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Várja a szakma 
a végrehajtási utasítást! 

A keresztény magyar film. és moziszakma életképességének óriási 
erőpróbája zajlik le hónapok óta szemünk előtt. Az á ta lakulási folyamat
ban a szakma, amelynek, mint a kereskedelmi életben általában mindenütt, 
a legtöbb nehézséget az átmeneti időkkel járó bizonytalanság jelenti, ter
mészetesen lépten-nyomon nehézségekkel küzd és problémákat old meg. 

A szakma letért a múltban követett útról és keresi a kibontakozás
hoz vezető leghelyesebb megoldást. Ebben a törekvésében lényeges 
lépést jelent a második zsidótörvény életbeléptetése, amely a bizony
talanság hónapjai után sok tekintetben irányt szabott a fejlődésnek. 

A törvény szétágazó rendelkezései azonban több vonatkozásban eltérő 
magyar)ázatok\ra vezettek. 

A sajtóban és a könyvpiacon megjelent törvénymagyarázatok külön
bözőképen értelmezték a film- és moziszakmára vonatkozó egyes 

rendelkezéseket. 

A bizonytalanságot szülő félreértések és téves magyarázatok tisztázására 
a végrehajtási utasítás hivatott. 

'A zsidótörvény igen széles területet Ölel fel. Jól tudjuk, hogy a végre
hajtási utasításnak éppen ezért sok mindenre kell tekintettel lennie, mégis 

arra kérjük az illetékeseket, hogy a körültekintést kívánó elő
készítő munkálatokat a Filmkamara vezetőségének bevonásával minél 

előbb végezzék el, hogy a rendelet sürgősen megjelenhessen. -

A sajtóban és a könyvpiacon megjelent ellentétes törvénymagyará
zatok, valamint a szakmai helyzet ismerete arra indít bennünket, hogy már 

előre felhívjuk az illetékesek figyelmét néhány felmerült problémára, 
melyeket a végrehajtási utasításnak kellene megvilágítania. 

A zsidótörvény 11. szakasza a gyártó vállalkozások, a kölcsönzők és 
a mozilc szellemi és művészeti vezetésében foglalkoztatott zsidók helyzetét 
rendezi. Ebből arra következtetnek a szakmában, hogy a gazdasági élet
ben megmaradhatnak a zsidók. Ha azonban a törvényhozóknak ez volt a 
szándéka, 

a végrehajtási utasításnak feltétlenül biztosítani kellene, hogy a 
gazdasági életben való szerep ne terjedhessen túl a tőke kereske
delmi ellenőrzésén, vagyis ne befolyásolhassa a szellemi és művé

széti vezetést. 

Viíiatott kérdés a filmrendező helyzete is. Minthogy a törvény d 
rendezőt a szellemi és művészeti vezetésnél nem említi, sokan úgy vélik, 
hogy a rendező lehet zsidó. Ez természetesen csak téves magyarázás, mert 
hiszen 

a rendező elsősorban szellemi és művészeti Vezető, akire a törvény 
értelemszerűen kétséget kizáróan vonatkozik.; A végrehajtási utasí
tásnak feladata ezt a kérdést tisztázni és a rendezőt, mint szellemi -

és művészeti vezetőt feltüntetni. 

Ellentétes magyarázat ra szolgáltatott okot a kisebb vállalatok értel
miségi munkakörének betöltése. A törvény szerint 



2 
ötnél kevesebb alkalmazott esetében az értelmiségi munkakörben 

f legfeljebb egy zsidó lehet. Ugyancsak kimondja a törvény, hogy a 
meglévő százalékot rontani nem szabad. 

Téves tehát az a magyarázat, amely szerint olyan vállalkozásnál, ahol a 
múltban értelmiségi munkakörben mindössze három keresztény volt alkal
mazva, ennélfogva- „százalékról" nem lehet beszélni, zsidó alkalmazottat 
fel lehet venni az értelmiségi munkakörben, minthogy ez nem rontja a 
százalékot. Kétségtelenül a Kamara álláspontja helyes, amely szerint ilyen 
esetben nem lehet zsidó alkaljnazottfit felvenni. 

Téves értelmezésre adott okot a 11. szakasz 'második és harmadik 
bekezdésének szövegezése is. A m\ásodik bekezdés megállapítja, hogy zsidó 
nem, lehet mozi igazgatója, vagy ügyvezetője. A harmadik bekezdés vi
szont úgy rendelkezik, hogy ,,alkalmfLzott" mozivezetők csak kamarai 
tagok lehetnek. A zsidótörvény kapcsán megjelent magyarázatok ezt úgy 
értelmezték, hogy zsidó kamarai tagok lehetnek mozivezetők. Nem vitás, 
hogy ez téves törvénymagyarázat és a végrehajtási utasítás hivatott ezt 
a félreértést \s elosztatni, mert hiszen 

á törvény éppen ellenkezőleg azt akarta kimondani, hogy mozi
vezető még akkor sem lehet zsidó, ha kamarai tag. 

Nagyon kívánatos volna végül, ha a végrehajtási utasítás a mozi
engedélyek felülvizsgálatára záros határidőt tűzne ki. Ez nem azt jelen
tené, hogy a belügyminiszter a határidőn túl nem vizsgálhatná felül az 
engedélyeket, csupán 

a moziszakma nyugalma és a közeledő új szezon premier-, sőt egyéb 
kötései érdekében volna kívánatos, ha a zsidótörvény végrehajtása 
miatt felmerült revíziót minél előbb keresztülvinnék és a mai bizony

talan helyzetet megszüntetnék. 

A Széles területet felölelő zsidótörvény végrehajtási utasításánál te
hát sok körülményre kell figyelemmel lenni. A törvény szakmai vonat
kozású rendelkezéseinél éppen ezért. 

nagyon kívánatos volna, ha a Filmkamara vezetősége, mint a szak
mai ügyek hivatalos képviselője, betekintést és hozzászólást nyerne 
a rendelet szövegezéséhez. Ezzel sok félreértésre okot adó körül

ményt lehetne előre kiküszöbölni. 

Tekintettel a gyártási évad előrehaladott voltára és a rohamosan 
közeledő új moziszezón kezdetére, szükséges volna, hogy illetékesek a 
Filmkamara bevonásával minél előbb kiadják a végrehajtási utasításokat, 
hogy megint egy lépéssel előbbre kerüljön a kevés megszakítással szüne
telő magyar filmgyártás ügye és közelebb jussanak kenyerükhöz a gyártás
ban dolgozó tisztviselők és munkások, valamint a gazdasági és művészeti 
személyzet. 

A Kamara vezetői 
a miniszterelnöknél 

Csütörtökön, május 25-én délelőtt 
K i s s Ferencet, a Kamara elnökét 
és T ő r e y Zoltán dr-t, a Kamara al
elnökét T e l e k i Pál gróf minisz
terelnök kihallgatásom- fogadta, mely 
alkalommal 

letárgyalásra kerültek a Film-
kamara aktuálís problémái és a 
legégetőbb filmkaimarai kérdések. 
A miniszterelnök nagy megértés

sel fogadta a Kamara vezetőségé
nek előterjesztését és 

a kérdéses ügynek gyors elinté
zése érdekében teljes támogatását 

helyezte kilátásba. 

A miniszterelnöki kihallgatási után 
a Kamara vezetősége Z s i n d é 1 ŷ  
Ferenc államtitkárt, az Orsz. Nem
zeti Film Bizottság elnökét kereste 
fek akivel szintén letárgyalta a 
Filmkamara és a filmszakma leg
égetőbb és legproblematikusabb kér
déseit. 

Zsindely Ferenc miniszterelnök
ségi államtitkár is a legmesz-
szebbmenő támogatását helyezte 
kilátásba az ügyek gyors lebo

nyolítása tekintetében. 

Filmgytitisi i i i i e o 
e Kemara elnölfiíiéi 

Május 24-én, szerdán délután á 
filmgyártás valamennyi ágát felöle' 
lő küldöttségben vállalkozók, színé
szek,, statiszták és műszaki munká
sok, -mintegy Ötvenen, felkeresték 
Kiss Ferencet, a Színművészeti és 
Filmművészeti Kamara elnökét, hogy 
járjon közbe érdekükben a filmgyár
tást irányító fórumojk előtt. Kérték, 
vezesse őket a. filmgyártás irányítói 
elé, mert hónapok óta rendes kereset 
nélkül vannak. 

A filmszakma kérdésének lényege 
egy mondatban kifejezhető. A gyár
tók, akik 16 film gyártására vannak 
készülve, ^csupán azokat < a . gyártási 
feltételeket kérik a gyáraktól, ame
lyeket tavaly bárki megkaphatott. 
A budapesti színészek, kiknek nagy
része a filmgyártásból él, amikor 
megjelenésükkel együttérzésüknek 
kívánták tanuljelét adni, azt is ki
fejezésre akarták juttatni, hogy az 
egész magánszínházi színészetet a ki
lenc hónapos színházi szerződés mel
lett, a nyári megélhetési gondokon 
segítené át a filmgyártás megindulá
sa. 

Kiss Ferenc, aki kamarai elnökké 
választása alkalmával elsősorban az 
égető szociális célok megvalósítását 
tűzte maga elé, megígérte, hogy a 
küldöttség kérését magáévá teszi és 
a filmesek ügyét minden erejével 
támogatni fogja a filmgyártást irá
nyító fórumok előtt. 

Lapunk más helyén foglalkozunk 
azzal a kihallgatással, amelyen gróf 
Teleki Pál miniszterelnök fogadta 
Kiss Ferencet, a Kamara elnökét és 
dr. Tőrey Zoltánt, a Kamara film
művészeti főosztályának alelnökét. 
Ezen a kihallgatáson a Kamara elnö
kénél tisztelgett küldöttség által elő
adott kérdések is szóbakerültek, me
lyekkel kapcsolatban a miniszterel
nök gyors intézkedést helyezett ki
látásba. 

A kihallgatás után a Kamara veze
tősége Zsindely Ferenc miniszterel
nökségi államtitkárt, látogatta meg, 
aki előtt ugyancsak ismertette a 
filmgyártási küldöttség kívánságait. 
Zsindely Ferenc ; államtitkár is a 
legteljesebb rokonszenvvel fogadta a 
magyar filmgyártás .sürgős megoldá
sára váró problémáit. 



Beszéljünk nyiltan és őszintén 
a magyar filmgyártásról! 

Irta: 
SZILÁGYI GYÖRGY 

a bajai Uránia Mozgó engedélyese 

A magyar filmgyártással kapcso
latban minden héten megjelenik 
egy~egy cikk, amely -sürgeti a film
gyártás megindítását, Különféle, el
képzelésekkel ismerkedünk meg, 
megvilágítják a kérdést minden vo
natkozásban, de egyetlen cikk sem 
mondja ki nyiltan és őszintén: mi 
legyen hát a teendői kinek milyen 
szerep jusson, hogy végre a komoly 
gyártást is megkezdjék. 

A MAGYAR FILM 13. számában 
dr. Bajusz Péter tollából végre ma
gyarul, magyarán megtudtam, mi a 
filmgyártók többségének a kívánsá
ga. De megtudtam azt is, hogy én 
mint mozis, eddig csak pénzbesze
dője voltam a magyar filmgyártás
nak, ami azt jelenti, hogy minden 
rizikó nélkül jutottam olyan elő
nyökhöz, amelyek engen meg sem 
illettek. -

E pontnál legyen szabad kitérnem, 
mert ez már személyes ügy. 

Mindenekelőtt megállapítom, hogy 
nekem az első perctől kezdve, amint 
a magyar filmgyártás megkezdődött, 
szívügyem lett a magyar film. Mint 
ilyent, olyan kölcsöndíjjal honorál
tam, ami országos viszonylatban 
közbeszéd tárgya volt és ami elég 
gyakran komoly zavarokat okozott a 
mozi rezsijének elosztásánál. 

Megállapítom azt is, hogy a ma
gyar filmek gyártása óta a sokkal 
előnyösebb külföldi filmek kínálata 
elől kitértem, azokat sokszor érdekem 
ellen mellőztem, mert én a magyar 
filmben nemcsak üzletet, hanem en-

. nél sokkal többet: magyar művésze
tet, magyar munkát, magyar élni-
akarást, magyar kultúrát láttam. 
Én tehát feltétlenül részt kérek ab
ból az eredményből, amely néhány 
évi komoly munka árán több mint 
száz magyar filmet eredményezett. 
Ennyit a személyes ügyről. 

Legyen szabad a Kamarában tö
mörült magyar filmgyártók több
sége által elfogadott és közölt ama 
feltételekről szólnom, amelyek mel
lett hajlandók csupán filmet gyár
tani. 

Fenntartás nélkül elfogadom, hogy 
strohman-szerepet nem vállalhat' 

nak es hogy a törvény által is meg
állapított eszmekör keretében ma
radnak, mert ez természetes Nem 
latok nagy nehézséget az améta-
ntszas tekintetében sem, ha a? nor
mális kulcs mellett jön létre. És 
miért a vidék nagy része vigalmi 
es forgalmi adó szempontjából elég 
szigorú ellenőrzés alatt áll, még a 
felülbélyegzett jegyek ellen sincs 
nagy aggályom. 

Természetes az is, hogy a mozi-
trosztóknek meg kell szünniök, mert 
ezek. altalános közérdeket is sérte
nek. Nem marad tehát más megtár
gyalandó kérdés, mint a tőke, és a 
kockázatvállalás. 

Az első kérdésnél magyarul és 
magyarán kijelentem, hogy aki fil
met gyárt, az a filmgyártás költsé
gének legalább 407o-ával rendelkez
zék, az vállaljon egyénileg is koc
kázatot, mert csak így remélhetem 
.azt, hogy minden tekintetben és 
kellő gondossággal jár el abban az 
irányban, hogy elfogadható filmet 
kaphasson a közönség. 

A hiányzó 60%' normális kölcsön 
előteremtéséről égy rövid újságcikk 
keretében alig lehet tárgyalni, tehát 
ez a kérdés mint tárgyalási alap sze
repelhet. 

A kockázat vállalására elképzelt 
alap megteremtése oly módon, hogy 
azt a közönségre hárítva, j egyen
kénti bélyeggel ellátva hozzuk ösz-
sze, technikailag kivihetetlennek 
tartom és ezt annak kell hogy tart
sa mindenki, aki mozipénztárral fog
lalkozik. 

Jól tudjuk, .hogy a közönség az 
Utolsó 5—10 percben rohanja meg a 
pénztárt, tömeges jegyvásárlásnál 
minden jegyet felülbélyegezni, 
olyan megterhelése a pénztárnak, 
amely feltételnek még a legnagyobb 
jóhiszeműséggel sem tud eleget ten
ni és nemcsak sok félreértésre adna 
alkalmat, hanem komoly ellenőrzés 
esetén, igen sok érdekeltnek még az 
egzisztenciáját is veszélyeztetné. (A 
jegyek felülbélyegzése nem a jegyek 
váltásának pillanatában, a pénztár
n á l történne. A mozik felülbélye
gezve kapnák a jegyeket. A szerk.) 

: Jól tudjuk, hogy az amétázó, a 
vigalmi és forgalmiadók ellenőrzése 
is súlyos teher, nem szabad ezeket 
a terheket szaporítani, hisz ma már 
a mozi úgy is túl van adóztatva, túl 
van adminisztrálva, túl van ellen
őrizve és ha egy ilyen természetű 
megterhelés törvényesíttetnék, ak
kor már nincs tovább megállás, 
mert akkor minden, egyébként jó 
és nemes célú egyesület megrohan
ná a mozikát ezekért a fillérekért 
és a tejpénztől, a szegény gyerme
kek felruházásáig, mindenki a mo
zin keresztül kívánná, a közönséget 
megterhelni. 

Ez veszélyes játék, amely látszó
lag alapot teremthetne ugyan, de 
csak átmenetileg, mert megölné az' 
amúgy sem' rózsás helyzetben .mű
ködő vidéki színházak nagyrészét. 

Mi tehát a teendő? . .; 
Kétségtélen, hogy magyar film

gyártásra szükség van magyar kul
turális, magyar lelki szempontból 
is. 

Üljenek tehát össze az érdekeltek, 
egyeztessék össze érdekeiket, de ezt 
csak úgy tudom elképzelni, ha a csa
tabárdot mindenki kinthagyja, mert 
egy ilyen komoly. kérdést csak áb--
szolut tárgyilagossággal, megértéssel 
és a szakma iránti nagy szeretettel 
lehet megoldani. 

Az az érzésem, hogy ha a tárgyaló 
felek megismerik egymás álláspont
ját, nem is lesz olyan nehéz az érde
keket összehangolni és megindulhat 
végre a nagy nemzeti munka. 

Cikkem nem kivan támadás lenni 
senki ellen. Ilyen tendenciát ne is 
keressen benne senki. Nincs más 
célom, mint hozzájárulni minél ní
vósabb és minél több magyar film 
gyártásához, ha kell, munkával, de 
feltétlenül a magyar filmek iránt 

• érzett nagy szeretetemmel. 

Olvasóinkhoz! 
Ezen a héten utoljára küldtük meg 

lapunkat azoknak, akik eddig el

mulasztották befizetni az előfizetési 

dijat. Legközelebbi számunkat, már 

csak azok fogják megkapni, akik az 

előfizetési díj beküldésével bizonyít

ják be a MAGYAR FILM iránti ér:-

deklődésüket és azt, hogy a ma

gyar film. és moziszakma egyetlen 

hetilapját táímogatni kítánják. 

3 
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A Filmhéttel hívjuk fel a szélesebb érdeklődést 
a magyar film problémáira ! 

Irta : 
ZSINDELY FERENC dr. 

miniszterelnökségi államtitkár, 
az Országos Nemzeti ' Film Bizottság elnöke, a Nemzeti Filmhét elnöke 

Amikor a Nemzeti Filmhét elnökségéi 
elvállaltam, elsősorban az a meggyőződés 
vezetett, hogy minden olyan akció, amely 
a magyar film népszerűségét fokozza, egy- • 
ben a nemzeti egyetemes érdekek szolgá
latában is áll. 

Lehetnek egyesek, akik a Nemzeti 
Filmhét megrendezése ellen felhozzák azt, 
hogy kár a filmet ünnepelni akkor, amikor 
a magyar filmgyártásban válság van, ne
hézségek támadtak. 

Ezekkel szemben azt állapítom meg, 
hogy a lillafüredi Nemzeti Filmhét elsősor
ban munkahét. A Filmhéttel hívjuk fel a 
szélesebb érdeklődést a magyar film prob
lémáira, s hogy ezt szórakoztató formában, 
friss és eleven tálalásban tesszük, azzal 
éppen a film kifejezési eszközeihez és mód

szereihez vagyunk következetesek és 
hívek. 

A Filmhét vidám és vonzó eseményei 
közé azonban elvegyülnek majd a magyar 
film sorskérdései is. Előadásokkal és be
mutatásokkal világítják meg a magyar 
film legkiválóbb művészei és vezetői, hogy 
milyen utat jár a magyar film és hogy ez az 
út miért nem vihet külföldi fellegek közé és 
mennyi bukkanója, nehézsége, kátyúja 
van. 

A magyar film sorskérdései megoldás 
alatt vannak. A megoldás útjában álló 
akadályokat a kormányzat le akarja küz
deni s lehetségesnek tartom, hogy már rö
videsen jelentős lépésekről tájékoztathatjuk 
a szakmát és a közvéleményt. 

Á Fi lmhét v e z é r k a r a : 
VÉDNÖKÖK: 
Hóman Bálint 

vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Keresztes-Fischer Ferenc 

b elügyminiszte r 
Kunder Antal 

iparügyi miniszter 

ELNÖK: 
Zsindely Ferenc 

miniszterelnökségi államtitkár, az 
•O.-.-.N.-F. B. elnöke 

TÁRSELNÖKÖK: 
ifi. Horthy Miklós 

rk. követ, meghatalmazott miniszter 
Jalsoviczky Károly 
vkm államtitkár 

Jekelfalussy Zoltán 
v. b. t. t., v. fiumei kormányzó, az 

.' , Ufa R. t . elnöke 
v. Littay András 

a miskolci VII, hadtest parancsnoka 
v. Lukács Béla 

- .fölrnüv. min. államtitkár 
•- Péchy Tibor 

földműv. min. államtitkai^ 

Tomcsányi Gyula 
belügyi államtitkár 
br. Wlassics Gyula 

vkm. államtitkár, az Oktatófilm 
cenz. biz. elnöke 

ALELNÖKÖK: 
Balogh László 

az O. N. F. B. tagja 
Bingert János 

a Hunnia Filmgyár Rt. igazgatója 
Borbély-Maczky Emil 

Borsod vármegye főispánja 
Folyovich József 

min. osztályfőnök, az O. N. F. B. 
tagja 

Fekete Bertalan 
Miskolc ülj. város polgármestere 

v. Haász Aladár 
minü osztályfőnök, vkm. művészeti 

oszt. főnöke 
Hallossy István 

az. O. M. I. H. elnöke 
Kádas Károly 

min.- osztályfőnök, az O. N. F. B. 
ügyv. alelnöke, a Hunnia Filmgyár 

Rt, elnöke 

Kiss Ferenc 
a Nemzeti Színház örökös tagja, 

Szinművészeti és Filmműv. Kamara 
elnöke, az Orsz. Szinműv. Aka

démia igazgatója 

Kovácsházy Vilmos 
szfőv. tanácsnok 

Kovrig Béla 
egy. magántanár, a min. eln. V. 

ügyoszt. vezetője 
homokdi Lichtensiein László 
Miskolc thj. város főispánja 

v. Lukács Endre 
Borsod vármegye alispánja 

v. Markotay Jenő 
az Áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak 

vezérigazgató j a 
Nusser János 
miin. tanácsos 

Pfeiffer Gyula 
ny. államtitkár, a Magy. Amatőr-

filmszöv. elnöke 

Szöllössy Alfréd 
min. tanácsos, az; Orsz. Mozgókép-

vizsg. Biz. elnöke 
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Tőrey Zoltán 

a M. F. I. igazgatója, a Fi lmművészet i 
K a m a r a alelnöke 

Tors Tibor 
főszerkesztő, orsz. gyűl. képviselő 

Villani Lajos báró 
min, tanácsos, a velencei nemz. 

f i lmverseny magy. delegációjának 
vezetője 

MŰVÉSZI BIZOTTSÁG: 

ELNÖK: 
Balogh László 

az O. N. F . B. tagja 

ALELNÖKÖK: 
Nagy Sándor 

a Hunnia Fi lmgyár Rt. aligazgatója 
Orbók Attila 

iró és szerkesztő 

TAGJAI: 

Ágotái G,éza 
a MFI oszt. vezetője, 

a „Magyar F i lm" főszerkesztője. 
Deák Zoltán 

író és szerkesztő. 
Dékány András 

író és szerkesztő. 
Innocent Vince Ernő 

író és szerkesztő. 
Kolba Gyula 

író és szerkesztő. 
Morvay Tál 

az MMOE ügyv. alelnöke. 
Rennard Béla 

az Uránia filmszínház igazgatója. 
Ruttkai Ödön 

az MMOE ügyv. alelnöke. 
Újhelyi József 

író és szerkesztő. 
Váczi Dezső 

f i lmdramaturg, a „Magyar Film'1 

felelős szerkesztője. 

KÜLFÖLDI FILMBIZOTTSÁG: 

ELNÖKÖK: 

Hubrich Virgil 
az UFA Rt. igazgatója. 

Palugyai Miklós 
a P a r a m o u n t igazgatója. 

TAGJAI: 
Höfler Alphons 

az Agfaphoto rt . igazgatója. 
Kauser István 

az IBUSz filmszáll. oszt. vezetője. 
Kertész István 

az UFA főtisztviselője. 
Morton Tibor 

a Kodak Ltd. igazgatója. 
Szemerjay Dénes 

a FOX Film főtisztviselője. 

RENDEZÖBIZOTTSÁG: 

ELNÖK: 

Jeszenszky Andor 
min. tanácsos. 

TAGJAI: 

Barla László 
a Mester Fi lm igazgatója. 

szalontai Kiss MikZós 
filmgyártási ügyvezető. 

Kristóf József 
a lillafüredi Palota-szálló 

igazgatója. 
Major Gyula 

a . függe t l enség" utazási irodájának 
igazgatója. 

Tangl Lóránd 
a Hunnia Fi lmgyár Rt. üzemmérnöke. 

A Filmhét programjának fontosabb eseményei 
1. Magyar filmek versenye (eddig 7 

film nevezett be). 
2. Három magyar film ősbemutatója. 
3. Négy külföldi film ősbemutatója. 
4. Magyar és külföldi kultűrfilmek ver

senye. 
5. Magyar és külföldi amatőrfilm-ver

seny. 
6. A m.agyar film hőskora. 
7. Magyar oktatófilmek. 
8. Színes filmcsemegék (trükk, utazási 

dh'atrevűfilmújdonságok). 
A filmbemutatókhoz kapcsolódnak még 

a filmbemutató meglepetések, amelyeket 
a rendezőség csak a helyszínen tudat a 
Filmhét résztvevőivel. 

A Filmhét alkalmából- a magyar film 
problémáiról a filmvilág vezetői és leg
ismertebb munkatársai tartanak előadá
sokat. Ezenkívül az egyik tözismert bel-
várcsi ruhatervező cég 2—3 alkalommal 
divatbemutató1: rendez. Kiemelkedő ese
ménynek ígérkezik a június 8~án este 
tartandó jelmezes filmbál a Palota-szálló 
összes termeiben. 

A Filmhét zárópontja és egyben fény
pontja a jún. 10-én este tartandó ünnep
ség. A páratlan fekvésű Lillafüred, a 
Hámori-tó és környéke ezen az estén 
tündéri kivilágításban fog ragyogni és 
egyik meglepetés a másikat követi. A 
Kunnia-gyárból erre az alkalomra a 
fényeffektusokhoz szükséges vetítőket 
négy teherautó fogja elvinni. Kiemel
kedő pontja az estnek a „Velencei éj i 
Hámori-tavon" színes lampionos felvo
nulás és tűzijáték. 

A FILMHÉT RÖVID VÁZLATOS 
PROGRAMJA: 

Szombat, június 3: 
Este 7 órakor: ünnepi megnyitó, mondja: 

Zsindely Ferenc államtitkár, az O. M. 
N. B. elnöke. 
Kiss Ferenc: „A filmhét célja". 
Bingert János: „A magyar filmgyártás 
kulturális és gazdasági jelentősége". 
Tötey Zoltán: „A magyar film nemzet
közi kapcsolatai". 

Fél 9 órakor: vacsira és utána ismerke
dési est, amelyen zenei részleteket ad
nak elő a legsikeresebb magyar han
gos filmekből a film jelenlevő szereplői. 

Vasárnap, június 4: 
D. e.: Istentiszteletek. 
D. u. 4 óra: a filmverseny első filmje, 

magyar és német kultúrfilmverseny. 
D. .u 6 óra: nevezés a tenniszversenyre 

(férfi és női egyes, v. és női páros). 
Este 7 óra: vacsora. 
Fél 9 óra: Előadás: „Hogy indul el a film

szavazás a próbafelvételre". 

Hétfő, június 5: 
D. e.: szabad; tenniszverseny első napja, 

szakmai értekezések.. 
D. u. 4 óra; filmverseny második film

je, kisérőfilmek a film hőskorából. 
Este 7 óra: vacsora. 
Fél 9 óra: második előadás: ! „Hogyan 

készül a forgatókönyv?" Eddig be nem 
mutatott első film, próbafelvételek a 
közönség soraiból. 

Kedd, június 6: 
D. e. szabad: szakmai értekezések, ten-

niszversany második napja. 
D. u. 4 óra. a filmverseny harmadik 

filmje, színes trükkfilmek. 
Este 7 óra: vacsora. 
Fél 9 óra: harmadik előadás: „A műte

remben" Eddig be nem mutatott má
sodik film, sztárok próbafelvételei. 

Szerda, június 7: 
D. e. szabad; — szakmai értekezések, 

tenniszverseny harmadik napja. 
D. u. 4 óra: filmverseny negyedik film

je, kísérőfilm. 
Este 7 óra: vacsora. 
Fél 9 óra: • be nem mutatott harmadik 

film. 
Csütörtök, június 8: 
D. e. mezőkövesdi kirándulás, tennisz

verseny negyedik napja. 
D. u. 4. óra: filmverseny ötödik filmje, 

eddig be nem mutatott negyedik film. 
Este 7 óra: vacsora. 
Fél 10 óra: jelmezes filmbál — művészi 

gálaest. 
Péntek, június 9: 
D e. szabad; szakmai értekezések. 
D. u. 4 óra: filmverseny hatodik filmje, 

amatőrfilmek bemutatója. 
Este 7 óra: vacsora. 
Fél 9 óra: eddig be nem mutatott ötö

dik és hatodik film. 
Szombat, június 10: 
D. e. 10.30 óra: eddig be nem mutatott 

hetedik film. 
D. u. 4 óra: filmverseny hatodik filmje, 

oktatófilm-bemutató. 
Este 7 óra: vacsora. 
Este 9 óra: „Velencei éj a Hámori tavon" 

lampionos és fény&zóros kivilágítás, 
hódoló felvonulás (a diósgyőri munká
sok fáklyás felvonulása) a Kormány
zó 20 éves országlásának alkalmából, 
utána tűzijáték, majd lampionos csó-
nakfevonulás a Hámori tavon. 

Vasárnap, június 11: 
D. e. Istentisztelet. 
D. e. 11 óra: ünnepi záróülés, a filmver

seny eredménykihirdetése. Beszélnek: 
Szőllőssy Alfréd, a Magyar Mozgókép
vizsgáló Bizottság elnöke és Balogh 
László min, osztálytanácsos,' 
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A kamarai tagok származásának 
ujabb felülvizsgálata 

Az 1-939.-IV. te., (2. zsidótörvény) 
rendelkezésének megfelelőén a ka
marai tagok származásának újabb 
felülvizsgálata vált szükségessé, 
Mindazon kamarai tagok, akik az 
előkészítő bizottság áltál vétettek 
fel, mint születetf keresztények, az. 
1939. évi IV; te. rendelkezéseinek 
megfelelően származásuk tekinteté
ben újból felülvizsgáltatnak. Evég
ből új .törzslapot tartoznak kiállíta
ni és sajátkezű aláírásukkal annak 
adatait megerősítem. A kiállított 
törzslap a kézbesítéstől nyolc napon 
belül a szükséges származási okmá
nyokkal együtt, a Kamarához be
küldendők. Amennyiben az előírt 
okmányok mindegyike a fentebb 
jelzett nyolc napon belül nem nem 
volna beszerezhető, úgy a hiányzó 
okmányok legkésőbb folyó évi jú
nius hó 15-ig pótlandók. 

A Kamara megalakulása, 1939 ja
nuár 1. óta- felvett tagok tagfelvé
teli kérelmei" már az említett tör
vény alapelvének megfelelően lettek 
elbírálva, s így azok újabb felül
vizsgálata nem vált szükségessé. 

A fenti bejelentési kötelezettség
gel kapcsolatban a Kamara titkár
sága úgy intézkedett, hogy félreér
tések elkerülése végett az új törzs
lapokat, azok kiállítására és a csa
tolandó származási okmányokra vo
natkozó tájékoztatóval együtt, az 
előkészítő bizottság által felvett 
ke.exsztény kamaroÁ tagok részére 
külön-külön névre szólóan küldi ki. 
- Azok a származási okmányok is 

újból- - beaílandők; .' amelyek már ra 
fél vételi kérelemhez, is annakidején 
csatolva voltak, "amennyiben időköz
ben kivétettek. Csak. származási ok
mányok .csatolandók:' Tehát állam
polgársági, erkölcsi, vagy a szakkép
zettséget igazoló Igazolványok be
nyújtása nem szükséges, ---;•; 

Mindazok a kamarai tagok, akik 
az előkészítő bizottság által az első 
zsidótörvény alapján mint idejében 
(1919 augusztus 1. előtt) kitértek, a 
keresztények közül számítva vétet
tek fel, továbbá mindazok, akik 
zsidó származásuk alapján nyertek 
kamarai tagságot, vagy felvételük 
ezideig még nem történt meg, de 
erre irányuló kamarai tagságot, 
vagy íelvtéelük ezideig még nem 
történt meg, de erre irányuló kérel
mük már korábban beadatott, 
amennyiben az új zsidótörvény az 

1939. IV. te. alapján a zsidók szám
arány szerinti tagságba való átmi
nősítésüket, illetve felvételüket ké
rik, ebbeli kérelmek olyan időben 
adandók be, hogy az ennek alapján 
a Kamara által kiküldendő törzsla
pok megfelelően kitöltve és a szük
séges származást igazoló törzslapok 
megfelelően kitöltve és a szükséges 
származást igazoló okmányokkal fel
szerelve ugyancsak legkésőbb folyó 
legyenek. 

Aki a fenti időpontig újabb kérel
mét, illetve ennek alapján új törzs
lapját az előírt származási okmá
nyokkal együtt a Kamarához be 
nemi adja, annak a keresztény szá
zalékba való beosztását nem áll 
módjában elbírálni a Kamarának. 

Felhívás a 2. és 5. csoport tagjai
hoz. A Kamara előadóművészek és 
művészi segédszemélyzet szakcso
portjába tartozó mindazon állandóan 
vagy huzamosabb ideig Budapesten 
tartózkodó kamarai tagok, akik a 
magyar hangosfilmekben, vagy ál
talában az itt gyártandó több Ver-
ziós filmekben, mint. színészek (kis 
epizódszerepek), segédszínészek vágy 
mint statiszták kivannak közremű
ködni, 3 drb 9x12 cm (levelezőlap) 
nagyságú, 2 évesnél nem régibb és 
egész alakot mutató . fényképeikkel 
lehető sürgősen jelentkezzenek hét
köznapokon d. e. 10—2 óra között a 
Kamarában a most elkészítés alatt 
lévő filmszereplő és Statiszta - El
osztó-nyilvántartásba való felvétel 
végett. Ugy a kisebb epizódszereplé
sek, mint a statisztálások ugyanis 
a jövőben nyilván lesznek tartva oly 
célból, hogy az érte jelentkezők 
minden összeköttetés keresése nél
kül is, lehetőség szerint aranyosan-
és igazságosán juthassanak .a film
gyártásnál működéshez, illetve ke
resethez. 

Tagságidíj fizetés. A Kamara tit
kári hivatala ezúton is felhívja a 
szerződésben nem lévő kamarai ta~ 
gokat, hogy a havonkint esedékes 
minimális tagdíjakat (havi P 1.50) 
minden hónap 5-ig a Kamara pénz
tárába befizetni szíveskedjenek. 
Pénztári órák minden hétköznap 
d. e. 10—2-ig. A tagdíjbefizetés pén
zesutalvány, vagy csekklap által is 
eszközölhető, de a postai kézbesítés, 
illetve a postatakarékpénztár által 
felszámított kezelési díjat (10 fillér) 
az átutalt összeggel együtt be kell 
fizetni. Csekk útján történő átuta
lásokat a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár Egyesület — Budapest, 1938. 
sz. csekkszámlára lehet befizetni. 

* 
Helyesbítés. Hivatkozással az elő

készítő bizottság felvételére, közöl
jük, hogy Buday Dénes zeneszerző 
és karmester tévesen vétetett fel a 
színművészeti főosztály III. csoport
jába színművészeti ügykezelőnek. 
Buday Dénes a filmművészeti fő
osztály III. csoportjába vétetett fel, 
mint karmester. 
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Nyilvános előadásra alkalmasnak talált 
mozgóképek hirdetése 

A m. kir. belügyminiszternek 54.51 8/1939. B. M. számú rendelete. 

A nyilvános előadásra szánt moz
góképek, valamint azok belföldi for
galmának hatósági ellenőrzéséről 
szóló 255.000—1924. B. M. számú 
rendelet kiegészítéséül a következő
ket rendelem: 

Ajs Országos Mozgóképvizsgáló 
Bizottság részéről nyilvános elő
adásra alkalmasnak talált mozgó
fényképet csak az engedélyokirat
ban feltüntetett címeken szabad hir
detni és e címeket is csak az enge-

Részlet egy vidéki 
kismozis leveléből 

. . . . ha mégis elrendelnék a köte
lező amétázást, rendeljék el azt is, 
hogy a kis bruttó bevételű, heten
ként egyszer-kétszer játszó mozik
nál — kicsiny legyen az améta-
kulcs is. Más: ezer vagy többezer 
pengő bruttó bevételnek 40%-át 
odaadni a film köles Ondijára, ott 
marad még a rezsifedezésre és a 
megélhetésre is és más; heti 300 
vagy ennél is kevesebb pengőnek 
40%-át elvinni a filmért, mert a 
visszamaradó összeg nem elég az 
üzemköltségre és adóra, nem marad 
semmisem a megélhetésre és a be
fektetések amortizálására . . . 

Jótékonyság napja 
A Vakokat Gyámolító Országos 

Egyesületl a Nyomorék Gyermekek 
Országos Otthona, a Szociális Misz-
szió' Társulat, a felekezeti patronázs 
egyesületek, a Szociális Testvérek 
Társasága és a Katholikus Háziasz-
szonyok Országos Szövetsége június 
5. és 6-án jótékonyság napja elneve
zés alatt közös gyűjtést rendeznek. 
Felhívjuk budapesti tagjainkat, hogy 
a központi bizottság által a mozik 
rendelkezésére bocsátott diapozitíye-
keií két héten át díjtalanul vetíteni 
szíveskedjenek. 

délyofciratban feltüntetett sorrend
ben szabad használni. 

Aki az előző bekezdésben foglalt 
rendelkezéseket megszegi vagy ki-
játsza, amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el és e ren
delet alapján 15 napig terjedő elzá
rással büntetendő. 

A pénzbüntetés tekintetében ás 
1928:X. törvénycikk rendelkezései 
az irányadók. 

A kihágás miatt az eljárás a köz
igazgatási hátóságnak, a m. kir. 
rendőrség működési területén a m. 
kir. rendőrségnek, mint rendőri 
büntető bíróságnak a hatáskörébe 
tartozik. 

Harmadfokon a m. kir. Belügymi
niszter bíráskodik. 

<Ez a rendelet a kihirdetését köve
tő nyolcadik napon lép hatályba. 

Budapest, 1939. évi március 16-án. 

A miniszter helyett: 

Dr. Tomcsányi s. k, 
államtitkár, 

Legközelebbi repriz-megjelenésünk 

a z O m n i á b a n 

RÁKOSI VIKTOR 
v i d á m huszártörténetének zenés 
f i I m v á l t o z a t a : 

Rendezte: Székely István Zene: Fényes Szabolcs 

A L E G N A G Y O B B MAGYAR SZEREPOSZTÁS: 

JÁVOR PAL i f l í IRElf RAJNAY GÁBOR 
PAGER ANTAL ERDD.VI I H GŐZOIi GYULA 
RAROS GYULA GODIGASZÜGIELLA ITIAKLARV ZOLTflfl 
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Nancy három szerelme Eleven ördög 
(Three loves has Nancy.) (Quelle drole de grosse) 

A varsói fogoly 
(Warschauer Zitadell.) 

Irta: Gábriellé Zapolska. 
Filmre Irta: Albert Münch és Fritz Péter 

Buch. 
Rendezte: Fritz Péter Buch. 

Főszereplők: Lucie Höflich, Viktória v. 
Bsllaska, Claire Winter, Ágnes Straub, 

Werner Hinz, Paul Hartmann. 
Gyártotta: Tobis. 
Beszél: németül. 

Magyar szöveg: Pacséry László. 
Hossza: 2150 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Tobis. 

Bemutatta: Corso, május 18. 

* 
A cár születésnapján néhány politikai 

bűnös kegyelemben részesül. Köztük Vel-
gorszki Konrád, a lengyel diákvezér. Egy 
esztendőt töltött a varsói citadella börtö
nében, mer t tüntetet t az orosz önkény
uralom ellen. Diákársai új demonstrációt 
készítenek elö, de Velgorszki ellenzi ter 
vüket. A várfogságban ráeszmélt, hogy 
diákos csínyekkel nem segíthet elnyomott 
hazáján, mert az oktalan tüntetések Szi
bériába és a börtönökbe juttatják a len
gyel ifjúság színe-javát. -Be a tüzeslelkű, 
túlbuzgó diákok nem értik meg. Marján 
elhatározta, hogy az ünnepség éjszakáján 
mégis kibontja a fehérsasos lobogót. Kon
rád félti barátját . Erőszakkal akarja visz-
szatartani, de a fiatalember kiszakítja ma
gát karjaiból és felkúszik a toronyra. A 
dulakodás zajára őrök rohannak elő és 
lelövik Marjant, amikor a zászlót kibont
ja. Konrád elmenekül. Jól tudja, hogy a 
rendőrség Marján bűntársának tekintené 
őt. Varsó új városparancsnoka, Korniloff 
ezredes attól tart , hogy Velgorszki túl a 
határon sokkal többet árthat , mint oda
haza. Ezért meghallgatja Konrád özvegy 
édesanyjának kérését és kegyelmet esz
közöl ki a diákvezérnek azzal a feltétellel, 
hogy Velgorszkiné kezességet vállal fiáért 
és távoltartja a politikától. Konrád vissza
tér. A fiatalember megfogadja édesanyja 
szavát és egyelőre szakít régi barátaival, 
sőt Annával is, menyasszonyával, aki or
vosnak készül és szintén résztvesz a haza
fias mozgalmakban. Krelkoff orosz főhad
nagy féltékenységből újra kémkedés 
gyanújába keveri Konrádot. Ismét letar
tóztatják, de ártatlansága kiderül és sza
badon bocsátják. De Konrád nem tudja 
többé folytatni a nyugodt életet. Annát 
elfogják és Szibériába száműzik. Ez a kö
rülmény újra felébreszti benne a maga
sabb kötelességérzést hazája és nemzete 
iránt, amit most már anyja is támogat. 
Konrád a lengyel felkelők élére áll, k i 
szabadítja Annát a szibériai transzport
ból és egy parasztkocsin elvágtat vele a 
szebb és a szabad jövendő felé. 

Meglehetősen érdektelen film. Inkább a 
kismoziknak való. De kellő izgalom hiá
nyában ott sem számíthat komolyabb si
kerre. 

Irta: Lee Loeb és Mórt Braus. 
Rendezte: Richárd Thorpe. . 

Főszereplők: Janet Gaynor, Róbert Mont-
gomery, Franchat Tone. 

Gyártotta: Metró. 
Beszél: angolul. 

Magyar szöveg: Kemény Pál. 
Hossza: 1949 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Metró. 

Bemutatta: Átrium, Kamara, május 18. 

i 
Mai Niles, a híres író, legénylakására 

vár egy szép színésznőt, Vivian Herfor-
tot, aki anyjával jön el hozzá. Niles rá 
jön, hogy anya és lánya be akarják há
lózni és hogy a házasság elől meneküljön, 
elhatározza, hogy vidéki felolvasó körút
ra utazik. Az egyik vidéki városkában 
megismerkedik egy naiv lánnyal, Nancy-
val, akit vőlegénye az esküvője napján 
értesít, hogy nem jöhet el az esküvőre. 
Nancy azt mondja az egybegyűlt vendég
seregnek, hogy vőlegénye akadályoztatása 
miatt az esküvőt Newyorkban fogják 
megtartani. Tényleg vonatra is száll. Köz
ben az író levelet kap kiadójától, Bobtól, 
aki egyben a legjobb barátja is, hogy Vi
vian vidéki t ű m é r e utazott, hazajöhet. 
Mikor hazaérkezik, á lakásán maga Vi
vian fogadja. Megtudta ugyanis, hogy Ni
les befejezte vidéki turnéját és így ő el 
sem indult. Az író éppen azon töri a fe
jét, hogyan szabadulhatna, meg Viviantól, 
mikor csengetnek és Nancy érkezik meg 
holtfáradtan, kiéhezve. Elmondja, hogy 
nem találta meg vőlegényét, pénze elfo
gyott, fáradt és éhes, nem volt tehát más 
választása, mint megtudakolni Nilesnek, 
egyetlen newyorki ismerősének a címét. 
Niles előbb ki akarja dobni, de azután r e 
mek ötlete támad: azt hazudja Viviannak, 
hogy vidéken megismerkedett egy ár ta t 
lan kislánnyal, elvesztette a fejét és most 
kénytelen őt feleségül venni. Más
nap reggel Nancy kedvében akar járni 
Nilesnek és pompás reggeli készít. A fiút 
azonban idegesíti a lány jelenléte és 
rosszkedvét nem is titkolja. Viszont annál 
jobban méltányolja Nancy szakácsművé
szetét Bob, aki mindjárt felkéri Nancyt, 
jöjjön át hozzá és vezesse az ő háztar tá
sát. Nemsokára nemcsak Nancy főztjéért 
rajong Bob, hanem ezt a rajongást át
viszi a lány személyére is. Niles hevesen 
ellenzi Bob szerelmét és mikor Bob ki je
lenti, hogy azért is feleségül veszi Nan
cyt, elhurcolja egy psychoanalitikus or
vos barátjukhoz, hogy gyógyítsa ki ebből 
a „mániából". Az orvos azonban Bobot 
egészségesnek nyilvánítja és megállapít
ja, hogy Niles csak azért ellenzi ezt a 
házasságot, mer t ő maga is szerelmes 
Nancyba. Bob rövidesen megkéri Nancy 
kezét, de kosarat kap, mert a lány titok
ban Nilest szereti. George, a vőlegény is 
előkerül és jogait követeli. Niles látva a 
két férfi versengését, ráeszmél, hogy ő 
is szerelmes Nancyba és ezt végre be is 
vallja neki. Néhány nap múlva Nancy és 
Niles már mint nászutasok szállnak az 
egyik Európába induló gőzösre. 

* 

Jó amerikai normál film. Nem érde
melte meg azt a közönyt, amit a közön
ség tanúsított iránta. 

- Irta: D'Yves Mirande. 
Rendezte: Leo Joannon. 

Főszereplők: Dániellé Darrieux, Albert 
Préjean, Lucien Bardoux. 

Beszél: franciául. 
Magyar szöveg: Siklósi Iván. 

Hossza: 2240 méter. 
Cenzúra: aluli. 

Kölcsönző: Palló-film. 
Bemutatta: Forum, május 18. 

Szakbemutató: Forum, május 24. 

* 
Paul Gaudoin gazdag borkereskedő sze

relmes ti tkárnőjébe, Luciebe és hogy pa
lástolja érzelmeit, szigorúan bánik a szép 
leánnyal, aki ti tokban viszontszereti. Mi
után jó ízlése megtiltja, hogy alkalma
zottjának szerelmet valljon, elhatározza, 
hogy elbocsátja Luciet, hogy azután meg
kérje a kezét. Igy is történik. Gaudion 
valami ürüggyel felmond a leánynak, aki 
elkeseredésében beleugrik a Szajnába, 
ahonnan Gaston, egy dúsgazdag fiatalem
ber menti ki. Gaston beülteti autójába és 
hazaviszi lakására, ahol estély van és a 
vendégek türelmetlenül várják a házi
gazdát. Gastont a csuromvizes leány kí
séretében nagy megrökönyödéssel fogad
ják. Lucie kezdi magát feltalálni az ide
gen környezetben, felhajt egy néhány po
hár likőrt, amitől persze alaposan berúg 
és a legképtelenebb dolgokat műveli a 
vendégek legnagyobb megbotránkozására. 
Magára rántja a ruhásszekrényt, felmegy 
a háztetőre és onnan ijesztgeti a kedélye
ket, majd sorra sértegeti a vendégeket. A 
hangulat egyre kínosabb és mikor a kis 
ördögnek Gastont és vendégeit sikerült 
egymás ellen uszítania, félrevonul és él
vezettel figyeli azok veszekedését, ami 
már verekedéssé fajul. Általános zűrzavar, 
verekedés, a vendégek sértve távoznak. 
Reggel kijózanodva Gaston ráeszmél a 
tör téntekre és éktelen haragra lobban, 
amit fokoz Lucie újabb rémtet te: a fürdő
szobában nyitva hagyta a vízcsapot és az 
egész lakás vízben úszik! Gaston türelme 
végetért, követeli, hogy Lucie mondja el 
öngyilkosságának okát, amikor pedig meg
tudja, elmegy Gaudionhoz és felvilágo
sítja, hogy Lucie szereti és öngyilkos lett 
miatta, mire Gaudion kijelenti, hogy el
veszi feleségül. Lucie boldogan siet Gau-
doinhoz, aki hidegvérrel fogadja, ami 
nem tetszik a temperamentumos kis ör
dögnek és amikor Gaudion felhívja any
ját és üzleti hangon közli vele a történ
teket, Lucie ráeszmél, hogy nem' szereti 
és elrohan Gastonhoz. Gaston elképedve 
látja, hogy Lucie visszajött és ki akarja 
dobni, de Lucie szelíden, mint egy kis 
angyal, a karjaiba simul és bevallja, hogy 
őt szereti. 

* 
Dániellé Darieux lassankint a „leg-

üzembiztosabb" filmsztár címét érdemli 
ki, úgyszólván minden filmje siker. Ez
úttal igazán valószínűtlen mese keretében 
látjuk, de szerepét oly kedvesen játsza, 
hogy még a valószínűtlent is el kell neki 
hinni. Préjean személyében második jó 
sztárja is van a filmnek, amely problé
mamentes és mulatságos cselekménye 
folytán kisebb mozikban is a siker remé
nyében tűzhető műsorra, a jó közönség
gel bíró mozik szempontjából pedig kn-, 
moly üzleti értékkel bír. 

a 



8 
A Broadway angyala 

(Little Miss Broadway). 

Irta: Harry Tugend és Jack Yellen. 
Rendezte:' Irving Cummings. 

Zene: Walter Bullock és Harold Spyna. 
Főszereplők: Shirley Ternple, George 
Murphy, Phyllis Brooks, Edna May Oli
vér, J immy Durante, George Barbier, 

Claude Gilingwater, Edward Ellis. 
Gyártotta: Fox, 1938. 

Beszél: angolul. 
Magyar szöveg: Serényi Erzsébet. 

Hossza: 1956 méter. 
Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Fox. 

Bmutatta: Scala, május 22. 
* 

Betsy Brown árvaházban vari és onnan 
elhozza Mr. Shea, aki adoptálja őt. Mr. 
Shea bérlője egy szillodaépületnek, ame
lyet elnevezett ARTISTA SZÁLLÓ-nak. 
Az ott lakó művészek tehetségesek, azon
ban nehezen élnek és állandóan elmarad
nak lakbérükkel. Az épület tulajdonos
nője, Miss Wendling dühös, hogy az AR
TISTA SZÁLLÓ lakói milyen lármásan 
élnek, hangosan próbálnak, ezért megra
gadja az első alkalmat arra, hogy a lak
bérhátralékot záros határidőn belül köve
telje. Amennyiben Mr. Shea nem tudná 
megfizetni a lakbérhátralékot, kilakoltatja 
a szállóból őt és lakóit. Betsy takarék
perselyét viszi át a szomszédban lakó 
háztulajdonosnőnek és kéri, legyen tü re 
lemmel. Az idősebb höl?y azonban hajt
hatatlan. Találkozik azonban ott Betsy a 
hölgy unokaöccsével és fivérével, akik se
gíteni akarnak a gyereken. Roger, az 
unokaöccs, hazakíséri a gyereket és fel
ajánlja Mr. Shea-nek segítségét. Mr. Shea 
leánya, Barbara azonban nem. hajlandó 
a pénzt elfogadni. Rogernak megtetszik 
Barbara és mindent elkövet, hogy a ba j 
ból kisegítse őket. Cselhez folyamodik és 
Betsy segítségével juttatja M. Shea-nek 
az egész összeget, amire a lakbér kifize
tésére szükség van. Miss Wendling, a ház-
tulajdonosnő ,megtudja, hogy Roger ud
varol Barbara Shea-nek. Eltiltja tőle és 
bosszúból feljeneti Mr. Shea-t, hogy a 
kis Betsyt romlott környezetbe hozta, ami 
káros a gyermek lelki fejlődésére és 
ezért ő nem volt alkalmas arra, hogy a 
gyermeket adoptálhassa. Detektív viszi 
vissza a gyereket az árvaházba. Közben a 
törvényszék tárgyalást tűzött ki az ügy
ben. Az öreg hölgy azzal érvelt, hogy 
unokaöccse, akit megszédítettek, birtok
részének készpénzben való kiadását köve
teli, amit a r ra akar fordítani, hogy ezek
kel a tehetségtelen „ripacsokkal" társula
tot szervez és így az öröklött vagyont 
eltékozolná. . . Betsy kiszökik az árva
házból, hogy ő is résztvehessen a tárgya
láson, ö áll oda a bíró elé és kéri , ál
lapítsa meg, ezek nem ripacsok, hanem 
igazi nagy művészek, akik, ha egyszer 
akalmuk lenne, nagy sikereket érhetné

nek el. A törvényszék helyt ad a gyerek 
indítványának és minthogy most már an
nak eldöntése a fontos, vájjon lukratív ' 
befektetés-e ezzel a társulat tal színházat 
alapítani, vagy sem, kötelezi a művésze
ket, bizonyítsák be itt a törvényszéken, 
vájjon művészek-e vagy ténylegesen r i 
pacsok. Megtörténik a „bizonyítási elő
adás". Még mielőtt- a bíróság ítélkezett 
volna, Miss Wendling, a háztulajdonosnő 
szólásra emelkedik és szerződést kínál a 

t á r su la tnak . . . Most már Barbara és Ro
ger is boldogok lehetnek — Betsyvel 
együtt, aki összehozta ő k e t . . . 

Shirley Ternple kevésbbé sikerült film
jei közé tartozik és semmiesetre se szá
míthat többre, mint a kis kedvenc törzs
közönségének érdeklődésére. Ez az a film, 
amivel csak az első előadásokon lehet jó 
bevételt elérni. 
i 

Honolulu 
Irta: Herbert Fields és Frank F-irtos. 

Rendezte: Eclward Bűzzel. 
Zene: Harry Warren. 

főszereplők: Eleanor Powell, Róbert 
Young, George Burns, Gracie Allén. 

Gyártotta: Metró. 
Beszél: angolul. 

Magyar szöveg: Radó István. 
Hossza: 2323 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Metró. 

Bemutatta: Corso, Décsi, május 24. 

Brooks Mason, az ünnepelt hollywoodi 
filmsztár legújabb filmjének premierjére 
nem ment el, csak rádión hallgatja a fé
nyes bemutatóról szóló riportot. Annál 
nagyobb az elképedése, mikor a szpiker 
bemondja, hogy Brooks Masont, a film 
főszereplőjét a tömeg megrohanta aufog-
ramért és csak a mentők tudták kisza
badítani. A szerencsétlen fiatalember, 
akit a tömeg összetévesztett filmsztár
ral, George Smith, egy hawaii ül tetvé
nyes, aki valóban megtévesztésig hason
lít Masonra és így a f'lmsztár lakására 
szállítják. Mason maga is elbámul a 
nagy hasonlatosságon és egy hirtelen, bo- , 
lond gondolatnak engedve rábeszéli, 
hogy utazzék el helyette New Yorkba, 
ahol néhány filmje premierjén szemé
lyefen 1 t l l megjelennie, ő pedig néhány 
hétre elutazik Hawaiba pihenni, — mint 
George Smith. A hajón megismerkedik 
Dorothy Marcal, a táncosnővel,, aki ven
dégszereplésre megy Honoluluba. Mire a 
hajó Honoluluba ér, Dorothy és a film
sztár között, akit ő George Smith ültet:-
vénytsnek tart , mély és őszinte szerelem 
szövődik. Mikor kiszállnak a hajóból 
Mason megígéri, hogy este felkeresi a 
lányt. Igen ám, de Cecília, George meny
asszony joggal elvárja, hogy a „vőlegé
nye" vele és családjával tölti az estét 
és meghívja őt vacsorára. Mason arról 
se mtud, hogy Cecília apja, Grayson, a 
sziget egyik leggazdagabb embere, 50.000 
dollárt adott át George. Smithnek eluta
zása előtt üzleti célokra. Grayson, aki 
George elutazása óta nem kapott h í r t 
sem a fiúról, sem a megkötött üzletről, 

feljelentést akar tenni jövendőbeli veje 
ellen. Másnap . Grayson -feljelentése alap
ján letartóztatják Masont, 50.000 dollár 
el sikkasztása miatt. Mason most már 
hiába hangoztatja, hogy ő nem George 
Smith, hanem Brooks Mason, senki sem 
hisz neki, még Dorothy sem. Az 50.000 
dollár rejtélye szerencsésen gyorsan tisz
tázódik és Masont szabadlábra helyezik. 
A bonyodalmak azonban ezzel még nern 
értek véget. Dorothy megtudja, hogy 
George Smith, Cecília Grayson vőlegé
nye és mivel Brooks Masont még min
dig George Smithnek tartja, visszauta
sítja minden közeledését és látni sem 
akarja. Mason most már minden áron 
be akarja bizonyítani a tévedést. Mivel 
sem táviratilag, sem telefonon nem tud 
érintkezésbe jutni az ő szerepét játszó 
Smithel, kénytelen újabb haditervhez fo
lyamodni. Végső kétségbeesésében rádión 
bejelenti, hogy rövidesen megtartja az 
esküvőjét Ceciliával. Tudja, hogy a sze
relmes George erre rohanni fog Hono
luluba, hogy visszakövetelje a menyasz-
szonyát, Igy is történik. George meg
hallja a rádióbejelentést, repülőgépen 
siet Honoluluba és még éppen jókor ér
kezik a — saját esküvőjére. Dorothy pe 
dig most már elhiszi, hogy Brooks Ma-
sonba, a nagy filmsztárba szerelmes és 
boldogan repül karjaiba. 

Ötletes, eredeti, mulatságos ez a tán
cos revű-vígjáték. Eleanor Powell kitűnő 
benne. A film a vígjátékok iránt érdek
lődő közönség előtt komoty sikerre szá
míthat. 

Az örök csavargó 
(Stable mates) 

Irta: William Thelle és Reginald Owen. 
Filmre írta: Leonard Praskins és Richárd 

Maibaum. 
Rendezte: Sam Wood. 

Főszereplők: Wallace Beery és Mickey 
Rooney. 

Gyártotta: Metró. 
Beszél: angolul. 

Magyar szöveg: Pacséry László. 
Hossza: 2501 méter. 

Cenzúra: 'aluli. 
Kölcsönző: Metró. 

Bemutatta: City, Kamara, május 25. . 

Mickey, az istállófiú, egyedülálló á r 
va. Minden szeretetét a gondjaira bízott 
„Lady" nevű versenylóra pazarolja. „La
dy" egymásután marad le a versenye
ken. Mickey megkéri a gazdáját, hogy 
több havi fizetése fejében adja neki a 
lovat és az bele is egyezik. Terry, az 
iszákos exállatorvos felfedezi, hogy „La-

A premiermozik műsora: 
ÁTRIUM 
CITY 
CORSÓ 
DÉCSI 
FORUM 
KAMARA 
O M N U 
RÁDIUS 
ROYAL APOLLÓ 
SCALA 
URÁN i A 

Hófehérke 
Az örök csavargó 
Honolulu 
Honolulu 
Eleven ördög 
Áz örök csavargó 
t í indu lándzsás 
A megbélyegzett asszony 
The Goldwyn Fotties 
A Broadway angyala 
Könnyű a férfiaknak 

V. 25-től 
V. 25-től 
V. 24-től 
V. 24-től 

! V 18-tól 
V. 25-től 

j V. 23-tól 
V. 15-től 
V. 16-tól 
V. 22-től 
V. 26-tól 

Mozgóképüzemi 
Metró 
Metró 
Metró 
Palló 
Metrö 
Paramount 
Eco 
Mczgóképüzenv 
Fox 
Ufa 
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dy" patája alatt daganat van és ez aka
dályozza a íutásban. Mickey hosszai kö
nyörgésére Terry vállalkozik rá, hogy 
megoperálja a lovat. Az operáció ki tű
nően sikerül. Az operáció után Mickey 
és Terry összebarátkoznak. Mick-y na
gyon szeretné, ha „Lady" futhatna á 
Brewster Handicap-ban és hogy a neve
zéshez szükséges pénzt megszerezzék, 
beállnak munkásnak egy birtokra. Mi
kor a pénz együtt van., Mickey bemegy 
a közeli Burlingtonba, hogy bejelentse 
„Lady" részvételét a vers ínyben. A ló
versenytéren találkozik Donovan t i tkos
rendőrrel , ikitől megtudja, hogy Terryt 
a rendőrség keresi. Mickey nem szól az 
esetről Terrynek, de meg akarja akadá
lyozni, hogy bemenjen Burlingtonba a 
verseryre . Ter ry azonban ragaszkodik 
hozzá, hogy velük megy. Mickey nem 
tehet mást, minthogy összeveszést provo
kál. Terryt szívén találja az eset, mert 
azt hiszi, hogy Mickey attól fél, hogy 
esetleg meg kell osztania a nyereséget 
vele, holott Mickey éppen azért s veretné 
mindenképpen megnyerni a 3500 dollá
ros díjat, hogy segíthessen Terryn é's 
ú; életet kezdhessenek. Burlíngtonban » 
verseny megkezdése előtt Mickey kétség
beeset té i • állapítja meg, hogy Ladynek 
megfájdult a lába és nem versenyez
het. Tanácstalanul áll a ló előtt, mikor 
úgyszólván az utolsó percben felbukkan 
Terry és rendbehozza „Lady" lábát. 
Mickey ekkor már nem hallgathatja el 
Terry előtt, hogy a rendőiség nyomában 
van és könyörög neki, hogy hagyja el a 
versenypályát. Terry úgy teszi, mintha 
eimenne, de annyira vágyódik látni ked-. 
vencei győzelmét, hogy ott marad. „La
dy" megnyeri a versenyt és Mickey fel
veszi a 3ÍSÓ0 dollár díjat, amely lehetővé 
fogja tenni, hogy Terry új életet kezd
jen, Mickey pedig megszerezze az állat
orvosi diplomát. Mickey boldogsága ha
tártalan, de e«y pillanat 'blatt mélységes 
fájdalommá vált.;?.ik, mikor megtudja, 
hogy Donovaa letartóztatta Terryt. Ter
ry azonban megvigasztalja, hogy bünte
tése csak enyhe lehet és ha azt becsü
lettel kitöltötte, akkor a z ' : . - ; nyugodt 
lélekkel és emelt fővel kezdhetnek áj, 
boldog életet. 

Őszinte, emberi, megragadó amerikai 
életkép, amelyben Wallace Beery és 
Mickey Rooney tudásuk legjavát adják. 
Siker szempontjából egyedüli hibája a 
filmnek, hogy szegényes környezetben 
játszódik és hogy nincs női szereplője. 
Bár ezt a követelményt a „Fiúk városa" 
sikere óta talán el is hanyagolhatjuk. A 
film üzleti sikerre számíthat. 

Beszámoló a hét 
üzleti eredményeiről 
Varsói fogoly. Gyenge üzletmenet. 
Eleven ördög. Jól indult a Forumban. 
Damaszkusz nincs többé. Gyenge üzlet

menet. 
A megbélyegzett asszony. Komoly siker. 
Goldwyn Follies. Jól indult. 
Nancy három szerelme. Gyenge üzlet

menet. 
Mindenki gyanús. Gyenge üzletmenet. 

; Wt 

Áz Ágfa-Panfachrorn 
színesfÜm-eljaras 

Irta: 
KARBAN JÓZSEF 

filmoperatőr 

Ismeretes, hogy az Agfa évtizedek 
óta dogozik a színes fotográfia meg
valósításán és már egész sor külön
böző eljárást dolgozott ki. Az Agfa-
color szemcsésrács (Kornraster) 
anyag régóta használatban van. 1932-
ben következett a lencsésrácsos 
anyag (Linsenraster) 16 mm-es film
anyag, majd rövidesen lencsésrácsos 
anyag a kískép fényképezéshez (Lei-
ca, Contax). 1936. eleje óta rendelke
zésre áll az amatőrök számára az 
Agfacolor-Neu eljárás, mint kiskép 
és 16 mm-es film,. A felsorolt színes 
eljárású anyagok mind az ú. n. for
dítós előhívással dolgoztatnak fel, te
hát kész állapotban azonos anyagon 
vetíthető pozitív képet mutatnak. 

A mozgóképeknél szükség van a 
tetszésszerinti számú, azonos értékű 
másolat készítésére. Míg a fordítós 
előhívású anyagoknál csupán egy 
példány pozitív van birtokunkban — 
amely ezidőszerint csak nehezen má
solható — a negatív-pozitív feldolgo
zás lehetőségét a szín^ruiimnél is biz
tosítani kell. Mint lehetőség előtér
ben ál! a színelőhívás (ITarbenent-
^A'icklung) mint negatív-pozitív eljá
rás. 

A másolható háromszínfilm előál
lításának egy másik módja az Agfa-
Bipcck-Dipo-el járás továbbfejleszté
séből adódik. Az i.£y előállított fil
mek Németországban Ufacalor néven 
ismeretesek. Miután ez a film két-
szín-eljáráson alapszik, a, vetítésnél 
bizonyos színek hiánya észrevehető. 
Az Agfa-Pantachrom-eljárásnál a hi
ányzó harmadik alapszínt pótolják. 
Igy az összes színek természethűek, 
lényegesen jobb az összhatás, mivel a 
felvehető tárgyak megválasztását 
nem kell korlátozni. 

Mint a normál Bipack-nál, úgy a 
Pantachrom-élj árasnál is két filmne-
gatívval dolgozunk, melyek fényér
zékeny rétegei egymáson fekszenek 

a felvevőgépben. Az objektív felé 
eső ortochromatikus él-film (Front
film) a közönséges Bipack-filmtől 
különbözően lencsésrácsos. Ezzel a 
filmanyaggal egyszerre két színkivo
nat készíthető, még pedig a kék és 
zöld, míg a vörös sugarakra érzékeny 
hát-film (Rückfilm) csak a vörös 
színt veszi fel. 

Tudni kell, hogy a lencsésrácsos 
anyagon való színkivonatok készí
téséhez az objektív elé meghatáro
zott színekből álló sávszínszűrőt 
(Streifenfilter) kell alkalmazni, mely 
szűrők színei a kívánt színkivonatok 
készítéséhez szükségesek. Igy a ré
gebbi eljárású lencserácsos Agfa fil
mekhez háromszínű sávszínszűrőt 
kellett használni (kék, zöld és piros), 
hogy a szükséges színkivonatok lét
rejöjjenek. Ennek megfelelően a 
Pantachrom-eljárásnál kétszínű sáv
szűrőt használunk, hogy az él-filmen 
a két megfelelő színkivonat létrejö
hessen. Az egyik sávszűrő a kék, a 
másik zöld fényt enged át. Miután 
mindkét szűrő egyidejűleg a piros 
sugarakat is átengedi, a kettős sáv
szűrő színei bíbor és sárga. A bíbor 
szűrőn átmenő fény kék sugarai az 
él-filmen, a piros sugarai a háí-fil-
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men exponálnak. A sárga szűrőré
szen átmenő zöld sugarak ugyancsak 
az él-filmen, a piros sugarak a hát
filmen exponálnak. 

A megvilágított él-film kidolgozá
sa fordítós előhívással történik, mely 
minden rácsos anyagnál bevált, kü
lönösen a Pantachromnál, ahol még 
külön jelentősége.is van, éppen a 
másolási eljárás szempontjából. A 
hát-filmet mint rendes negatívot hív
juk elő. Mind a két film" fekete-fehér. 
A másolófény megválasztását tisztán 
e két film határozza meg. 

A másolás a megszokott módon 
megy végbe, mégpedig kétoldali 
emulzióval bíró nem rácsozott pozi
tív filmre (Agfa-Tripofilm), amely
nek egyik oldalán két egymásra ön
tött, a másik oldalán pedig egy fény
érzékeny rétege van. A kettősréteg 
fényérzékeny emulziója már magá
ban foglalja a színanyagokat és pe
dig az alsó réteg a sárga, a felső ré
teg a bíborszínanyagot. Ezeknek a 
színanyagoknak az a tulajdonsága, 
hogy az előhívott ezüst fedettségével 
arányban halványító fürdő útján 
roncsolódnak. Keletkezik tehát egy 
ezüst negatívkép és abból egy pozitív 
színes kép, mert mindazokon a he
lyeken, ahol ezüst nincs, a színanyag 
kötve marad, a fényekben pedig, hol 

Felhasznált irodalom: Kinotechnik, 
1939. 2. sz., Aschentoeehner: Phctogra-
pltie und Kmotaohnik der Luftfahrt und 
Luftwaffe, 29. old. 

.sok ezüst van, a színanyag teljesen 
szétroncsolódik, tehát a szín világos 
lesz. Ez a munkamód Silberfarb-
bleichverfahren név alatt ismeretes. 
(Megfelelő magyar neve nincs.) Az 
említett kettősrétegre másoljuk az 
éZ-film két színkivonatát, amely for
dítós előhívással készült pozitív. A 
zubtraktív színeknek megfelelően a 
kék színkivonatot a sárgaszínanyagú 
rétegbe, a zöld színkivonatot a.bíbor-
színanyagú rétegbe másoljuk. Magá
tól értetődő, hogy minden színkivo
natot a hozzátartozó rétegbe másol
juk, anélkül, hogy a másolás a másik 
réteget befolyásolná. E. célból az alsó 
sárga színanyagú réteg piros suga
rakra van érzékenyítve és ebbe az 
él-film hozzátartozó színkivonatát 
piros fénnyel másoljuk bele. A felső 
bíborszínanyagú réteg így megvilágí-
tatlan marad, mert nincsen színérzé
kenyítve. Ebbe a felső rétegbe a hoz
zá tartozó színkivonatot ícéíc fénnyel 
másoljuk bele. A kék másolófény a 
sárgaszínanyagú rétegbe gyakorlati
lag nem hatolhat be, mert legna
gyobb részét a bíborszínanyagú réteg 
már elnyelte. Az él-film másolásánál 
a másológépben kettős sávszűrőt kell 
alkalmazni, még pedig piros és Tcék-
színűt ugyanolyan távolságban a 
filmtől, mint a felvevőgépben. 

A hát-film piros színkivonatát, 
mint rendes negatívot a filmanyag 
egyes rétegű oldalára másoljuk, kék 
fénnyel ugyancsak. Ez a fényérzé
keny réteg sárgaszínű árnyékoló 
anyaggal van telítve — éppen úgy, 
mint az ismert Agfa-Dipofilm — 
hogy a másolófény átütését a film 
másik oldalára megakadályozza. A 
színes kép létrejöttét ez a színanyag
telítés nem segíti elő, mert az előhí
vásnál nyomtalanul kioldódik. A 
harmadik szubtraktív szín, a kékes
zöld, ebből a rétegből hiányzik. Ezért 
a másolat elkészülte után vegyileg 
meg kell színezni. Ez a színezés a 
film. őskorából ismeretes, mint vegyi 
kék, mely nem más, mint az ezüst
nek színanyaggá való átalakítása. 
Ugyanerre a rétegre másoljuk a 
hangrajzot is. A hangrajz kékre való 
megszínezése a hangvisszaadásban 
semmi zavart nem okoz, mert a kék 
elnyeli a vörösön inneni sugarakát 
teljesen, tehát a hangolvasó (adapter) 
munkája is zavartalan. 

Hogy a leírt eljárást jobban átte
kinthessük, még egyszer röviden 
visszatérünk a gyakorlati kivitelére: 

A felvétel bármely a Bipack-anyag 
befogadására alkalmas kamerával 
készíthető. A kamerának feltétlenül 
rendelkeznie kell rögzítő peckekkel 

(Justier-Greifer), hogy a kettősfilm 
megvilágítás pillanatában pontosan 
fedje egymást. 

Az objektív elé kettős sávszínszű-
rőt kell tenni. 

Az előhívásnál az él-filmet fordítós 
előhívással a hát-filmet mint negatí
vot dolgozzuk ki._ 

Előhívás után, vagy kettős megvi
lágítású másológépen, vagy két mun
kamenetben egyszerű gépen, mind
két filmről másolatot készítünk egy 
Tripofilm-re. A két munkamenetű 
— tehát egyszerű — másológépnek 
is rögzítő-peckek a főalkatrészei, 
hogy a színkivonatok pontos fedése 
biztosítva legyen, 

A Tripofilm-et mint pozitív máso
latot előhívjuk, fixáljuk és kimossuk. 
Majd rövidesen e célra alkalmas 
filmvezetőbe juttatjuk (mint a Bi-
packnál), amely megengedi, hogy a 
filmi egyrétegű oldala kékre színe
ződjék. A filmvezető készülék a szí
nező folyadékon a filmmel együtt 
úszik, de a film. a vezetőn halad. A 
folyadék a film rétegéhez tapad és 
azt megszínezi. A kékre színezett fil
met azután a halványító fürdőbe 
tesszük, ahol a kettősréteg színfeles
lege elroncsolódik, végül a felesleges 
ezüstöt teljesen eltávolíthatjuk a film 
rétegeiből. 

A kész színesfilm vetítése bárme
lyik használatban lévő vetítőgépen 
lehetséges. 

A Pantachrom-eljárás sok színes
film elvet egyesít magában. A Bi-
pack-él járástól abban különbözik, 
hogy a hiányzó harmadik alapszínnel 
rendelkezik. Lehetséges a harmadik 
színt külön filmre felvenni, de ebben 
az esetben sugárosztás elvét kell al
kalmazni, mint a Technicolornál. Ez 
drága felvevőgépet és harmadik 
nyersfilmet jelent. A Pantachrom
nál két színkivonatot készítünk egy 
filmre a lencsésrács felhasználásával. 

Különös előnye még a Pantachrom 
eljárásnak az, hogy szubtraktív film
re és lencsésrácsú eredetiről közvet
lenül másolható. 

az egyet len 
szakmai 

h i rdetési orgánum I 



Elektromos hangszerek 
zenei követelményei 

JEKELFALUSSY ZOLTÁN 
Nyugalmazott fiumei kor

mányzó, v, b. t. t., cs, és kir. ka
marás, felsőházi tag. Tizenöt év 
óía az UFA elnöke, előtte a Ra-
dius elnöke volt. Szóval körül
belül busz éven át vesz részt a 
magyar íilinkereskedeliiii és 
filmszínház! életben, minden 
külső szereplés nélkül, de annál 
intenzívebb belső munkávai 
Áz évtizedeit erősen megcáfoló 
erővé1, frisseséggel és kedvvel 
látja el magas és komoly köz
gazdasági hivatását az UFA el
nöki székében, A békebeli ma
gas állami tisztviselő felelős
ségtudatával és lelkiismeretes
ségével jár be nap-nap után hi
vatalába, ahol biztos, kiforrott 
judiciuniával dönt az ítéletére 
váró ügyekben, osztogatja bölcs 
és hasznos tanácsait ímmkatái-
sainakL Gyermeki szeretettel, 
ragaszkodással 'és megbecsülő 
tisztelettel öleli magához kör
nyezete. Fiatalokat követésre 
intő buzgalommal és tevékeny
séggel tölti ki a nap minden 
percét. Nyugalmat, szünetet nem 
ismerő egyénisége, becsvágya 
állandóan ötletekkel, tanácsok
kal gazdagítja a hozzáforduló
kat. A kommerciális munka 
mellett a régi grand seigneur-ök 
társadalmi életére is szakít időt. 
Jelen van minden országos és 
fővárosi esemény központjában. 

A Magyal Kinotichaikai Társa
sa* n w u s hó 22-i h-1 fői tngósszejö-
vetelén Ecsedi Ferenc karmester 
tartott Elektromos hangszerek zenei 
követelményei címen előadást, me
lyet sajátkészítményű amatőr elek
tromos hangszerével illusztrált. 

Az előadó bevezetésében rámuta
tott arra, hogy az eddigi közel 180 
különféle elektromos, hangszer közül 
a zeneművészet egyet sem szentesí
tett, noha némelyik a műszaki töké
letesség legmagasabb fokán állott. 
Az elektromos hangszerek szerinte 
három íő- és egy mellékalkatrészből 
állanak; ezek: 1. hangszórók, 2. erő
sítők, 3. hanggenerátorok, 4. zenei 
játszóasztalok. A hangszerek elter
jedését akadályozó zenei fogyaté
kosság kétségkívül kizárólag a zenei 
játszóasztalok szerkezeti megoldásá
ban, keresendő, mivel a hangszóró
kat és erősítőket már szentesítette a 
rádió és a kinő technika, a generáto
rokat pedig legtöbbnyire igen ké
nyes mérési célokra is fel lehet 
használni. 

A levegőben testkapacitással ve
zérelt játszóasztal nélküli hangsze
reken a zenei játék csaknem akro
bata-produkciónak tekinthető. Ezt 
igyekeztek megkönnyíteni Jeneu, 
Alonso, Martenot, Zoltán, Sziklay 
és Ecsedi, aki ismételten bemutatta 
két év előtti első készülékének han
golását. Ez egy kis kapacitású for
gókondenzátorral (Neutrodon) tör
ténik, melynek tengelyére hosszú 
forgató kar van erősítve. Lényege
sen biztonságosabb módszer ez a le
vegőben játszásnál, de csak lassú 
szólamok előadására alkalmas. Las
sú szólamok játszására azonban ez 
bizonyult eddig a legalkalmasabb
nak. 

Az előadó ezután bemutatott még 
két másik játszóasztal megoldást, 
melyeket társával Kardos Istvánnal 
együtt szerkesztettek. Az egyik a 
rezgőkör önindukcióját változtatja 

meg, amennyiben egy indukciós te
kercs leágazásai vannak érintkező 
gombokhoz kivezetve és az érintke
zőgombok felett kifeszített két szál 
huzalon történik a zenei játék. Ma
guk az érintkezőgombok a zongora 
billentyűihez hasonlóan vannak el
helyezve és tíz ujjal lehet rajtuk 
játszani, sőt közöttük egy harmadik, 
fémlemez felett kifeszített huzalon 
bármely hangot meg is lehet remeg
tetni, azaz vibráltatini. Ezt a manu-
álét azonban, mint kiderült, kizáró
lag teljesen stabil hanggenerátorhoz 
lehet csatlakoztatni, különben a ge
nerátor hangingadozásait a zenész 
nem. tudja játék közben korrigálni, 
mint pl. egy hegedűs, aki lehango
lódott húron esetleg magasabban 
foghatja a hangokat. A bemutatott 
amatőr generátor a stabilitást csak 
az előadás végén érte el, amikorra a 
hálózati fűtésű csövek elérték maxi
mális melegedés! fokukat és állandó 
melegedésük további elhangolódást 
már nem okozhatott. Ezen a téren 
csak az elektróncsövek további fej
lődése, vagy pedig a telepfűtésre 
való visszatérés hozhat újabb ered
ményeket. 

Végül bemutatta az előadó az 
Ecsedi—Kardos-íéle elektromágne
ses kondenzátort. Ennél a megoldás
nál a rezgőkör kondenzátorát elek
tromágnes állítja be a kívánt kapa
citás ériékre és az elektromágnes 
árama e^enállAson szabályozható. A 
zenei játék itt tehát tiszta ohmos el
lenálláson történik, ami végre lehe
tővé teszi a hangoknak a játszóasz
talon való tetszés szerinti elosztását 
és az összes lehetséges zenei szem
pontok teljes mérvű tekintetbevéte
lét. Az ellenállásos játszóasztal 
azonban csak ideiglenesen, kísérleti
leg volt összeszerelve és ebben az 
állapotában nem annyira zenélésre, 
mint inkább az elmondottak illusz
trálására szolgált. 
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Az előadás után néhány meghí

vott zenei szakértő, film- és rádió
hangmérnökök részvételével élénk 
vita keletkezett, melynek során az 
a, felfogás alakult ki, hogy az elek
tromos hangszerek zenei jelentősége 
a zenei mozgékonyság megoldása 
után új hangszínek létrehozásában, 
más hangszerek hangszínének töké
letesebb utánzásában és hangterje
delmük növelésében, az egységes 
partitúrairás lehetővétételében, vé
gül idővel a hang harmadik dimen
ziójának zenei kiaknázásában fog 
megnyilvánulni. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

A külügyminisztérium 
legújabb kultúrfilmjei 

Az elmúlt hetekben került cenzu-
ráztatásra a külügyminisztérium 
legújabb magyar kulturális rövid
filmje, a Beszélő kövek, amely Ma
gyarország műemlékeit ismerteti. A 
film. forgatókönyvét Genthon István 
műtörténésztanár írta, a Műemlékek 
Országos Bizottságának előadója, 
míg a felvételeket Cserépy László 
rendezésében Megyer Tibor készítet
te. A film főszerepét Mihályfi Béla, 
a Filmkamara alelnöke játsza. Érte-
süiéseseink szerint a film francia vál
tozatát a külügyminisztérium kultu
rális osztályának vezetője, Villani 
Lajos báró követségi tanácsos, a ma
gyar kormány képviselője, a velencei 
Film-Biennalen benevezi az ezévi 
lidói filmversenyekre. 

Ugyancsak a közeli napokban ke
rül a cenzúrabizottság elé a külügy
minisztériumnak a kultuszminisztéri
ummal és az Országos Idegenforgal
mi Hivatallal közös gyártásban for
gatott kultúrfilmje, a Magyar falu 
mosolya, amely Paulini Béla rendezé
sébén a Magyar Bokrétaszövetség be
vonásával készült. A film a különbö
ző magyar vidékek népi szokásait 
tárja derűs képekben a nagyközön
ség elé. A képfelvételeket Fekete Fe
renc forgatta, míg a zenét Farkas 
Ferenc irányításával eredeti népies 
motívumok felvételével állították 
össze. 

KISS FERENC JUBILEUMA 
Csendes, feltűnés nélküli jubileu

mot ünnepelt az elmúlt héten Kiss 
. Ferenc, a Nemzeti Színház örökös 

tagja, a Kamara elnöke. Most volt 
ugyanis huszadik éve annak, hogy 
illusztris előadó művészünk az ország 
első színpadán gyönyörködteti a kö
zönséget klasszikus alakításaival. 
Barátai és hívei őszinte kézszorítás
sal gratuláltak Kiss Ferencnek a. szép 
jubileum alkalmával. 

NÉVMAGYAROSÍTÁS 
A belügyminiszter 1939. május 24-

én kglt 232.282—1939. Il/a. szám alatt 
kiadott rendeletével megengedte, 
hogy dr. Taubinger Zoltán, a Film
kamara alelnöke és. a Magyar Film 
Iroda ügyvezető igazgatója családi 
nevét Tőrey-re változtassa. 

A „TOPRINI NÁSZ" 
Tóth Endre, a Toprini nász ren

dezője a múlt héten Londonba uta
zott és magával vitte első nagyobb 
szabású munkájának egy kópiáját. 
A komoly sikerű magyar film be
mutatásra került az angol főváros 
néhány szakembere előtt, akik egyön
tetűen őszinte tetszésüknek adtak 
kifejezést a Toprini nász megtekin
tése után és elhatározták, hogy a 
film angol verzióját még az ősszel 
elkészítik Tóth Endre rendezésében. 
Értesülésünk szerint az angol Top
rini nasz-ban Kiss Ferenc szerepét 
Charles Laughton fogja alakítani. 

KÖTELEZŐ HÍRADÓK 
A m. kir. vallás- és közoktatás

ügyi miniszter 133.671—1939. IX. ü. 
o. sz. alatt a Magyar Film Iroda R. 
T. igazgatóságához a következő ren
deletet intézte: 

„A m. kir. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter a Magyar Film Iro
da R. T. által készített 791.792. 
számú Magyar Híradó című film
felvételeknek s az azokat kibővitő 
külföldi események filmsorozatá
nak az ország összes mozgókép
üzemeiben való kötelező lejátszá
sát elrendelte. A kölcsöndíjakat a 
132.202/1939. IX. számú VKM. 
rendelet szabályozza." 

Budapest, 1939. évi május 10-én, 
A miniszter helyetti: 

br. Wlassics Gyula s- k. 
államtitkár. 

AZ OLASZ SAJTŐ A 
„MUSSOLINIA" FILM 
BUDAPESTI BEMUTATÓJÁRÓL 

Rómából jelentik: Az olasz lapok 
beszámolnak a Mussoliniá-ról szóló 
olasz film budapesti bemutatójáró!. 
A lapok kiemelik, hogy a bemutató
előadáson jelen volt Horthy Miklós 
kormányzó is, aki tetszését fejezte ki 
s fasiszta Olaszország e nagyszabású 
művének bemutatása felett. A Gior-
nale d'ltalia ,.Horthy Miklós csodá
lata Mussolini talaj javítási és város
építési munkássága iránt" címmel 
közli a film bemutatóelőadásáról 
szóló budapesti tudóstíást. 
RENDELET A DIÁKOK 
SZÍNPADI ÉS FILM-
SZEREPLÉSÉRŐL 

A kultuszminiszter értesítette a 
tankerületi főigazgatókat, hogy az 
állami, községi, felekezeti és magán
iskolák tanulóinak nyilvános szín
padokon és filmen való szereplésének 
engedélyezését magának tartja fenn. 
Minden olyan engedély, amelyet bár
mely hatóság a múltban idevonat
kozóan kiadott, e rendelettel hatályát 
veszti és az érdekeltek tartoznak az 
engedélyezésre irányuló új kérvé
nyeket hivatalos úton a kultuszmi
niszterhez felterjeszteni. 

MFI — FUTBALLMÉRKÖZÉS 
A Magyar Film Iroda személyzete 

május 26-án, pénteken délután tar
totta meg rendes évi futballmérkő-
zését a Fer. Vasutas pályán. A válla
lat alkalmazottaiból két csapat állt 
szemben egymással. A kövérek ti
zenegyesét a következőkből sikerült 
összeállítani: Krasznai, Kelemen, 
Somkúti, Szmilek, Szolláth, Nagy L., 
Czimmermann, Kozacsek, Kaulich, 
Hamza. A soványak csapatának tag
jai voltak: Declaua, Zsabka, Kereszti, 
Hegedűs L., Tubay, Hankó, Balogh, 
ifj. v. Tóth,, Pinthér, dr. Paizs, Ilid. 
A játékot Hegedűs Géza vezette. 
Lapunk zártakor még folyik a tréfás 
mérkőzés és így nem áll módunkban 
megörökíteni a nyilvánosság szá
mára, hogy a kövérek győzedelmes
kedtek-e a MFI soványain vagy for
dítva, mint a múlt évben. 

FILMMATINÉ AZ URÁNIÁBAN 
Mihály László újságíró, aki az 

olasz állam ösztöndíjával járta be 
Olaszországot, ahol hosszabb időt 
töltött, május 28-án, vasárnap dél
előtt az Uránia filmszínházban tar
totta meg filmekkel kísért érdekes 
és sikerült előadását Utazás a gyö
nyörű Olaszországban címmel. 
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GÁL BÉLA 
FTMISKOLÁJÁNAK 
VIZSGAELÖADÁSA 
május 28-án zajlott le a Belvárosi 
Színházban. A növendékek a Helyei 

az ifjúságnak cím,ű darab szerepei
ben vizsgáztak. Az előadást Balogh 
Béla tanította be. 

KEMÉNY GÁBOR 
a szakma legújabb dramaturgja, aki
nek korábbi irodalmi munkásságról 
már megemlékeztünk, Verhovina fel
támad címen könyvet írt, amely a 
MEFHOSz kiadásában a .könyvnapon 
jelenik meg mint a magyar—ruszin 
irodalmi sorozat első műve. Kemény 
Gábor a ruszin kérdés évtizedes po
litikai szabadságharcát dolgozta fel 
• 
és fontos adatok szerint ismerteti 
Kárpátalja népi történetét. 

A Magyar Filmoperatőrök] 
Társaságának 

nyilatkozata 
A Magyar Filmoperatőrök Társa

ságának alantjegyzett tagjai ezennel 
kijelentjük, hogy a MAGYAR FILM 
szerkesztője ellen felhozott kifogá
sok, amelyek a Magyarország folyó 
hó 21-iki számában megjelentek, 
nem tőlünk erednek, annál kevésb-
bé, mivel a MAGYAR FILM szer
kesztőivel mindenkor a legbarátibb 
megértésben voltunk és vagyunk. 

A Magyar Filmoperatőrök Társa
sága nevében, a Magyarország-n&k 
beküldött levelet a Társaságunk ne-. 
vével uaZó visszaélésnek minősít
jük s a levél titokzatos írói ellen el
járást indítottunk. 

Somkúti István s. k, 
Zsábka Gyula s. k. 
Horváth József s. k. 
Tubay László s. k. 
Kiss Ernő s. k. 
Hegyi Barnabás s. k. 
Meyer Tibor s. k. 
Icsey Rezső s. k. 
Kaulich Lajos s. k. 
Berendik István s. k. 
Fekete Ferenc s. k. 
Karban József s. k. 

Budapest, 1939 május 22, 

a Magyar, Fiiraoperatőrök 
Társaságának tagjai. 

HUNNIA 
A „MAGYAR GÁLYA" 
MUNKAPROGRAMJA 

Hirt adtunk már róla, hogy dr. 
Bingert Jánosnak, a Hunnia vezér
igazgatójának kezdeményezésére el
készül a Magyar Cavalcade Magyar 
gálya címen. A Kormányzó húsz
éves országlásának jubileumi ün
nepségeire készülő nagy nemzeti 
film a trianoni korszak névtelen hő
seinek küzdelmét mutatja be gazdag 
drámai cselekmény keretében . 

A Magyar gálya nemcsak a legna
gyobb, hanem a legdrágább magyar 
film lesz; rengeteg színhelyen játr 
szódik és ezrekre menő statisztériát 
foglalkoztat. A film írója, Orbók 
Attila most végzi a forgatókönyvön 
az utolsó simításokat, dr. Bingert 
János pedig a művészi kivitelezés 
dészletein dolgozik, mert ő lesz a 
film főrendezője, aki mellett három 

MAGYAR VILÁGHIRADÓ 
796. sz. 
M. F. I. 

1. Jubileumi ballagás a debreceni 
Kollégiumban (MFI, Kiss) 

2. Döntetlen ir-magyar válogatott 
mérkőzés (MFI, Horváth-Kau-
lich-Fekete). 

3. Tűzoltók kitüntetése a tűzoltó
ünnepen (MFI, Horváth-Zsab-
ka-Nagy). • 

4. Vitorlázógép-avatás és bemutató 
Szentesen (MFI, Horváth). 

5. A 28. Katolikus Nagygyűlés (MFI, 
Kiss-Kaulich-Zsabka-Nagy). 

8. Szlovák népi művészet: díszes 
keresztfafaragás (Aktualita). 

6. Női mezőgazdasági szolgálat há
ború esetén (Svensk). 

7. Három napig tartó autóverseny 
nehéz terepen (UFA) 

9. Ciano gróf olasz külügyminiszter 
berlini fogadása. 

fiatal magyar rendező fog asszisz
tálni. A főszerepek betöltését illető
leg is megtörtént már a döntés és 
teljesen készen áll a munkaprogram, 
amely szerint a Magyar gálya jú
nius 25-én megy műterembe s a fel
vételek egy teljes hónapon át fog
nak folyni. 

„AZ UTOLSÓ VERECZKEY" 
címen június elején új film felvéte
lei kezdődnek a Magyar Film Iroda 
műtermében. A karraktervígjátéköt 
Zalabéri János írta, filmre pedig 
Orbók Attila dolgozta fel. Az új
donság zenéjét Szlatinay Sándor 
szerezte és előreláthatóan ő rendezi 
is a filmet. Az utolsó Vereczkey női 
főszerepét Szeleczky Zitának szán
ta a film producere, aki valószínű
leg Horváth János lesz. 

VII. különkiadás 
1. A Duee aostai beszéde (Luce). 
2. Az angol uralkodópár Kanadá

ban (Metrotone News). 
3. A nemzeti csapatok szemléje 

Madridban (Luce). 

PARAMOUNT VILÁGHIRADÓ* 
1939/21. 

1. A francia légügyi miniszter meg
tekinti az újonnan üzembe he
lyezett repülőgyárat. 

2. Űjból működik a tűzhányó Mar-
tinéque-szigeten. 

3. A francia haditengerészet új 
torpedóromboló j a. 

á. Paris és Pau között 130 km se
bességgel közlekedik az új 
jármű. 

5. Lipót király résztvesz a „Víz
kiállítás" megnyitásán. 

6. XII. Pius pápa birtokába veszi 
a laterani Szt. János-székes
egyházat. 

7. Franco tábornok diadalmeneté
ben. 250.000 katona vesz részt. 

8. Csikágóban egy gabonaraktárt 
elpusztított a tűz. 
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9. Ribbentrop német külügyminisz

ter és Ciano gróf olasz külügy
miniszter aláírják az olasz
német , ,acélegyezmény "-t. 

10. Parisban a gyermekeket is ellát
ják gázálarccal. 

f 

FOX HANGOGS HÍRADÓ 
XIII. évf. 22. sz. 

1. XII. Pius pápa átveszi a laterant. 
2. Madrid a nemzeti Spanyolország 

győzelmét ünnepli. 
3. A német-olasz szövetség megkö

tése. 
4. Egyik chicagói gabonamagtár 

tűzvész áldozatául esett. 
5. Az amerikai szárazföldi tüzér

ség lőgyakorlata. 
6. A nemzetközi vízkiállítás meg

nyitása Lüttichben. 
7. Gázálarcok a párizsi csecsemők 

számára. 
8. Református esküvő a Niagara

vízesésnél. 
9. A „gyengébb nem" szabadstílusű 

. birkózó mérkőzése. 
10. Láng (Mercedes-Benz) győz a 

Nürburgringen tartott Eifel-
versenyen. 

11. A newyorki világkiállítás Ma
gyar Háza. 

Horthy Miklós fővezér 
oktatótilmen 

Budapest székesfőváros oktató
filmtára újra értékes filmmel gya
rapodott. Horthy Miklós fővezér és 
a magyar nemzeti hadsereg húsz év 
előtti bevonulásáról készült felvéte
lekből oktatófilmet állított össze a 
fővárosi oktatófilmbizottság. A film 
megörökíti a magyar ifjúság számá
ra a nemzeti történelem egyik vál
tozatos időszakának legfontosabb 
eseményét, a nemzeti megújhodás 
kezdetét a Károlyi-forradalom, a 
kommunizmus, az oláh megszállás 
és az ország szétdarabolásának gyá
szos esztendeje után. A film célja 
a nemzeti öntudat erősítése az ifjú
ságban és a szeretet felkeltése a 
nemzet hadserege iránt. A főváros 
legújabb oktatófilmje egyúttal is
kolapéldája annak, hogyan lehet a 
történelmet megörökítő filmszala
got a későbbi nemzedék nevelésé
nek szolgálatába állítani. 

AMERIKA 
A A Columbia-Pictures vállalko

zásában a legközelebb forgatásra ke
rül Nobelnek, a világhírű Nobel-díj 
alapítójának életrajza. A nagy érdek
lődéssel várt filmet a neves.dán író, 
Péter Freucheu írja, aki ebből az al
kalomból., hazájából. Amerikába ha-, 
józik, hogy résztvegyen műve feldol
gozásában. 

ARGENTÍNA 
A Délamerikában is megkísérelték 

a két-sláger rendszer helyett az egy-
íilmes műsorok bevezetését, amely 
azonban nem hozta meg a kívánt 
eredményt, mert a nagyközönség 
bojkottálta a mozikat, . mondván, 
hogy vagy szállítsák le felére a hely
árakat, vagy adjanak két filmet egy 
műsorban, mint azelőtt. 

CSEH PROTEKTORÁTUS 
Á A lassanként újraéledő prágai 

műtermekben mind erősebb élet kez
dődik, elsősorban természetesen né
met gyártók vállakózásában augusz
tusig foglaltak. 

FRANCIAORSZÁG 
A A néhány héttel ezelőtt a párisi 

sajtóban elterjedt hírekkel szemben, 
amelyeik szerint Stahremberg her
ceg felesége, Nóra Gregor színésznő 
férje ellen válási keresetet nyújtott 
volna be, hogy viszatérhessen hazá
jába, ahová mint Stahremberg her
cegné nem teheti be a lábát, Nóra 
Gregor magához kérette a sajtó 
színházi és filmtudósítóit és kijelen
tette, hogy egyáltalán nem gondol 
válásra és nem hajlandó elhagyni 
férjét, mert Parisban kivan fellépni. 

A A legfelsőbb francia bíróság, a 
párisi Co?.tr de Cassation megsemmi
sítette a Pathé Cinéma két közgyű
lését. Az ítélet indokolásában ki
mondotta a legfelsőbb bíróság, hogy 
a Pathé volt igazgatója, az üzelmei
ről hírhedt Bernaíd Nathan még a 
háttérből mindig befolyást gyakorol 
a részvényeseken keresztül a kon
szernra és így a határozatok nem te
kinthetők befolyásolásmenteseknek. 
Ezért a felügyelő bizottságot felmen
tette megbízásától és új vezetőt ren
delt ki á legfelsőbb bíróság. 

A A Saíní-Cloud-ban kiütött la
boratóriumi tűz nemcsak az üzemet 
tette tönkre, hanem négy halálos ál
dozatot is követelt. A kár 15 millió 
frankra rúg. 

NÉMETORSZÁG 
A A grunewaldi óriási Deutsch-

landhalle-t a nyári szezonra a To-
bis-Filmkunst ideiglenesen műte
remmé alakítja át, mert nagyszabású 
filmgyártási terveinek megvalósítá
sára a jelenleg rendelkezésére álló 
műtermek elégtelennek bizonyultak. 
A sportünnepek, tornászversenyek, 
sőt repülőbemutatók céljaira hasz
nált hatalmas csarnok nemcsak Né
metország, de egész Európa legna
gyobb műterme lesz. 

OLASZORSZÁG 
A A napilapokban olyan hírek je

lentek meg, mintha az ezévi Bien-
nale-Filmversenyek a velencei Lidó 
helyett Biaritzban kerülnének meg
rendezésre. Ezt a hírt cáfolja meg az 
a római hivatalos közlés, mely sze
rint a Duce fogadta a Biennale elnö
két, Volpi di Misurata grófot, vala
mint Antonio Maratni szobrászmű
vészt, akikkel letárgyalta az idei 
Biennale műsorát. A képzőművészeti 
kiállítás mellett ebben az évben is 
augusztusban tartják meg a Lidón 
a nagyközönség bevonásával rende
zendő fiimversenyeket, míg szeptem
berben hangversenyeket és táncver
senyeket tartanak ugyancsak a Li
dón. A filmversenyek a politikai 
helyzetre való tekintet nélkül nagy
számú külföldi részvételre számíta
nak. 

Oktatófilm Közlemények. A val
lás- és közoktatásügyi minisztérium 
Oktatófilm Kirendeltségének hiva
talos lapja a májusi számában a Ter
mészetrajzi és vegytani oktatófil-
mek-ről közöl tanulmányt Bodrossi 
Lajos tollából. Szabó Pál Zoltán 
pécsi tanár Módszertani tapasztala
tok a film és földrajzórákon címmel 
írt értekezést, míg Szemes Gábor 
jászberényi tanár Líceum és film
oktatás címen közöl hosszabb cikket. 
A székesfővárosi részben Medvigy 
Cyrill dr. tanár ismerteti Horthy 
Miklós fővezér és a nemzeti hadse
reg bevonulása Budapestre című ok
tatófilm jelentőségét, majd a to
vábbiakban Strömpl Gábor dr. ta
nár a Budapest hegyei és Stolmár 
László dr. igazgató A Hortobágy 
című filmet magyarázza meg a ta
nári kar részére. 
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Országos Mozgófényképvizsgáló Bizottság 
190—1939. eln. szám. 

Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság 
1939. évi május hó 7-től 13-ig tartott ülé
sein 

a) nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 
1. Az Antillák gyöngye (Going Place 

No. 31.) (Universal) hangos ismeret ter
jesztő 1 felvonásban, az Universal film
gyárban 1938. évben készült, 265 méter 
hosszú, 

2. Andy Heardy csalódik a nőkben (Out 
West with the Heardys) (M. G M.) han
gos színmű 5 felvonásban, a Metró Gold-
wyn Mayer filmgyárban 1939. évben ké
szült, 2312 m. hosszú, 

3. Spanyol ábránd (Lattin Hi Hattin) 
(Universal) hangos revü 1 felvonásban, az 
Universal filmgyárban 1938. évben ké
szült, 314 m hosszú, 

4. Magyar világhíradó 794. (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 248 m 
hosszú, 

5. 20th. Century Fox hangos híradó 
XIII/30. (Fox tönende Wochenschau) (Fox) 
hangos riport 1 felvonásban, a Fox film
gyárban 1939. évben készült, 306 méter 
hosszú, 

6. Hallja maga, nem hall? (Oh say can 
you hear) (Universal) hangos revü 1 fel
vonásban, az Universal filmgyárban 1938. 
évben készült, 415 m hosszú, 

7. Huckleberry Finn kalandjai (The ad-
ventures of Huckleberry Finn) (M. G. M.) 
hangos dráma 5 felvonásban, a Metró 
Goldwyn Mayer filmgyárban 1939. évben 
készült, 2511 m hosszú, 

8. 66 .sz. Trükksorozat (M. F. I.) hangos 
reklám 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 35 méter 
hosszú, 

9. Mit láttunk a Nemzetközi Vásáron 
1939-ben? (M. F. I.) hangos reklám 1 fel
vonásban, a Magyar Film Irodában 1939. 
évben készült, 135 m hosszú, 

10. Paramount világhíradó 1939/19. (Pa-
ramount Sound News) (Paramount) han
gos r iport 1 felvonásban, a Paramount 
filmgyárban 1939. évben készült, 390 m 
hosszú, 

11. Verdi (Három szenvedélyes szere
lem) (Giuseppe Verdi) (Güttler Antal) 
hangos dráma 5 felvonásban, az Italé 
filmgyárban 1938. évben készült, 2335 m 
hosszú, 

12. A prér i törvénye (Prairie justice) 
(Universal) hangos dráma 2 felvonásban, 
az Universal filmgyárban 1938. évben ké
szült, 1122 ni hosszú, 

13. Vitt Gyula szűcs és Hádl bútor 
(Seidl és Veres) hangos reklám 1 felvo
násban, a Seidl és Veres laboratóriumban 
1939. évben készült, 28 m hosszú, 

14. Kertész pék stb. (Seidl és Veres) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Seidl és 
Veres laboratóriumban 1939. évben ké
szült, 78 m hosszú, 

15. Cincognak az egerek (Pudgy the 
watchman) (Paramount) hangos rajzfilm 
1 felvonásban, a Paramount filmgyárban 
1939. évben készült, 198 m hosszú, 

16. Pénz áll a házhoz (Atelier) hangos 
vígjáték 4 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 2428 méter 
hosszú, 

17. V. Pápai reklámfilmek (Kovács és 
Faludi) hangos reklám 1 felvonásban, a 
Kovács és Faludi laboratóriumban 1939. 
évben készült, 52 m hosszú, 

18. Eleven ördög — előzetes (Quelle 
drole de gosse) (Palló film) hangos reklám 
1 felvonásban, a Paris Continental film
gyárban, 1937. évben készült, 68 méter 
hosszú, 

19. Eleven ördög (Quelle drole de gosse) 
(Palló film) hangos vígjáték 4 felvonás
ban, a Paris Continental filmgyárban 
1937. évben készült, 2240 m hosszú, 

20. Hal Kemp zenekara (Hal Kemp and 
his orchestra) (Paramount) hangos zenés 
film 1 felvonásban, a Paramount film
gyárban 1939. évben készült, 260 méter 
hosszú, normál mozgófényképeket. 

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

mutatni : 
1. Bors István (M. F. I.) hangos vígjá

ték 5 felvonásban, a Magyar Film Irodá
ban 1939. évben készült, 345 m hosszú, 

2. Hazatért a Rutént öld (M. F. I.) han
gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 345 méter 
hosszú, 

3. A hölgy egy kissé bogaras — előzetes 
(Kovács és Faludi) hangos reklám 1 fel
vonásban, a Hunnia filmgyárban 1938. év
ben készült, 45 m hosszú, keskeny mozgó
fényképeket. 
c) Nyilvános előadásra alkalmasnak találta 
és a mozgófénykéjjjüzemekben a magyar 
nyelvű mozgóképek bemutatására előírt 
arányszámba beszámít ha tónak minősítette: 

Alomsárkány (Hunnia) hangos színmű 
4 felvonásban, a Hunnia filmgyárban 1939. 
évben készült, 2234 méter hosszú filmet, 
mint Magyarországon készült, magyar 
nyelvű mozgófényképet. 
d) Előadásra alkalmasnak találta, de el
tiltotta, hogy azon 16 évesnél fiatalabb 

korúak jelen lehessenek: 
Örvény (Asszony az örvényben) (Re-

mous) (Kovács Emil és tsa) hangos dráma 
4 felvonásban, az Alilance Cinem. Euro-
péenne filmgyárban 1935. évben készült, 
2105 m hosszú mozgófényképeket. 

e) Külföldre kivinni engedélyezte: 
1. Tiszavirág — előzetes (Hunnia) han

gos reklám 1 felvonásban, a Hunnia film
gyárban 1938. évben készült, 92 nv hosszú, 

2. Vadrózsa (Kovács és Faludi) zenés 
vígjáték 9 felvonásban, a Hunnia film
gyárban 1938. évben készült, 2414 méter 
hosszú, 

3. Vadrózsa — előzetes (Kovács és Fa
ludi) hangos reklám 1 felvonásban, a 
Hunnia filmgyárban 1938. évben készült, 
115 m hosszú, 

4. Viki (M. F. I.) hangos vígjáték (kes
keny) 4 felvonásban, a Magyar Film Iro
dában 937. évben készült, 907 m hosszú, 

5. Viki — előzetes (M. F. I.) hangos 
reklám (keskeny) 1 felvonásban, a Ma
gyar Film Irodában 1937. évben, készült, 
42 m hosszú, 

6. Bors István — előzetes (M. F. I.) 
hangos reklám (keskeny) 1 felvonásban, a 
Magyar Film Irodában 1938. évben ké
szült, 68 m hosszú. 

7. Szegény gazdagok (Hunnia) hangos, 
romantikus történet 9 felvonásban, a 
Hunnia filmgyárban 1938. évben készült, 
2226 m hosszú, 

8. Szegény gazdagok — előzetes (Hun
nia) hangos reklám 1 felvonásban, a Hun
nia filmgyárban 1938. évben készült, 120 
m. hosszú, 

9. Szerelemből nősültem — előzetes 
(M. F. I.) hangos reklám (keskeny) 1 fel
vonásban, a Magyar Film Irodában 1939. 
évben készült, 49 m hosszú, 

10. Cikon (M. F. I.) hangos r iport 1 fel
vonásban, a Magyar Film Irodában 1937 
évben készült, 26 m hosszú, 

11. Aranyvonat (M. F. I.) hangos riport 
1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 
1939. évben készült, 24 m hosszú, 

12. Budapest—Róma (M. F. I.) hangos 
riport 1 felvonásban, a Magyar Film I ro
dában 1939. évben készült, 18 m hosszú, 

13. Colonna hercege (M. F. I.) hangos 
riport 1 felvonásban, a Magyar Film I ro
dában 1939. évben készült, 22 m hosszú, 

14. Bors István (M. F. I.) hangos víg
játék (keskeny) 5 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1938. évben készült, 1129 
m hosszú, 

15. Tiszavirág (Hunnia) hangos dráma 7 
felvonásban, a Hunnia filmgyárban 1938. 
évben készült, 2122 m hosszú, 

16. Európa — Rundflug der Landesaus-
stellung 1939. Zürich (M. F. I.) néma r i 
port 1 felvonásban, a Magyar Film I ro
dában 1939. évben készült, 40 m hosszú, 

17. A hölgy egy kissé bogaras — előze
tes (Kovács és Faludi) hangos reklám 
(keskeny) 1 felvonásban, a Hunnia film
gyárban 1938. évben készült, 45 m hosszú 
mozgófényképeket. 

Dr. Szőllőssy Alfréd s. k. 
elnök, 

miniszteri tanácsos. 



Közgyűlés i fe lh ívás i 
A Színművészeti és Filmművészeti 
K a m a r a E l n ö k e 

a 
Kamara 1939. évi közös 
képviseleti közgyűlését 

a 
Színművészeti Főosztály 
képviseleti közgyűlését 

július 10-én 
d é l u t á n 3 ó r á r a 

a 
Filmművészeti Kamara 
képviseleti közgyűlését 

hivja egybe. 
A képviseleti közgyűlési kiküldöttek tárgyso
rozattal ellátott névre szóló meghívót kapnak. 
A képviseleti közgyűlés hatáskörébe tartozó 
javaslatokkal a 6090-1938. M. E. sz. rendelet 
14. §-a szerint csak képviseleti közgyűlési 
kiküldöttek élhetnek. — Javaslatok a főtitkár 
címére legkésőbb június 8-ig beküldendők. — 
A később beküldött indítványoknak a köz
gyűlésen való napirendretűzése felől a Vá
lasztmány dönt. A közgyűlés helyét későbbi 
időpontban, a meghívók szétküldése alkal
mával közli a Kamara. 

július 11-én 
d é l e l ő t t 10 ó r á r a 

július 12-én 
d é l e l ő t t 10 ó r á r a 



^ d l e r Ferenc moziberendezés és mozikép-
viselet, VII., Erzsébet-körút 9—11. 

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

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

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

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

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

Beregi Ernő adm. szerv iroda, VII., Er
zsébet-körút 8. Tel.: 335—696. 

Brügler Ferenc filmkölcsönző, VII., Er
zsébet-körút 9—11. Tel.: 138—031. 

C a m e r a kft., VII., Erzsébet-körút 27. 
Tel.: 138—222. 

Cínema, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
137—570. Raktár a házban. 

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

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

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

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

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

Elektric kinotechnikai vállalat, vetítőgé
pek, hangleadó készülékek, vetítőszenek 
stb, legnagyobb raktára, VIII., Rökk 
Szilárd-u. 18. Tel.: 344—782. 

Elit film, VII., Erzsébet-körút 24. Raktár: 
VII., Erzsébet-körút 8. 

Engel Fülöp, V., Sas-u. 7. Tel.: 184—005. 
F a r k a s I. M. VIII., József-körút 19. Tel.: 

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

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

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

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

Tel.: 133—671. 
Filmfotó üzem, VIII., Rökk Szilárd-u. 11. 

Tel.: 130—805. 
Filmgrafika, V., Klotild-u. 10,'b. Tel.: 

120—44. Tlp: VIII., Tisza Kálmán-tér 14. 
Tel.: 145—966. 

Filmkamara, VL, Andrássy-út 69. Tel.: 
113—305. 

Filmreklámvállalat, VII., Erzsébet-körút 
8. Tel:. 142—081. 

Filmservice, VII., Erzsébet-körút 9-11. T.: 
144—888, 131—415. 

Fox film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 139— 
437, 131—658. Raktár: VI., Liszt Ferenc
tér 6. Tel.: 139—437, 131—658. 

Gevaer t , V., Deák Ferenc-tér 3. Tel.: 
180—318. 

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

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

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

Hajdú film, XI., Horthy Miklós-út 70. 
Tel.: 258—058. 

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

Hangosfilmgyártó kft., V., Tátra-u. 12/b. 
Tel.: 119—382. 

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

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

Helikon filmvállalat, VIII., Rökk Szilárd
utca 24. Tel.: 133—705. Raktár : VII., Er
zsébet-körút 8. 

Herschdörfer J. filmvállalata, VII,, Er
zsébet-körút 8. Tel.: 14—808, 140—028. 

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

Hunnia filmclbelyező irodája, VII., Erzsé
bet-krt . 8. T.: 132—828, 132—888, 336—737. 

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

I busz filmszállítás, V., Bálvány-u. Tel.: 
180—876. 

Kamara, VI., Andrássy-út 69. Telefon: 
113—365. 

Karossá fotó, VII., Rákóczi-út 8/a. Tel.: 
349—778. 

Kárpát film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
340—350. Raktár a házban.-

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

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

Kovács és Faludi laboratórium, XIV., 
Gyarmat-u. 35. Tel.: 297—855. 

Kormos Miklós filmvállalata, VII., Erzsé
bet-körút 8. Tel.: 133—036. Raktár a 
házban. 

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

Központi filmkezelő, VII., Erzsébet-körút 
8. Tel.: 144—863. 

Krupka filmgyár és laboratórium, XIV., 
Bácskai-u. 29/b. Tel.: 296—741. 

Kultúr film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
137—438. 

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

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

MAGYAR FILM VI., Andrássy-út 69. T.: 
113—305. 

Magyar Film Iroda RT., IX., Könyves 
Kálmán-körút 15. Tel.: 146—346, este 7 
órától reggel 9 óráig, valamint vasár- és 
ünnepnap: 146—343, játékfilmgyártás: 
146—342, színészöltözők: 140—727, felirat
készítő üzem: 139—211. Híradókiadás: 
VIII., Szentkirályi-u. 25. Tel.: 145—510. 
Fényképüzem: VIII., Sándor-u. 7. Tel.: 
145—510. 

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

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

Matador film, VIII., Sándor-tér 2. Tel.: 
132—774. 

Mátrai film, VI., Podmaniczky-u. 9. Tel.: 
118—456. 

Mester film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.* 
297—999. 

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

Milo film, VII., Erzsébet-körút 9—11, Tel.: 
130—700. 

Mozgóképüzemi rt. kölcsönosztálya, VII., 
Erzsébet-körnt 45. Tel.: 144—487, 144— 
488. Raktár: VIII., Kun-u. 12. Tel.: 
144—486. 

Magyar Mozgófénykép-gépkezelők Orszá
gos Egyesülete, VII., Rákóczi-út 50. 
Tel.: 337—598. (D. u. 2—4.) 

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

New York kávéház, VII., Erzsébet-körút 
9—11. Tel.: 131—980, 131—981. 

ObJect ív film, VII., Erzsébet-körút 8. 
Tel.: 330—793. 

Oktatófilm kirendeltség, VIII., Csep-
reghy-u. 4. Tel.: 145—818. 

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

OMME, VIII., Csokonay-u. 10. Telefon: 
145—873. 

Orbán—Márkus, VII., Hársfa-u. 6. Tel . : 
132—940. 

Pacsé ry László, XII., Királyhágó-u. 16.' 
Pajor Ferenc, VII., Munkás-u. 3/b. Tele

fonhívó: 144—087. 
Palatinus film, VII., Erzsébet-körút 56. 

Tel.: 133—453. 
Pallas film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 

279—999. 
Palló film kft. VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 

133—532. Raktár a házban. 
Pap film, VII., Erzsébet-körút 9—11. Tel.: 

138—031. Raktár a házban. 
Paramount film, VIII., Rákóczi-út 59. 

Tel.: 134—437, 140—522. Raktár a házban. 
Pásztor film, VI., Nagymező-utca 22. Tel.: 

123—773. 
Pátr ia film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 

140—625. Raktár: VIII., Népszínház-u. 
19. Tel.: 349—414. 

Pegazus film, II., Áfonya-u. 11. Telefon: 
151—441. 

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

Petsman László, VI., Teréz-körút 3. Tel.: 
112—890. Csillaghegy: 163—429. 

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

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

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

Prizma film, VI., Andrássy-út 68. Tel.: 
122^-345. 

Ridó István, VI., Andrássy-út 68. Tel.: 
122—345. 

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

Rákosi Sándor, II., Trombitás-út 26. Tel.: 
167—194. 

Rex film, VII., Erzsébet-körút 8. Telefon: 
131—562. Raktár a házban. 

Seidl és Veress laboratórium, XIV., 
Thököly-út 61. Tel.: 297—775. 

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

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

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

Star gyár és műterem, II., Pasarét i-út 
122. Tel.: 164—287. 

Székely Sándor mérnök, az OMME szak
értője, V., Pozsonyi-út 40. Tel.: 292—506. 

Szénásy-Macskássy színes trükkfilmek, 
IV., Múzeum-körút 1/b. Tel.: 380—027. 

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

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

Ungár Sándor filmkölcsönző, VIII., Sán
dor- tér 2. Tel.: 132—774. Raktár : VIII., 
Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 140—722. 

Unitas film, VIII., Erzsébet-körút 45. Tel.: 
144—487, 144—488. Raktár: VIII., Kun
utca 12. Tel.: 144—486. 

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

Vácz i Dezső, a MAGYAR FILM f. szer
kesztője, Magyar Film Iroda, IX., ker. 
Könyves Kálmán-körút 15. Tel.: 139—211. 
Lakás: VIII., Üllői-út 42. Tel.: 136—386. 

Vitagraph, VII., Erzsébet-krt. 34. 
•Wamoseher Béla dr. filmvállalata, VII., 

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

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

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

Cen t rum Kiadóvá l la la t Rt , Budapes t , VIII. , Gyula i Pá l -u t ca 14. Felelős: Welke r József. 




