk Szilárd-u. 18. Tel.: 344—782. 

Engel Fülöp, V„ Sas-u. 7. Tel.: 315—162. 
Erdélyi filmgyártó kft., VII., Erzsébet-krt 

8. Tel.: 420—199. 
Farkas J. M„ VIII., József-körút 19 Tel.: 

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

Tel.: 135—696. 
Ferrania, V„ Tükör-u. 5. Te l : 129—139 
Filmatyp laboratórium, XIV., Szentes-u. 

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

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

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

Tel.: 221—609. 
Filmfotó üzem és laboratórium, Altmayer 

J., VIII., Rökk Szilárd-u. 11. Telefon: 
130—805. 

Filmkamara, VI., Bajza-u. 18. Telefon: 
220—855, 422—961. 

Filmservice, VII., Erzsébet-körút 9—11. 
Tel.: 144—888, 136—888. 

Fortuna film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
421—982. Raktár: VIII.. Népszínház-u. 
19. Tel.: 349—414. 

Fox film, VIII.. Rákóczi-út 9. Telefon-
139—437, 131—658. Raktár: VIII., Rákó-
czi-tér 11. Telefon: 139-437, 131—658. 

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

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

Gyimesy Kásás Ernő, a MAGYAR FILM 
kiadóhivatali főnöke. XIV., Semsey An-
dor-u. 7. Tel.: 499—752. 

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

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

Harmónia film, VII.. Akácfa-u. 7. Tel.: 
135—287. Raktár: VIII., Népszínház-u. 
21. Tel.: 342—984. 

Hausz Mária filmkölcsönző és filmgyártó 
kft., VII., Erzsébet-körút 9—11. IV. Tel.: 
142—424. 

Hebel Gyula szállító, VI., Váci-út 1. Tel.: 
115—947. 

Helikon filmvállalaí, VIII., Rökk Szilárd-
utca 24. Tel.: 133—7C5. Raktár: VII., Er-
zsébet-körút 8. 

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

Hungária film kft., VII., Erzsébet-körút 
8. Tel.: 422—010. 

Hunnia filmelhelyező irodája, VII., Erzsé-
bet-körút 9—11. Tel.: 145—435, 145—434, 
145-433. 

Hunnia filmgyár rt. (Filmipari Alap), 
XIV.. Gyarmat-u. 39. Tel.: 297—999, 
297—622, 297—085, Bingert János dr. ig. 
lakása: 296—060. 

Ibusz filmszállítás és kölcsönzés. VII., 
Erzsébet-körút 9—11. Tel.: 146—396. 

Imago filmelőállító és forgalombahozó 
kft., Akácfa-u. 7. Tel.: 135—287. 

Kamara, VI., Bajza-u. 18. Tel.:- 220—855, 
422—961. 

Károssá Foto, Filmfoto technikai labora-
tórium, VII., Rákóczi-út 8/a. Telefon: 
140—421. 

Kárpát film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
422—577, 220—299. Raktár a házban. 

Kino film, VIII., Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 
136—942 Raktár a házban. 

Kino foto, XIV., Thököly-út 150. Tel.: 
496—602. 

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

Kovács és Faludi laboratórium, XIV., 
Gyarmat-u. 35. Tel.: 297—855. Synchron 
műterem: XIV., Gyarmat-u. 49/b. Tel.: 
297—487. 

Kormos Miklós filrovállalata, VII., Erzsé-
bet-körút 9—11, III. 6. Tel.: 422—574 

Kovács Emil és Társa, VII., Erzsébet-
körút 8. Tel.: 421—948. Raktár a h*zban. 

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

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

Lajta Andor, XIV., Thököly-út 75. Tel.: 
297—076. 

I-évay—Nagy filmgyártó és filmkölcsönző 
kft., VII., Erzsébet-krt. 13. Tel.: 223—066. 

MAGYAR FILM, VI.. Bajza-utca 18. Tel.: 
220—855, 422—961. Szerkesztő: Váczi De-
zső, VIII., Üllői-út 42. Tel.: 136—386. 

Magyar Film Iroda RT., IX., Könyves 
Kálmán-kőrút 15. Tel.: 146—346, este 7 
órától reggel 9 óráig, valamint vasár- és 
ünnepnap: 146—343. Játékfilmgyártás: 
146—342. Színészöltözők: 140--727. Felirat-
készítő üzem: 139—211. Híradókiadás: 
VIII., Szentkirályi-u. 25. Tel.: 145—510. 
Fényképüzem: VIII., Sándor-u. 5—7.-
Tel.: 145—510. E'ilmkölcsönző-osztály: 
VII., Erzsébet-körút 45. Tel.: 222—098. 

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

Magyar írók Filmje Rt., Gyártási iroda: 
XVI., Gyarmat-utca 39. Tel.: 297—999. 
MIF kölcsönző Rt., VII., Erzsébet-körút 
13. Tel.: 420—796, 420—798. 

MMOE, VIII., Csokonay-utca 10. Telefon: 
136—005. 

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

Márkus Jenő, XIV., Hungária-körút 135. 
Tel.: 296—749. 

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

Metro-Goldwyn-Mayer. VIII., Sándor-tér 
3. Tel., 144—424, 144—425 Raktár a ház-
ban. 

Mozgóképüzemi rt. kölcsönosztálya. VII., 
Akácfa-u. 4. Tel.: 144-487, 144—488. 
Raktár: VIII.. Kun-u. 12. Tel.: 144—486. 

Magyar Mozgófénykép-gépkezelők Orszá-
gos Egyesülete, '/III., Népszínház-utca 
19. I. (D. u. 2—4., Tel.: 337—598. 

Modern film kft., VII. Erzsébet-kőrút 8. 
Tel.: 222—000. 

Molnár Ferenc veti.őszén-kereskedő. VII., 
Erzsébet-körút 8. Tel.: 140—736, 222—105. 

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

New York kávéház, VII., Erzsébet-körút 
9—11. Tel.: 131—930, 131—981. 

Objectiv film, VII- Erzsébet-körút 8. 
Tel.: 422—580. 

Oktatófilm kirendeltség, VIII., Csepreghy-
utca 4. Tel.: 330-926. 

Oláh György gépészmérnök, a Zeiss Ikon 
A. G. mozigépeinek képviselője, VIII., 
Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 349—933. 

OMME, VIII., Csokonay-u. 10. Telefon: 
143—013. 

Orbán—Balogh, VII., Tisza Kálmán-tér 
15. Tel.: 132—940. 

Pacséry László. XII., Királvhágó-utca 16 
Tel.: 155—992. 

Palatínus film, VII., Erzsébet-krt. 9—11. 
Tol • 145 411 145 412. 

Palfó film kft.', VII., Erzsébet-körút 13. 
Tel.: 421—183. Raktár: VII., Erzsébet-
körút 8. Gyártási iroda tel.: 422—791. 

Pannónia filmlaboratórium, XIV., Thö-
köly-út 61. Tel.: 497—775. 

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

Paramount film, VIII., Rákóczi-út 59. 
Tel.: 134—437, 140—522. Raktár a házban. 

Pásztor film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 
337 59g 

Pátria film, VIII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
221—807. Raktár: VIII., Népszínház-u. 
19. Tel.: 349-414. 

Pegazus film, VII., Erzsébet-körút 7. sz. 
Tel.: 136—463. 

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

Petsman László, VI., Teréz-körút 3. Tel.: 
112—890. Csillaghegy: 163^29. 

Pflumm Tibor dr. filmkölcsönzővállalata, 
VII., Erzsébet-krt. 9—11. Tel.: 137—711. 

Photophon film, VII., Erzsébet-krt 8. Tel.: 
422—005. 

Phöbus filmkölcsönző, VII., Erzsébet-
körút 8. Tel.: 222—617.-Raktár a házban. 

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

P Kiss műterem, VII.. Rákóczi-út 23. 
Tel.: 146—046. 

Projectograph, VIII., Rákóczi-tér 11. Tel.: 
132—201. 

Radó István. VIII., Népszínház-u. 14. Tel.: 
138—091. 

Radó—Orbán mutáció, VIII., Népszínház-
utca 14. Tel.: 138—091. 

Reflektorfilm. V1II-, Sándor-tér 4. Tel.: 
142—529. Raktár: VIII., Rökk Szilárd-u. 
20. Tel :. 140—722. 

Rex film, VII., Erzsébet-körút 9—11. Tal.: 
141—200. 

Schilling Gyula, VII., Rózsa-u. 33. Tel-
141—009. 

Seidl és Veress Laboratórium, lásd: Pan-
nónia filmlaboratórium. 

Simonyi Vilmos mérnök, az OMME szak-
értője, XI., Fehérvári-út 147. Telefon: 
257—110. 

Sinus hangos filmservice, V., Pannónia-u. 
44. Tel.: 493—957, állandó ügyelet. 

Sláger film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
222—618. Raktár a házban. 

Studio mozgóképgyártó és terjesztő kft., 
VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 420—579. 

Székely Sándor mérnök. V., Pözsonyi-út 
40. Tel.: 292—506. 

Szénásy-Macskássy szines trükkfilmek, 
IV., Múzeum-körút Vb. Tel.: 380—027. 

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

Tobis film, VII., Erzsébet-körút 16. Tel.: 
222—603. 

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

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

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

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

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

Valter reklámanyagkölcsönző, vetítő-
vászon-karbantartás, VII., Erzsébet-krt. 
8. Tel.: 222—108. 

Váczi Dezső, a MAGYAR FILM szer-
kesztője. VIII.. Üllői-út 42. T.: 136—383. 

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

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

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