
F I L M K A M A R A I É S M O Z I E G Y E S Ü L E T I S Z A K L A P 

BUDAPEST, 1939 JÚNIUS 3. EGYES SZÁM ARA: 60 FILLÉR ELSŐ ÉVFOLYAM, 16. SZÁM. 

\J I^M WXILIMni / •/ 
i^f I MPÖ-L*^\ and k&fflntwkne, / 
ifefew f ^: 

X 

<Ü? 

Az örök 
csavargó 
WALLÁCE BEERY 
es 

b 
MICKEY ROONEY 
e l s ő e g y ü t t e s f i l m j e 

PÁRATLAN SIKER! 
M i c l c e y R o o n e y és a s iker 
Ö s s z e n ő t t e k mint két iker. 

S2XWOZÍ 

Honolulu 
ELEANOR POWELL 
brilliáns, zenés, táncosvigjátéka 

A t ö b b i f ő s z e r e p e k b e n : 

RÓBERT YOUNG 
G R A C I E ALLÉN 
GEORGE BURNS 
R e n d e z t e : 

E D W A R D B Ű Z Z E L Q 
M E T ' R ' O G O I D W T N ' M A T E R 
Dist. Corp. Magyarországi ez rképviselel rt„ Budapest, Vi l i . Séndor-tér 3. s í , telefon • 144—424 és 144—425 



A hangos filmgyártás 
l e g m o d e r n e b b ü | 
b e r e n d e z e t t t e l e p é 

a 

UN NI A 
FILMGYÁR 

R.T, 

B u d a p e s t 
XIV., Gyarmat-utca 39. 

T e l e f o n : *277-999 



F I L M K A M A R Á I 
ÉS MOZIEGYESÜLETI 

SZAKLAP 
ELSŐ ÉVFOLYAM 16. SZÁM 
BUDAPEST, 1939, JŰNIUS 3. 

Megjelenik minden szombaton 

Főszerkesztő: 
ÁGOTÁI GÉZA dr. 

Felelős szerkesztő: 
V Á C Z I D E Z S Ő 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Andrássy út 69. 

Telefon: 113—305 

Postatakarékpénztári 
csekkszámla száma: 15.410 

Kiadótulajdonos: 
a Színművészeti és Filmművészeti 

Kamara 
Felelős kiadó: 

Lieber László dr. 

Kiadóhivatali főnök: 
Gyimesy Kásás Ernő 

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

T A R T A L O M : 

Hites moziengedélyeseket . . . . 1 

Névmagyarosítás . . . . . . . . . . 2 

A film sajátos egyénisége: 
Dáloky János . . . . . . . . 4 

Kultúrfiim 4 
Hat év a német film gazdasági éle

téből: Simonyi Lia 5 
Mozi: 

A budapesti vigalmi adó . . . . 6 
Beszámoló a hét üzleti eredmé

nyeiről . . . . . . . . . 6 
A premiermozik műsora . . . . 6 

Új filmek: ' 
Könnyű a férfiaknak . . • . . .-< .7 
Mr. Amerika 7 

Oktatófilm . . . 7 
Technika: 

Olasz és angol filmműtermek: 
Lohr Ferenc 8 

Nyári hivatalos órák a Moziegyesü
letben 11 

Híradók 11 
Premier Plán: Tasnády Árpád . . 12 
Hírek . . . . 1 2 
Külföld 13 
Életem története: Emil Jannings . 15 
Filmcenzura III 

Készült a Centrum Kiadóvállalat Rí. 
nyomdájában. 

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

Felelős: Welker József. 

: ISf 

Hites moziengedélyeseket! 
A magyar kormány kezdettől fogva felismerte a film, jelentős sze

repét a kulturális és gazdasági életben és minden igyekezettel arra töre
kedett, hogy a film- és moziszakma megfelelő keresztény, magyar kezekbe 
kerüljön. Az összeomlás és a kommunizmus szomorúemlékű korszaka után, 
a nemzeti újjáépítés első esztendejében a kormány felülvizsgálta a mozi-
engedélyeket is és végrehajtotta az úgynevezett első mozirevíziót. 

A felülvizsgálásnál a nemzeti hűség és megbízhatóság szempontja ve
zette az illetékes hatóságokat és az engedélyeket valóban a nehéz idők

ben érdemeket szerzett személyek vagy egyesületek kapták. 
Az új engedélyesek azonban a legtöbb esetben nem rendelkeztek a 

szükséges szakismerettel, még kevésbbé elegendő tőkével, sőt — jó magyar 
úri szokás szerint •— nem. is végezték szívesen az üzemmel járó kereske
delmi ügyletek, lebonyolítását. 

Ilyen körülmények között azután majdnem kivétel nélkül meghallga
t á s ra ta lál tak azok a másik táborból jelentkező élelmes üzletemberek, 
akik nemcsak szakismeretüket, kereskedelmi j á r t asságuka t és főleg 
üzleti munkakedvüket kínálták fel a mozivezetés terén zavarral 
küzdő engedélyeseknek, de a legtöbbször biztosították a szükséges 

tőkét is. 
Mindezt persze nem adták ellenszolgáltatás nélkül. A legtöbb enge

délyest kielégítettek havi fizetéssel, míg a többi bevételt megtartották ma' 
guknak. 

A legszomorúbb az volt, hogy a havi fix ju t ta tásokkal kifizetett 
engedélyesek, kevés kivétellel, egyáltalán nem törekedtek elsajátí tani 
a szükséges szakismereteket és megszerezni a sa já t vezetéshez szűk ' 

séges tőkét, 
hanem legnagyobb részük év-, sőt évtizedszámra feléje sem nézett a mozik' 
nak és különösebben nem. ig érdeklődött, hogy milyen gazdálkodást folytat 
a szerződéses társ vagy igazgató. 

Ebben a helyzetben természetesen egész más irányt veti a fejlődés, 
mint ahogy azt a kormány a mozirevízió alkalmával magasabb szempontok' 
hói rendezni akarta. 

Fokról-fokra kifejlődtek a társszerződéses viszonyok és a strohniann-' 
rendszerek, felléptek a trösztösítósi törekvések, kialakult a sokat 
kárhozta to t t nagyhatalmú tröszt, amely nemcsak a moziszakmában 
éreztette nemkívánatos ha tásá t , hanem ránehezedett a kölcsönzés 
vonalára is, sőt oda vezetett, hogy döntő befolyást gyakorolt a film

gyár tás ra is. 
Közel két évtized után tehát a film- és moziszakma egészen rnás 

arcot öltött, mint ahogy a kormány ezt annakidején elgondolta. 
Ilyen körülmények között hiába igyekeztek illetékesek újabb és újabb 
rendeletekkel beavatkozni a fel tar tóztathatat lanul helytelen irányban 
tör te tő fejlődésbe. Hiába te t ték függővé belügyi jóváhagyástól a tá r 
sulási és műsorkötési szerződéseket stb., a helyzet állandóan rósz-

szabbodott. 
Ma már olyan szövevényes a különböző nyíltan és háttérben működő meg' 
állapodások rendszere, hogy csak teljesen új alapokon lehet helyes irányba 
állítani a fejlődést. 

Jellemző példát nyújt erre a budapesti és pestkörnyéki mozik hely
zete. Budapesten 78 és a környéken 34 mozi működik. Ezekből csak 39 nw 
zit vezetnek teljesen keresztény kézben. A többieknél a legváltozatosabb 



í 
kategóriákat találjuk. Igy 31 mozinál az engedélyes és a társengedélyes is 
keresztény, mégis zsidó üzletvezetésben kezelik az üzemet, — természetesen 
a legkülönbözőbb megoldásokkal.- Van más 23 olyan mozi, melynek enge
délyese Ugyan keresztény, a társengedélyese azonban már zsidó és ennek 
következtében az üzletvezetés is zsidó kézben van. Kivételképen találunk 
négy olyan mozit is, amelynek engedélyese keresztény, társengedélyese 
zsidó, az üzemet azonban keresztény vezető igazgatja, sőt akad három 
olyan mozi is, melynek engedélyese, társengedélyese zsidó, az üzletvezetés 
ellenben keresztény kézben van. De ezek a kivételek. A többi zsidó enge
délyes — számszerint 12 — üzemét vagy sajátmaga kezeli, vagy zsidó ve
zetőt tart. 

Ezért erősödött meg mindjobban az a felfogás, hogy a dolgok jobbra
fordulása csak gyökeres orvoslástól várható . Ez t a célt k ívánta 
szolgálni egyrészt a Fi lmkamara felállítása, másrészt a második 

zsidótörvény. 

Amikor az említett két rendelkezés szellemében újjáépül a szakma, 
a múlt szomorú tapasztalatai alapján mindent el kell követni, hogy való
ban a kormány és a törvényhozás elgondolása szerint hajtsák végre az újí
tásokat életbeléptető rendelkezéseket 

és ne fordulhasson elő, hogy a második mozirevizió u t án ugyanolyan 
visszaesés következhessen be, min t amilyen az elsőt követte. Kívá
na tos ez úgy mozis, mint kölcsönzői és gyár tó i szempontból egyaránt . 

A rendelkezések helyes végrehajtásának útjait keresve, önkéntele
nül is azt kérdezzük; mikép rendezték ezt a kérdést más országokban? Azt 
látjuk, hogy a probléma már másutt is jelmerült, sőt több helyen megol
dást is nyert. Igy Olaszországban, Németországban, Hollandiában és Bel
giumban. 

Különös részletességgel és körültekintéssel szabályozták a kérdést 
Németországban, ahol nemcsak azt biztosították igen szigorú bünte
tések kiszabásával, hogy az engedélyes mind tá rsára , mind üzlet
vezetőjére nézve be tar t sa az előírásokat, hanem azt is, hogy a tőkére 
és a s trohmann-rendszerre vonatkozó rendelkezéseknek is minden
ben eleget tegyen. Ezenfelül keményen büntetnek minden visszaélést, 
aká r jegycsalás vagy adóeltitkolás, akár valamely más módon kíván 

magának jogosulatlan előnyöket szerezni. 

Mindezt annak a meggondolásnak az alapján teszik, hogy a mozienge
dély jogosultja nem szabad ipart folytat, hanem a nemzet kulturális és gaz
dasági életének olyan jelentős jogosítványát élvezi, amely megkívánja a 
Legmesszebbmenő állami ellenőrzést. Éppen ezért nemcsak szigorú bünte
tésekkel sújtják a legkisebb vétséget is, hanem fokozottan lelkiismereti kér
déssé teszik az engedélyes működését. 

Az emlí te t t országokban minden engedélyes esküvel fogadja, hogy 
legjobb tudása és lelkiismerete szerint betar t ja az előírásokat. 

Amint vannak közjegyzők, hites tolmácsok, hites törvényszéki szakértők és 
szabadalmi ügyvivők stb., ugyanúgy miért ne lehetnének esküt tett hites 
moziengedélyesek is? 

Az engedélyesek végül is milliós tömegekkel ál lanak szemben, akik
nek kul turál is igényeit az ál lamtól élvezett koncesszió alapján elé
gítik ki. Ilyen nagyjelentőségű ál lami jogosítvány hasznosítójíitól 
joggal elvárható, hogy magasabb piedesztálról nézze feladatát és 
saját üzleti érdekeinek védelme mellett, mint esküt t e t t hi tes szak
ér tő kezelje azt a kulturális és gazdasági értéket, amelyet az állam 

a köz érdekében bíz reá. 

Meggyőződésünk szerint ennek az eskünek óriási erkölcsi értéke 
volna nálunk is. Kötné magát az engedélyest és közvetve befolyásolná 
mindazokat, akik vele összeköttetésbe lépnek. Ily módon a kihágások gon
dolatát már eleve háttérbe szorítaná. 

Minthogy pedig a moziszakma súlyánál és szerepkörénél fogva erős 
befolyást gyakorol a kölcsönzés és gyár tás területére is, a hites mozi
engedélyes kedvező hatássa l lehetne a keresztény magyar kölcsönző
szakma kifejlődésére és értékes támogatás t nyúj tha tna a magyar 

fi lmgyártás ügyének előmozdításához. 

Névmagyarosítás 
\Kellemes meglepetést keltett is-i 

merősei és az egész szakma körében 
dr. T aub in g er Zoltánnak, a 
Filmkamara alelnökének az az elha
tározása, hogy nevét Tőre y-re 
magyarosította. 

A névmagyarosítási mozgalomnak 
különös időszerűséget ad az úgyne
vezett népcsoportkérdés kiéleződése, 
amely hovatovább névelemzéssé fa
jul és magukat tősgyökeres magya
roknak tartó, de idegen hangzású 
névvel bíró családokat, egyszerűen 
idegen népcsoportokhoz tartozóknak 
minősít. Ez ellen egyetlen orvosság 
van: minden idegen hangzású, nevű, 
magát jó magyarnak tartó férfi tartsa 
kötelességének, hogy nevét megma
gyarosítsa. Tegye ezt annál is in-
Kaob, mert ellenkező esetben köny-
nyen annak a gyanúnak telteti Ki 
magát, hogy magyarsága nem telje
sen Oszinie, azért aiaozatot hozni 
— régi, eseaeg tradicionális nevéről 
lemouixu.ni — nem tud. Kutonös 
fonwssugu a nevmagyarosnas a 
jiuyyeriiLüHekKél oiro csaiaaoícnai, 
HMSAV-A OK joyjuK KiaiaKHu.nl a juvo 
•uiMyyar nvmí.*zúiHK '/ícpSuunsZUnajUC. 

±± nevmagyarositasi mozgaiom ea-
aigi merseKcic StKef&neK tyyin j o -
MwvU UfC 'L>uVC tifjyy ^yp^ii u. 't^e^ciu 
oszcaiyuKrioz LWILUÍ.O es u. n. joitwtig-
zui'u. megenneu'u, CSUIUUUIÍ LUILUILUti 
iiuiyuKai, lavoi a imvmayyaros%i,as-
toi, mivel at tól Jelte/c, noyy ezzel a 
zsiáószarmazas gyanújába esnek. 
Ez a Jetetem ma mar tárgytalan, hi
szen a zsidók névmagyarosítását nem 
igen engedélyezik es most mar csak 
u d v a r k é p e s s é kelt tenni a név
magyarosítást. Ebből a szempontból 
nagyjelentőségű dr. T őr e y Zoltán 
elhatározása és kívánatos, hogy az 
ő példáját a film- és moziszakmából 
is mennél többen kövessék. 

M. P. 

az egyet len 
szakmai 

h i rdetési orgánum! 

file:///Kellemes
http://KiaiaKHu.nl
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K Ö Z G Y Ű L É S I 
F E L H I V Á SÍ 

A Színművészeti és Film
művészeti Kamara Elnöke 

I 
A közös közgYŰlés tárgysoroza
tára vonatkozóan tájékoztatásul 
az alábbiakat közöljük: 

1. Főtitkári jelentés. 
2. Az eddigi számadások felülvizsgálása és a fel

mentés megadása. 
3 A kamarai tagsági díj megállapítása. 

Felvételi díj kérdése. 
4. A Kamara költségvetésének megállapítása és 

annak keretében a tisztikar tiszteletdíjas tagjai, 
a kamarai alkalmazottak járandóságának meg
határozása. 
A szaklapok költségvetésének jóváhagyása. 

5. A Színművészeti és Filmművészeti Kamara ügy
rendjének megállapítása. 
A Színművészeti ós Filmművészeti Kamara fe
gyelmi bírósága ügyrendjének megállapítása. 

6. A főosztályok választmányainak együttes ülése 
által előterjesztett indítványok tárgyalása és 
az ezek felett való döntés. 

a Kamara 1939. évi közös 
képviseleti közgyűlését 

július 10 én 
d.u. 3 órára hívja egybe 

A Színművészeti és Film
művészeti Kamara Elnöke 

I 
A Főosztályok külön közgyűlésé
nek tárgysorozatára vonatkozóan 
tájékoztatásul az alábbiakat kö
ze 

1. A főosztály működéséről szóló jelentés. 
2. A fegyelmi szabályzat, munka és házirend meg

állapítása. 
3. Állásfoglalás és javaslattétel a színművészetre, 

illetőleg 
ben. 

a filmművészetre vonatkozó kérdések-

4. A szerződési minta szövegének (szerződések 
általános feltételeinek) megállapítása. 

5. Nyugdíjkérdés. 
6. MABI-ba való belépés. 

a Színművészeti Főosz-
tály 1939. évi képviseleti 
k ö z g y ű l é s é t 

július 11 én 
d.e.lO órára hívja egybe 

A képviseleti közgyűlési kiküldöttek 
tárgysorozattal ellátott névre szóló 
meghívót kapnak. A képviseleti köz
gyűlés hatáskörébe tartozó javasla
tokkal a 6090—1938. M. E. sz. ren
delet 14. §-a szerint csak képviseleti 
közgyűlési kiküldöttek élhetnek. Ja
vaslatok a főtitkár címére legké
sőbb június 8-ig beküldendők. A 
később beküldött indítványoknak 
a közgyűlésen való napirendretü-
zése felől a V á l a s z t m á n y dönt. 
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Á film sajátos egyénisége 
Irta: 

DÁLOKY JÁNOS 

A film sajátos egyéniségének első 
lényeges szempontjai a drámaiság, 
vizualitás és a filmszerűség problé
mája körül csoportosítható. Minden 
művészetnek más a feladatától és le
hetőségeitől meghatározott egyénisé
ge. Fokozottabb mértékben áll ez a 
filmnél, mely ebben a tekintetben 
teljesen újszerű tárgyalási módot kö
vetel. 

Drámaiság. 
A film az egyetlen művészet, 

melyre hiánytalanul érvényes a moz
gás és a drámaiság világa, definíció, 
mert számára éppen a mozgással jut 
osztályrészül az, amit a művészet 
dinamikájának nevezünk. Ebből az 
elvből indulnak ki az ismertebb film
esztétikusok is, amikor a film egyé
niségét így határozzák meg: a film 
pszihológiailag motivált terheli moz
gások időbeli rögzítése, (v. ö. Harms 
Gregor, Balázs Béla stb.) 

A'mozgásban, cselekvésben mindig 
van ritmus és esztétikai jelleg s moz
gással többé-kevésbbé minden törté
nés, jobban, teljesebben kifejezhető, 
mint a többi művészeti eszközökkel. 
Ezért tudja egyedül a film az élet 
szukcesszivitását, időbeli történését 
érzékeltetni S ezért határtalanok tér
és időbelileg kifejezési lehetőségei. 
Ebből viszont az következik, hogy, ha 
a füm_hű akar maradni egyéniségé
hez, vagyis a mozgások és a dolgok 
mindenséget átható végtelen élet 
szemléleti megjelenítéséhez, nem lép-
het ;át az elvont gondolkodás terüle
tére, hanem-meg kell maradnia sa
játos terrénumán: a képzelet és az 
érzés mozgásbeli kifejezésénél. Ne 
akarjon közvetlenül az értelemre 
hatni, csak a képzeleten keresztül, 

'tárgya tehát ne legyen mereven a 
tudatosság körébe tartozó, hanem 
elsősorban a tudatosság fölött álló, 
a Icépzeiet, a fantázia s a vizualitás 
kőiéből való. (Pirandello.) Mindez 

^természetesen nem jelenti a való élet 
kizárását, sőt, mint később látni fog
juk, - egyenesen-megköveteli a sajátos 
realitást. 
; -Az, élet-végnélkül„való eleven, te
vékeny hatás, melynek hajtó, szövő 
alapja, a személyek szabad, kötetlen 
együtthatása,. akik jönnek-mennek, 
mozognak, tehát elsősorban optikai 
képet adnak.. Természetesen gondol

kodnak is s gondolataikat egyrészt 
gesztusokban és mimikában, más
részt akusztikailag tapasztalhatóan 
fejezik ki. (v. ö. Brandenstein.) 

Az élet az érzelmi momentumokat 
túlhaladó mértékben cselekvés, moz
gás, tehát dráma, vagy ahogyan 
Brandenstein mondja: Az élet fáradt
hatatlan tevékenységgel épülőfélben 
lévő dóm, tehát a legnagyobb mér
tékben élni és nem beszélni kell az 
életet. A film úgyszólván erre szüle
tett, mert elsősorban időbeli cselek
vést közvetít, hiszen anyaga a moz
gás számtalan pillanatnyi mozzana
tából tevődik össze. Nem túlzás te
hát, ha azt mondjuk, hogy a film 
igazán az élet objektív ábrázolását 
jelenti s ebből még az sem. vesz el 
semmit, hogy tulajdonképpen a szem 
utánérzésén, tehát csalódáson alap
szik. 

A film alaptulajdonságából követ
kezik, hogy a téma megválasztásánál 
a cselekményszerűség a fontos s ha 
ez nincs meg, hiába minden techni
kai lehetőség, a csillogó külsőségek 
alól hiányozni fog a cselekmény élő 
alakja (pl. Bovaryné). Látás útján 
majdnem kizárólag csak külső vagy 
belső, lelki történést lehet megérteni, 
oly értelemben, hogy önmagából és 
önmagáért beszél s alig szükséges 
hozzá valamiféle; szóbeli kommentár. 
Éppen emiatt kell a filmen a film
szerűség törvénye miatt a beszédet a 
lehető legminimálisabbra csökken
teni. 

Az élet cselekményi konkrétumai
nak igazi művészete a film, mert 
benne kellő művészi fantáziával, te
hetséges színészi játékkal, ügyes 
operatőri munkával nincs technikai
lag kivihetetlen cselekményi lehetet
lenség. Elmondhatjuk tehát, hogy a 
film joggal viselheti a dráma elne
vezést, mert a dráma elsősorban 
cselekményt, mozgást jelent, s a film 
valóban a történéssel lépett a művé
szetek közé. Ha tehát elfogadhat
juk azt a megállapítást, hogy a drá
ma az élet plátói ideája, (Lukács Gy.), 
ebből szükségszerűen következik, 
hogy ennek az ideának a művészeti 
életterületre való átvitelére a film 
belső, szerkezeti adottságai és alko
tórészeinek sajátosságai miatt hiva
tott. 

(Folytatjuk.) 

A film a francia állam 
szolgálatában 

A rövidfilmek különböző fajtáit a 
múltban a francia minisztériumok 
közül elsősorban a honvédelmi mi
nisztérium állította rendszeresen a 
kiképzés és a propaganda szolgála
tába. Ujabban az ismeretterjesztő, 
oktató és kultúrfilmek általános el
terjedéséről számolnak be a jelenté
sek. Vezetőhelyen még mindig a hon
védelmi minisztérium áll, mely első
sorban 35 mm-es filmekkel dolgozik, 
míg a tengerészeti minisztérium fő
leg 16 mm-es másolatokkal végzi 
feladatát, A kiképzési és propagan
disztikus célokon felül, melyeket 
központilag irányítanak a katonai 
minisztériumok legutóbb egy kö
zös filmosztályt állítottak fel, amely 
a filmipar felé intézi el a katonai 
tárgyú játékfilmeknél befutó gyár
tási kérelmeket. Ezenfelül külön 
filmmúzeum számára vásárolja ösz-
sze a katonai tárgyú filmek kópiáit. 

Hasonlóképen felállította a lég
ügyi minisztérium is filmosztá
lyát, amely 35 mm-es negatívon és 
elsősorban 16 mm-es másolatokkal 
dolgozik. Célja szintén kettős: okta
tás és propaganda. Ez az osztály 
azonban a nagyközönség részére is 
készít ismeretterjesztő és kultúrfil-
meket, nemcsak a repülés propagan
dája céljából, hanem, a légvédelmi 
kiképzés elősegítésére is. 

A többi minisztérium közül első
sorban a külügyi szolgálatot látják 
el rövidfilmekkel a külföldön kifej
tendő francia propaganda céljából. 

Ujabban a kereskedelemügyi mi
nisztériumban is felmerült az a kí
vánság, hogy a francia külképvisele
tek az ipart és kereskedelmet ismer
tető oktató jellegű filmeket kapjanak 
a francia ipar és kereskedelem kül
földi ismertetése, céljából. 

A francia hatóságok szétágazó 
filmtevékenységének központosítá
sára legutóbb életrehívták a Köz
ponti Miniszteri Filmbizottságot, 
amely M. Chataignéau vezetésé mel
lett nemcsak az egyes minisztériu
mok filmosztályai között igyekszik 
összhangot teremteni, hanem a ható
ságok filmszervei és a filmszakma 
közötti egészséges érintkezés kiépí
tésére törekszik. 
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Hat év a német film 
gazdasági életéből 

A nemzetiszocialista ál lamvezetés 
a film gazdasági életébe is nagy vá l 
tozást hozott és a többé-kevésbbé 
t e rv nélkül dolgozó f i lmgyártás he
lyébe erkölcsileg és anyagilag meg
alapozott f i lmszakmát szervezett . 

Az 1933 június elsején felállított 
Filmkreditbank volt első intézke
dése, mellyel s ikerül t ismét bekap
csolni a bankoka t a filmüzletbe és 
így biztos anyagi alapot te remteni 
a fi lmgyártáshoz. 

A f i lmszakmában dolgozók az 
1933 július 14-i törvény ér te lmé
ben kötelesek vol tak belépni az 
ideiglenes filmkamará-ba. Ezt a 
f i lmkamarát azután a Reichskultur-
kammergesetz és az 1933 szeptem
ber 22-én életbeléptetet t ha t ku l tú r -
kamara * egyike, a Reichsfilmkam-
mer vá l to t ta fel. Ezzel az egész film
szakma a birodalmi belügyminisz
t é r ium hatásköréből a p ropaganda
minisztér ium hatáskörébe kerül t . 

A ReichsfiZmkam.mer ma i szerve
zete a következő csoportokra osz
lik: 

1. filmszakosztály, 
2. f i lmgyártók, belföldi f i lmkeres

kedelem, 
3. külföldi f i lmkereskedelem, 
4. filmszínházak, 
5. f i lmműtermek, 
6. f i lmtechnika. 

Az első rendeletek, melyeket a 
Reichsfilmkammer kiadott , azt cé
lozták, hogy a filmpiac k íná la tá t és 
keresletét megfelelő egyensúlyba 
hozzák. 1933 előtt évente 100 já ték
filmmel vol t több a kínálat , min t 
amennyi t a német fi lmházak fel t ud 
tak volna venni . Megfelelő rende l 
kezésekkel sikerült , ezt a tú l t e rme
lést lecsökkenteni és így a német 
filmek biztos felvevő piacra számít
ha tnak . 

Az alábbi k imuta tás á t tekintés t 

0 r s z a g 1933 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 193S 

1 5 0 0 m é t e r n é l h o s s z a b b j á t é k f i l m e k : 

Németország 
Egyesült Államok 
Dánia 
Franciaország 
Anglia 
Olaszország 
Japán 
Hollandia 
Ausztria 
Lengyelország 
Svédország 
Svájc 
Csehország 
Mhgyaror^ág 

Összesen 
Csak külföldi 

114 
64 

1 
9. 

206 
92 

129 
41 

2 

210 
81 

92 
41 

14 
6 
2 

1 
17 
3 
3 
2 
5 
2 

188 
96 

112 
28 

2 
1 

1 
17 

94 
39 

2 
3 
l 

14 
2 
1 

5 
3 

176 
64 

172 

100 
35 

1 
10 
3 
7 

169 
69 

1 5 0 0 m é t e r n é l rö v i d e b b j á t é k f i 1 m e k : 

Németország 
Egvesült Államok 
Franciaország 
Anglia 
Ausztria 
L^na elorszás 

Összesen 
Csak külföldi 

67 
29 

96 
29 

55 
17 

42 
6 

1 

L 

73 
18 

50 

77 
3 

62 
4 
1 

91 
3 

80 
3 

67 
5 

*A hat kultúrkamara: Reichsschrifttums-
kammer, Reichspressekammer, Reichs-
rundfunkkammer, Reichstheaterkammer, 
Reichsmusikkammer és Reichskammer 
der bildenen Künste. 

ad az elmúlt ha t év német filmpiacá
ról. A táblázat 1933—1938 játékfi lm
jeinek a statisztikája a fi lmcenzura-
jegyek alapján. 

Az elmúlt ha t év alat t a fi lmhá
zak száma ál landóan nagyobbodott , 
ami a német filmgazdaság egészsé
ges fejlődését bizonyítja. Ma. Né
metországnak 6700 filmháza van, 
— 2.4 millió ülőhellyel — és így az 
Egyesült Államok u t á n (18.500) a 
legnagyobb filmország. A filmházak 
lá togatóinak számáról és bru t tóbe
vételéről a következő statisztika 
nyúj t képet: 

Filmév 
(IV. 1 -III. 31) 

1928-1929 
1932-1933 
1933-1934 
1934-1935 
1935-1936 
1936-1937 
1937-1938 

j E 

o ü 
i - -4) lü 

mi hö RM 

3 "2 5 
238'4 
244'9-
259 4 
303 9 
35''6 
396 4 

275'0 
176 4 
1763 
1946 
230 9 
2S21 
309'2 

34 4 
185 
16'0 
156 
17 6 
211 
23 5 

Növekedés (-[-), íIL csökkenés (—) 
s z á z a l é k b a n 

28'29-37/38 
32/33-37/38 

+ 43 9 
' 158 0 

34 2 
132 8 

-10-9 
+ 5'0 

, A mai nyolcvanmill iós Németor
szágban a német film belföldi amor
tizációja teljesen biztosítva van . Évi 
h a t fi lmházlátogatás esik egy-egy 
német lakásra. Az öt nagy filmvál
lalat: Uja, Terra, Tobis, Bavaria, 
Wien Film, melynek főrészvényese 
az állam, ál lami vezetés mel le t t biz
tos piacnak dolgozik, Az öt újonnan 
kinevezett produkciófőnökkel a film 
te rü le té re is bevonul t a Führer-
prinzip és ezzel a nemzetiszocialista 
ál lam teljesen kezébe ve t te a német 
film gazdasági és ku l turá l i s i rányí 
tását. 

SIMONYI LIA (Berlin) 

(A statisztikai adatok forrása:/Schriften 
des Instituts für Konjunkturforscrmng 
Wochenbericht 1939. III. 8. No. 10.) 
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A budapesti vigalmi adó 
Többen fordultak a vigalmiadó 

ügyében felvilágosításért a Mozi-
egyesülethez, ezért az alábbiakban 
ismertetjük Budapest Székesfőváros 
idevonatkozó és érvényben lévő 
szabályrendeletének ama pontjait, 
melyek a mozikra vonatkoznak: 

Szabályrendelet a községi vigalmi 
adóról. 

(238—1938. kgy. szám; 105.943— 
1938—IV. B. M. jóváhagyó szám; a 
polgármester 76.603—1938—VI. szá
mú életbeléptető határozata.) 

3. j . 
Az adó mértéke. 

1. A vigalmiadó a belépődíjnak (a 
belépőjegy árának) a következő szá
zaléka: 

bálokon, táncvigalmakon, önálló 
táncelőadásokon 10%', 

bemutató (elsőhetes) filmszínhá
zakban 400 személy befogadóképes
ségig 5%, azonfelül 6%', 

másodhetes (utánjátszó) filmszín
házakban 600 személy befogadóké
pességig 4%, azon felül 5%'. 

A filmszínházakban május 1-től 
szeptember 30-ig a vigalmiadó fele 
az előzőkben megállapított százalé
koknak. 

4. §. 
Az adó lerovása és beszedése. 

A vigalmi adót a belépődíjjal (be
lépőjegy árával) együtt kell megfi
zetni .Ezért a belépődíjat úgy kell 
megállapítani, hogy abban a belépő
díjon felül a vigalmiadó is bennfog-
laltassék. 

5. 5. 
Az adó beszolgáltatása. 

A beszedett adóval a vállalkozó 
havonként tartozik elszámolni és az 
adót a következő hónap 15-ig köte
les a székesfőváros pénztárába be
szolgáltatni. Késedelem esetében a 

hátralék után a közadókra megálla
pított késedelmi kamatot kell fi
zetni. 

6. 5. 
Ellenőrzés. 

A beszolgáltatott adó helyességének 
ellenőrzése céljára a vállalkozó az 
adó beszolgáltatásával egyidejűleg 
kimutatást tartozik adni a székesfő
város számvevőségének a kiadott be
lépőjegyekről és az adóköteles bevé
telekről. 

A vállalkozó köteles a belépője
gyekről nyilvántartást és a jegybe
vételekről szabályszerű üzleti köny
vet vezetni, azokat legalább 2 évig 
megőrizni és a székesfőváros részé-

Beszámoló a hét 
üzleti eredményeiről 

Az e heti üzleti eredményeket lé
nyegesen megjavította a kedvezőtlen 
időjárás és az a körülmény, hogy a 
választások miatt csak kevecen tá
vozhattak el a kettős ünnepen Buda
pestről. 

örök csavargó. Ugy a Kamarában, 
mint a Cityben igen jó üzlet, második 
hétre prolongálják. 

Honolulu. A Corsóban és Décsiben 
igen jó üzlet, második hétre prolon
gálják. 

Hófehérke. Az Átriumban jól ment, 
prolongálják a következő hétre is. 

Goldwyn Follies. Közepes második 
hét a Royal Apollóban. 

ről megbízott ellenőrző tisztviselő
nek bármikor megmutatni. 

8 . S. 
Büntető rendelkezések. 

Azt, aki a szabályrendeletben elő
írt kimutatást nem mutatja be ide
jében és mulasztását elfogadhatóan 
ki nem menti, 200 pengőig terjedő, 
elzárásra át nem változtatható pénz
bírsággal, azt pedig, aki a székes
fővárost adóbevételében megrövidíti, 
vogy a megrövidítés veszélyének 
teszi ki, — amennyiben cselekménye 
súlyosabb beszámítás alá nem esik 
— a tényleg megrövidített, vagy a 
megrövidítés veszélyének kitett adó 
tízszeres összegéig terjedhető pénz
bírsággal kell büntetni. 

A pénzbírságot közadók módjára 
kell behajtani. 

A megbélyegzett asszony. Elég jól 
ment és a harmadik hétre is prolon
gálták a Rádiusban. 

Shirley, a Broadway angyala. 
Gyengén ment a Scalában. 

Fiúk városa. 5-ik hetire is prolon
gálta a Broadway. 

Bors István. Olyan sikerrel futott 
2 héten át négy utánjátszóban, hogy 
a Corvin és Elit 3-ik hétre is műso
ron tartják. 

A nagy keringő. Közepesen ment 
a Palace-ban. 

Könnyű a férfiaknak. Igen jól 
ment az Urániában, második hétre 
prolongálták. 

Eleven ördög. Jó közepes üzlet a 
Forumban, két hét után lekerül a 
műsorról. 

A premiermozik műsora: 
ÁTRIUM 
CITY 
CORSÓ 
DÉCS1 
FORUM 
KAMARA 
OMNIA 
RÁDIUS 
ROYAL APOLLÓ 
SCA1 A 
URÁNIA 

Hófehérke 
Az örök csavargó 
Honolulu 
Honolulu 
Eleven ördög 
Az örök csavargó 
Hindu lándzsás 
A megbélyegzett asszony • 
Az utolsó Katalin 
Mr. Amerika 
Könnyű a férfiaknak 

V. 25-től 
V. 25-től 
V. 24-től 
V. 24-től 
V 18-tól 
V. 25-től 
V. 23-tól 
V. 15-től 
VI. 2-tól 
V. 30-tól 
V. 26-tól 

Mozgóképüzemi 
Metró 
Metró 
Metró 
Palló 
Metró 
Paramount 
Eco 
Metró 
Fox 
Ufa 
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Könnyű a férfiaknak 
(Frau om Steuer) 
Irta: Barabás Pál . 

Rendezte: Martin Pál. 
Főszereplők: Lilian Harvey, Willy Fritsch, 
Georg Alexander, Rudolf Platté, Leo 

Slezák. 
Gyártotta: Ufa, 1939. 

Beszél: németül. 
Magyar szöveg: K. Halász Gyula. 

Hossza: 2273 méter. 
Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Ufa. 

Bemutatta: Uránia, május 26. 

* 
A pesti Duna Bank vezérigazgatójának 

unokaöccse, Bordon igazgató, hosszú idő 
óta hiába ostromolja titkárnőjét, Kelemen 
Máriát, a leány egyetlen vacsorameghívá
sát sem fogadja el. Bordon komoly szán
dékkal közeledik a leányhoz, de nem 
tudja, hogy Mária egy fiatal banktiszt
viselőnek, Bánky Pálnak, menyasszonya. 
A fiatalok között azonban majdnem sza
kításra kerül a sor, mer t Bánky nem 
akarja, hogy Mária esküvőjük után is dol
gozzék, a leány pedig megszokta a mun
kát. Bánky nem szívleli a dolgozó nőt, 
Mária pedig irtózik a harisnyafoltozó 
háziasszonytól. Bánky Mária édesanyjától 
megkéri a leány kezét. Az esküvőről jö
vet tudja meg Bánky, hogy állását fel
mondották s most már kénytelen-kellet
len beleegyezik abba, hogy Mária dolgo
zik, ő pedig a háztartást vezeti. Bevásá
rolni jár, főz, gyümölcsöt rak el télire. 
Bordon, akinek fogalma sincs arról, hogy 
Mária asszony, ragaszkodik ahhoz, hogy 
a t i tkárnője egyszer vele vacsorázzék és 
Mária, aki félti állását, elfogadja a meg
hívást. Elkerülik egymást Bordonnal és 
Bordon feljön Mária lakására, ahol Bánky 
fogadja. Itt tudja meg, hogy ti tkárnője 
asszony. Bánky mélyen meg van sértve, 
nem hisz többé Máriának, otthagyja a kö
zös lakást és megy, mint mondja, vissza 
a mamájához. Bordon jóvá akarja tenni, 
amit vétett, Mária tudtán kívül alkal
mazza Bánkyt, akinek főnöke a bankban 
a saját, különváltan élő felesége lesz. Má
ria keményen bánik el új beosztottjával, 
de Bánky egy ügyes elgondolással nagy 
veszteségtől kíméli meg a bankot, mire a 
vezérigazgató őt teszi meg volt felesége 
főnökévé. Működését azzal kezdi, hogy 
felmondólevelet i rat Máriának, aki zo
kogva hagyja ott sokévi munkássága szín
helyét, a Duna Bankot. Este azonban úgy 
állít be Bánky a hat héttel ezelőtt elha
gyott lakásba, mintha mi sem történt 
volna. Sőt felajánlja Máriának, hogy jár
jon be tovább is a bankba, a felmondó
levél csak színleges volt. Mária azonban 
nem akar többé hivatalba járni és el
árulja meglepett férjének, hogy nemso
kára nem kettőjükről; hanem hármójuk
ról kell gondoskodnia. 

Barabás Pál filmvígjátéka csupa zamat, 
íz, eredetiség, friss szellem és főleg film
szerűség. Kedves, váratlan fordulatok, jó 
együttes és mindvégig perdülő, ötletes 
párbeszédek a főjellemzői és értékei en

nek á magyar tárgyú filmnek, amelynek 
néhány jelenete tudvalevően a főváros
ban készült ez év elején. A közönség 
mél tán meleg fogadtatásban részesítette 
az Ufa legújabb vígjátékát és n*p-nap 
után nagyobb tömegekben terjed el a n í
vós és mulatságos film sikere. 

Mr. Amerika 
(Thanks for everything). 

Irta: C. Kenyon és Art Arthur. 
Rendezte: William A. Seiter. 

Zene: Mack Gordon és Harry Revei. 
Főszereplő/e: Adolph Menjou, Jack Haley, 
Arleen Whelan, Jack Oakie, Tony Mar

tin, Binnie Barnes. 
Gyártotta: Fox, 1939. 

Beszél: angolul. 
> Magyar szöveg: Pásztor József. 

Hossza: 2125 méter. 
Cenzúra: aluli. 

Kölcsönző: Fox. 
Bemutatta: Scala, május 30. 

* 
A Harcourt reklámvállalat a Puff ci

garettagyár megbízásából 25000 dolláros 
pályázatot írt ki. 100 kérdésre kell vála
szolni és aki a legtöbb kérdésre helyes 
választ ad, az képviseli az átlag ameri
kai ízlést és gondolkodást, az lesz Mr. 
Amerika, az nyeri a 25000 dollárt. A pá
lyázatot Henry Smith, egy kisvárosi áru
kihordó nyeri, aki most már eljegyzi 
Magde Rainest, főnökének leányát, régi 
szerelmét. Harcourt attól fél, hogy a 25000 
dollár befolyásolni fogja Henry eddigi át
lagízlését és, hogy célját elérje, elüti őt 
a díjtól', de alkalmazza. • Henry minden 
mozdulatát figyelteti és Henry vélemé
nyét úgy értékesíti, mintha az az általa 
alapított „Mindent Tudok rt ." statisz
t ikájának eredménye lenne. A vállalat 
nagyszerűen prosperál, sőt egyik szom
szédos állam megbízottja kéri , állapítsa 
meg, mi a véleménye az átlag amerikai
nak a háborúról? Henryt, aki valami ár
talmatlan betegséget kap, hamis rádió
hírekkel és külön erre a célra nyomta
tott újságokkal befolyásolják, de ő ha l 
lani sem akar a háborúról. Végül is köz
lik vele, hogy kitört a háború, bombáz
zák New Yorkot, ár tat lan asszonyok és 
gyerekek az első támadás áldozatai. Ezt 
már Henry sem nézheti tétlenül. Mielőtt 
megakadályozhatnák, rohan jelentkezni 
katonának. A sorozás helyett azonban el
megyógyintézetbe viszik. Harcourt jelenti 
az idegen állam megbízottjának, hogy 
Amerika átlag-polgárai készek vérüket 
ontani hazájukért, ezért negyedmillió dol
lár t kap. Henry csak most tudja meg, 
hogy mire használták őt fel. Be akarja 
perelni Hancourtot, aki úgy teszi jóvá 
bűnét, hogy kifizeti Henrynek a 25000 
dolláros díjat és egyéb szolgálataiért is 
gazdagon megfizeti. Madge és Henry bol
dogan térnek vissza Plainvillebe, ahonnan 
ez a bolondos kaland elsodorta őket. 

* 
A film teljesen eredeti, merész ötlete 

Amerikára, a szélsőségek hazájára vall, 
ahol semmi se szent, ahol az emberek ké
pesek leleplezni önmagukat, életük rugói

nak legkegyetlenebb mozgatóit. Az ame
rikai reklám elszánt eszközei, trükkjei, 
kitalálói mind megelevenednek előttünk 
a filmen, amely, tekintve, hogy egészen 
az új világ mentalitásában készült, talán 
nem fogja érdekelni a magyar közönség 
minden rétegét. 

Oktatófilmek nemzetközi 
forgalma 

Ismeretes, hogy az oktatófilmek 
nemzetközi forgalmának megköny-
nyítésén már évek hosszú során 
dolgoztak az oktatófilm rajongói. 
Elsősorban a Nemzetközi Oktató
film Intézet római központjának 
vezetője De Feo dr. fáradozott évek 
óta az egyes országok filmoktatás
ügyének bekapcsolásával a nemzet
közi forgalomba, amely törekvések
nek azután az abesszin háború és az 
azt követő feszült nemzetközi hely
zet; támasztott óriási nehézségeket, 
pedig a római Nemzetközi Oktató
film Intézet, melynek négytagú 
'végrehajtóbizottságában magyar 
részről Kozma Miklós foglalt helyet, 
részletesen kidolgozta és több állam
mal elfogadtatta az egyezményter
vezetet. Amikor azután a nemzet
közi politikai helyzet miatt az ok
tatófilm-egyezmény irányításában 
Olaszország vezetőszerepe háttérbe 
szorult, az ügy megmentésére a múlt 
évben Párizsban diplomata-értekez
letet tartottak és ezen az értekezle
ten foglalták végső fogalmazásba a 
most Genfben elfogadott nemzetközi 
egyezményt. 

Az egyezmény értéke természete
sen a Nemzetek Szövetségének sor
sától függ és jelenleg, sajnos, nem 
nagyon alkalmas a helyzet hasonló 
egyezmények általános nemzetközi 
érvényesítésére. Annál kevésbbé, 
mert az elmúlt években a római 
Nemzetközi Oktatófilm Intézet mű
ködésével párhuzamosan a skandi
náv államok, Hollandia és Anglia 
oktatófilmgyártói külön egyesülete 
be tömörültek és megalakították a 
Londonban székelő Entral Informa
tion Bureau jor Educational Films 
Ltd. vállalatot, mely évenkint en
ciklopédiát ad ki az oktatófilmekről 
és nemzetközi kongresszusokra hív
ja meg tagjait. Hollandiában mái
két ízben tartottak kongresszust, 
melyeken elhatározták, hogy Hágá
ban Nemzetközi Oktatófilmtárat ál
lítanak fel. i 
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Olasz és angol filmműfermek 
Irta: 

LOHE FERENC 
okZ. gépészmérnök, 

a Hunnia Filmgyár hangmérnöke. 

A filmek sikerének kialakítása el
sősorban írói, rendezői és előadói 
munka. A művészi adottságok ural
kodnak a film, stílusán és adnak 
hangsúlyt a sikernek. Nem közömbös 
azonban, hogy milyen kiállításban, 
milyen technikai felkészültséggel 
születnek meg a filmek és e. tekin
tetben igenis lényeges, hogy súly 
helyeztessék a filmműtermek kor
szerű méreteire és berendezésére. 

Ne becsüljük le a magyar film
gyárak felkészültségét. Állapítsuk 
meg, hogy ugyanakkor, amikor a 
hatalmas Cinecittá a, maga 9 gyö
nyörű műtermével büszkén hirdeti 
a havi 6 teljes film elkészítésének 
lehetőségét, mi magyarok, a mi ke-
vésbbé luxusszerűen kiképzett 3 
műtermünkben adott esetben 4 fil
met készíthetnénk (i), viszonyaink
hoz mérten talán még nagyobb si
kerrel. (A múltban volt erre példa.) 

Az alábbiakban két nagy európai 
metropolisnak, Rómának és London
nak legnagyobb filmüzemeit ismer
tetjük. 

Cinecittá 

Róma filmgyártó városa a Cine
cittá, amely csak két éves múltra 
tekint. Róma közelében, Mussolini 
kezdeményezésére, Peresutti tervei 
szerint épült. Szimmetrikus épület
csoportokból áll és egységes terv 
szerint készült. Hogy valóban film
városról beszélhetünk, mutatja az 
1. képünkön bemutatott modell és a 
Cinecittá 2. ábrán látható alaprajza. 

Az előtérben épültek a gyártási 
irodák, a gyártásvezetők és felvétel
vezetők számára. A műtermek a ha
talmas terület' hátulsó részén emel
kednek, hogy minden külső zajtól 
mentesek legyenek. A tervbevett 
műtermek közül eddig 9 műterem 
készült el, a bővítési lehetőségek 
biztosítva vannak. Ezek közül egy 

különösen nagyméretű, 80 m hosszú, 
36 m széles és 18 m magas! 

A város középső területén van az 
áramátalakító gépház, a művészi se
gédszemélyzet étkezője és a jelmez-
ház. Ügyes a 8 kisebb műterem tér
beli összhangjának megoldása a hoz
záépített díszletraktárakkal. Luxus-
szerűén képzettek a sztáröltözők, 
mindegyik külön fürdőszobával. A 
padlók és falak jórésze márvány. 

ban 3 db. motorgenerátor van, mind
egyike kb. 3000 amp-rel 110 volt 
mellett, így összesen cca 10.000 amp. 
egyenáram áll a műtermi világítás 
rendelkezésére. Ezenkívül mindenik 
műteremhez 2000 KVA-es váltakozó
áram tartozik. Szabadtéri felvéte
lekhez autón szállítható egységek: 3 
db. 300 KVA-es és 1 db. 700 KVA-
es. 

A műtermi áramelosztókat nem a 
padlón, hanem a hidak magasságá
ban helyezték el, így a műtermek 
szabadok a kábelektől 

Tudvalévő, hogy Olaszországban 
minden külföldről jött filmet olaszra 
kell szinkronizálni. Az idegen filmek 
szinkronizálására szolgáló műterem 
méretei: 25 m hosszú, 15 m széles, 
15 m magas. Ebben az épületben 
van a hangkeverő helyiség is (8 sza
lagos hangkeverés!). A keverőhelyi-
ség méretei 11X13 m. A beszéd
szinkronizáló helyiség 7^8 m. 

A vetítő- és hangfelvevőgépek 
IRCA amerikai high-fidelity-model-
iek. A vetítő- és felvevőtermek üveg-

A Cinecittá, kis gipszmodellje 

Az üzemi közigazgatási épület 
mellett van a vetítőház ' 3 vetítőte
reimmel. Külön épület a pozitív és 
negatívfilm vágására, egy épület pe
dig külön a vágók számára kis vetí
tőkkel. Gondoskodás történik a fil
mek raktározásáról, ablaknélküli 
boxokban. 

A terület jobboldalán van a ven
déglő, a szinkronizáló műterem, a 
különböző asztalos-, lakatos- és 
szobrászműhelyek, valamint a mun
kásétkező és egy trükkműterem.' 

A műtermek áramszolgáltatása a 
fentemlített gépházból (egyenáram) 
és mindegyik műterem számára kü
lön • épített transzformátorházakból 
történik. Az összenergiát a Cinecittá 
külső centrálétól kapja. A gépház

gyapot és farosttáblákkal béleltek 
a helyes akusztikai viszonyok eléré
sére. 

Az olasz ismertetés fontosnak 
tartja kiemelni a két szcenográfus 
(díszlettervező) Pinzauti és Montori, 
valamint Cambi hangosztályvezető 
nevet. 

A Cinecittá vezetősége kül'-nös 
gondot fordít a propagandára és 
ezért sajtó- és propagandaosztályt 
állított fel. A sajtóiroda állandó 
összeköttetésben áll a hírlapokkal. 
A fényképosztállyal egyetemben a 
készülő filmekről ismertetést ad le 
bel- és külföldi lapok számára. A 
sajtóosztály gondoskodik időnkint 
rádióeiöadásókról, hogy a nagykö
zönség is megismerje a filmek érdé-



kesébb részléteinek felvételi módját. 
A sajtóosztály propaganda fénykép-
kiállításokat is rendez, hogy a fil
mek iránt minél inkább felkeltse az 
érdeklődést. A propagandaosztály 
fogadja a külföldi előkelőségeket, 
szakembereket és újságírókat, akik 
a Cinecittá megtekintésére érkeztek. 

A Cinecittá alaprajza 

A Cinecittá makett-terme, 

London 
A három legnagyszerűbb, legkor

szerűbb londoni gyártóüzem a Lon
don Film Produciions in Denham, az 
Amalgamated Studio^s in Elstree és 
a Pineiuood Stúdiós in Pinewood. A 
műtermi technika eldorádója, az 
amerikai stúdióépítészet tapasztala
tai mind megtalálhatók ma London
ban. Itt nem számított a pénz! 

London Film Productions in 
Denham 

A denhami stúdióépítkezés Korda 
Sándor nevéhez fűződik. Kb. egy 
órai autóút Londontól, amíg Den-
ham.be érünk. 6 felvevőcsarnok, 3. 
nagyobb, 3 kisebb, mindegyik acél
beton konstrukció. Fűthető üvegfo-
lyosók kötik össze a. stúdiókat, a 
gyártási irodákat és a műszaki he
lyiségeket. A színészek a legköny-
nyebb ruhákban közlekedhetnek, 
függetlenül az időjárástól, A felve
vőcsarnokok mögött van a gépház, 
a műhelyek és a raktárhelyiségek. 
A várakozó színészek számára gyö
nyörű park áll rendelkezésre. 

Az elektromos - áramszolgáltatás 
saját kézben van. Nyersolajmotorok 
hajtják az áramfejlesztő generátoro
kat. 50.000 amp. 110 volt mellett! 

A falak üveggyapot és nemezláp-
borításúak a helyes akusztika miatt. 

Amalgamated Stúdiós in Elstree 
Ellentétben a denhamivel, az Els-

tree-i stúdiók téglából épültek igen 
gondos, szolid kivitélben. 4 hatalmas 
csarnok, mindegyik 2 részre osztha
tó válaszfalakkal. A válaszfalak aj-
tóméretei\ 10 m széles, 8 m magas. 
A kapuk kettős fallal készültek, kö
zöttük légrés (külső zajszigetelés). 
Záródásnál puhagumi szigetelés igén 
hatásos zajcsökkentő. A kapuszer
kezete olyan, hogy egy ember köny-
nyen kezelheti. 
. Az Összbenyomás az, hogy min

dent lehetőleg összevontak a terve
zésnél és az egyes helyiségek építé
sénél. Igaz,.hogy nem volt pazarolni 
való hely sem. Mindegyik műterem
hez egy háromemeletes épület csat
lakozik irodák, sztáröltözők, státisz-

http://ham.be
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tatermek, fodrászműhelyek, vágó
szobák számára. Igy mindegyik mű
terem külön dolgozik. 

A négy csarnok közepén van a 
vetítőtermek épülete, a szinkronte
rem, a gépház, hátul az óriási aszta
losműhely a bútorraktárral és a 
mintaszerűen berendezett étkező. 

A hangfelvétel Western-gépekkel 
történik. 

A közigazgatási épületben 65 iro
da van, >azonkívul várószobák, für
dőszobák, szakkönyvtár és egy 5ü0 
személyes vendéglő. A konyha a 
legkényesebb igényekre berende
zett. Az épülethez csatlakozik a 
klubház, benne 80 szobás szálloda. 
Remek úszócsarnok, könyvtár, billi-
árd-terem, étterem,, klub- és társal
gó-termek a kényesigényű filmese
ket is kielégítik. 

A közigazgatási épületből fedett 
folyosón juthatunk a műteremcso
portokhoz. 4 műteremcsoport, min
degyik egy nagy és egy kis csarnok
ból áll. A nagy műtermek méretei 
55-ször 37-szer 12 mm, a kisebbeké 
37-szer 27-szer 12 m. 

Mintaszerű és különlegesen prak
tikus az épületek tagozódása és ösz-

IMN 

A Pinewood műtermekben alkal
mazták először Európában a felülről 
való áramelosztást. A nagy műter
mekben 6, a kisebbekben 3 elosztó
tábla van. Vastag függő kábeleken 
vezetik az áramot, mindegyik kitű
nően képzett csatlakozódobozok 1, 

2 vagy 6 csapos végződésűek, a ká
belek vastagsága szerint. Mindegyik 
bitzosított. 

Az elstree-i Amalgamated-studiók 

A Denham-stúdiók, előtérben a közigazgatási épületekkel 

Pinewood-műtermek 
Amit az angol stúdiók ismertető

jének bevezetéséről írtunk, elsősor
ban a Pinewood műtermekre vonat
kozik, mert ezeket nevezhetjük a 
legszebb s legtökéletesebben beren
dezett angol stúdióknak. Gyönyörű, 
ápolt parkban egyesített a termé
szet szépsége a gyakorlati ügyes 
megoldásokkal. 

Egy kisebb parktéren át, a gará
zsok mellett vezet az út a közigazga
tási épületekhez és a műtermekhez, 

szesítése. Mindegyik műteremcso
portnak saját produkciós irodái 
vannak. Mindegyik műterem kiszol
gálja önmagát a szükséges helyisé
gekkel. Az épületeket fedett folyo
sók kötik össze egymással. 

Központosán épültek a különféle 
műhelyek. A műtermekből könnyen 
elérhetők és a hozzávezető helyisé
gek is üveggel fedettek, hogy az 
egész üzem függetlenül működhes
sék az időjárástól. (Díszletek ki- és 
beszállítása.) 

A Pinewood-műtermek elhelyezése 

Az elektromos erőműtelep 5 Die
sel-motorral működik, ezeknek me
leg gázait és cirkuláló vizét a mű
termek zajtalan fűtésére, másik ré
szét pedig a hulladékok elégetésére 
használják. A légcseréről is gondos
kodás történt. 

Egészen mintaszerű a műtermek 
akusztikai kiképzése. Őriási tömeg 
üveggyapot és salakgyapot van a 
falakba és tetőkbe építve és ílymó-
don az utánzengési időt a szükséges
re tudták szorítani. Hogy a külső 
zajokat elkerüljék, a tető kettőzöt
ten épült, a személvbejáratok pedig 

• -fogó anyaggal bélelt zsilip-szerűén 
kiképzettek. A nagy bejárókapuk is 
kettőzöttek és 40 cm-es légközzel 
épültek. Az összes ajtók és kapuk 
központosán nyithatók-zárhatók egy 
kapcsolóasztal segítségével, miáltal 
elkerülhető, hogy valaki ajtónyitás
sal, vagy ki-bejárással a kényes fel
vételeket megzavarhassa. Ugyaner
ről az asztalról irányíthatók a szel-
lőztetőberendezések, a vöröslámpák 
és a telefonok is. Maga a kapcsoló
asztal alig nagyobb, mint egy teás
asztalka. 

A Denham-stúdiók repülőgépről 

Mindegyik műterem számára 
12.000 amp. egyenáram áll rendel
kezésre 110 volt mellett, nem saját 
telep. A műtermet ismertető idegen 
cikkíró sajnálattal állapítja meg, 
hogy az Amalgamated stúdiók ma 
fizetési nehézségekkel küzdenek, le
álltak s a remek berendezés kihasz
nálatlanul áll. 
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A nagy műtermekben egy-egy 13-

szor 10-szer 2.7 m méretű fűthető 
víztartály van a felszedhető padló 
alatt. 

A hangfelvétel Western-gépekkel 
történik. A lehallgatóhelyiségek a 
nagy és kis műtermek között van
nak, hogy bármelyik műteremre 
könnyen átállhassanak. 

A sztáröltözők négyszobásak! Elő
szoba, öltöző és sminkelő, jelmez
szoba, fürdőszoba. 

A Pinewood-műtermek számára 25 
vágószoba áll rendelkezésre. 26 film
trezor állandó hőmérsékleti felügye
lettel. 

Minden • műterem és műhely 
Sprinkier-berendezéssel működik, 
hogy tűz esetén az egyes termeket 
önműködően vízzel lehessen borí
tani. 

A külső terepen 20 hydrans van. 
Érdekes még megemlíteni a világító-
munkások számára készült nagy 
könnyítő szerkezetet, a hydraulikus 
lámpaemelőt. Ennek segítségével a 
nehéz reflektorokat 5 m magasra 
lehet emelni és süllyeszteni. 

A tökéletes felkészültség ellenére 
a Pineivood-műtermek ma szintén 
nincsenek kellőképen kihasználva. 

A cikkhez felhasznált irodalom: 
Un miracolo d'organizzazione — L'ot 

trezzatura tecnica di Cinecitta. (Alb.) 
„Lo Schermo", 1939. 5. sz. 21. old. 

F. W. Dustmann: Italienische und 
englische Filmatelier-Betriebe. „Kmo-
technik", 1939. 4. sz. 101. old. 
t-» H H M H M t l l H H t t < t > M 

Nyári hivatalos órák 
a Moziegyesületben 

A Moziegyesület június 10-től 
augusztus 20-ig hetenkint három
szor: hétfőn, szerdán és pénteken 
tart hivatalos órákat. Szerdán min
denkor Morvay Pál alelnök, pénte
ken Ruttkay Ödön dr. alelnök tart 
hivatalos órákat, hétfőn pedig fel
váltva Ruttkay Ödön dr. és Morvay 
Pál. Sürgős esetekben az alelnökök 
lakásukon vagy mozijukban telefo
non is a tagok rendelkezésére áll
nak. 

MAGYAR VILÁGHIRADÓ 
797. sz. 
M. F. I. 

1. Főiskolai nyolcevezős-verseny a 
Dunán (MFI, Horváth-Kaulich-
Zsabka-Kiss). 

2. Tavaszi élet a budapesti állat
kertben (MFI, Kaulich). 

3. A ,,Kassa" tengerjáróhajó vízre
bocsátása (MFI, Fekete-Kau-
lich-Kiss). 

4. Légvédelmi gyakorlatok Eszter
házán (MFI, Horváth). 

5. A Duce külpolitikai beszéde 
Aostában (Luce). 

6. Az angol uralkodópár fogadta
tása Kanadában (Metró). 

7. Szemle a spanyol nemzeti csa
patok felett (Luce). 

8. A „Squalis" tengeralattjáró ka
tasztrófája (Metró). !< 

9. Tavaszi derby az amerikai 
Kentuckyban (Ufa). 

PARAMOUNT VILÁGHIRADÓ 
1939/22. 

1. A favorit „Blue Péter" megnyer
te az epsoni derbyt. 

2. Szerencsés kimenetelű gépkocsi
baleset érte Mary anyakirály
nét Londonban. 

3. A Népszövetség üléseinek szüne
tében Halifax lord és Bonnet 
francia külügyminiszter Mais-
kyval, a Tanácsszövetség meg
bízott jávai tárgyal Genfben. 

4. A belga főváros ünnepélyesen 
fogadja Vilma holland király
nőt. 

5. Hitler vezér és kancellár meg
tekinti a francia határral pár
huzamos Siegfried erődítmé
nyeket. 

6. A „Squalis" amerikai tenger
alattjáró fedélzetén 59 főnyi le

génységgel géphiba folytán 73. 
m. mélységben megfeneklett 
Portsmouthban. 

7. Kanada, az egykori francia gyar
mat, amely ma a britt Biroda
lomhoz tartozik. Ünnepélyesen 
fogadja az angol királyi pár 
látogatását. 

8. Kanadai útja során az angol 
uralkodópár Montrealba ér
kezik. 

9. Frederick Snite 3 éve acéltüdő
ben é l . . . így érkezett Francia
országba, hogy Lourdes-ba za
rándokoljon. 

FOX HANGOS HÍRADÓ 
XIII. évf. 23. sz. 

1. Az angol királyi pár Kanada 
fővárosában, Ottawában. 

2. A holland királynő látogatása. 
3. A Népszövetség 105. tanácsülése. 
4. 60.000 fasiszta leány felvonulása 

a Duce előtt. 
5. A newyorki-marseillei óceáni 

repülővonal megnyitása. 
6. Amerikai zarándoklat a lour-

. desi kegyhelyre. 
7. A norvég trónörökös vitorlás

ul, ja. 
8. Németország—Svédország közti 

Davis-serleg mérkőzése Ber
linben. 

9. Egy durva küzdőfél. 
10. „Blue Péter" nyeri az epsomi 

derbyt. 

HIRSCH LAJOS 
ÓS 

TSUK IMRE 
filmkőlcsönzővállalatának 

új címe: 

¥11., DOHÁN Y-U. 42 . 

Telefon: 143-835 és 144-027. 
(Kamara mozgóképszínház) 
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TASNÁDY ÁRPÁD 
Á fenti rajz nem karrikaturá-

ja, hanem jól sikerült képe an
nak, akit ábrázol. Sőt: a rajzoló 
mintha kissé hízelgett volna ál
dozatának, aki az életben még 
több eséllyel pályázhat Gandhi 
exteriőrjének babéraira. Á so
vány külső azonban kövér bel
ső értékeket leplez. A legfiata
labb filmfelvételvezető ugyan i s 
mondhatni máról-holnapra ta
nulta meg bonyolult és felelős
ségteljes mesterségét és végzi 
ezt most már ki tudja, hányadik 
filmnél, a legteljesebb sikerrel. 
Pedig, haj, de nem irígylésre-
méltó egy felvételvezető dolga. 
Neki kell elsőnek lennie hajnal
ban a gyárban és ő hagyhatja 
el utolsónak a telepet És mi 
mindent kell megszereznie per
cek alatt. Az ötösikrektől, mint 
kelléktől kezdve ő hűti ki a sze
szélyes sztár levesét is, ha kell. 
A telefonkönyvben sem keres
gélhet . Fejből kell tudnia né
hányszáz telefonszámot, még a 
titkosakat is. És mindezeknek 
mestere, játszva intézője az ezer-
kezű Tasnády Árpád. A tíz kör
mével kaparja elő a föld alól, 
ha kell a lehetetlent is . Nem 
csoda, ha annyira megfogyatko
zott. Hetek óta azonban kény
szeredett hízó kúrát tart. Amióta 
szünetel a magyar filmgyártás. 

L i l l a f ü r e d 
Két hét óta hangzik fel ez a dal

lamos, ritmikus szó a pesti film
es mozivilágban. Olvassuk nyom
tatásban a magyar sajtó hasábjain 
nap mint nap. Lillafüredi Nemzeti 
Filmhét: egy új magyar ötlet, új kí
sérlet. Célja, hogy a nyár kellemes 
hangulatában, a hazai föld egy pa
radicsomi szépségű frontján hir
desse, ünnepelje a film kultúráját 
s a magyar filmet. Célja, hogy az 
ünneplés közepette komoly szak
emberek, a film hivatott mesteréi 
felébresszék szunyókálásából a ter
melést a filmgyárak csöndes mű
termeiben. A lillafüredi Nemzeti 
Filmhét ötletét, vezérkarát, rendezői 
gárdáját érheti kritika, érheti gáncs, 
mint ahogy érte is. Egy azonban 
elvitathatatlan. A Filmhét terve ne
mes szándékból született, előkészí
tői komoly, áldozatos munkát fej
tettek ki és szereplőire nagy fel
adat vár, amelyet — minden re
mény meg van rá — becsülettel 
meg is fognak oldani. Amikor eze
ket a sorokat a nyilvánosság ol
vashatja, a Filmhét már megnyi
totta kapuit a magyar film- és mo
ziszakma és a nagyközönség előtt, 
de — úgy érezzük, — hogy ugyan
akkor kinyitotta a magyar film
gyárak kapu i t . . . 

A FILMHÉT Ú J S Á G J A 
A június 3-án kezdődő lillafüredi 

Filmhét rendezőbizottsága, min t ezt 
lapunk legutóbbi számában közöl
tük, dús programot ta r toga t a kö
zönségnek. A program az elmúlt hé 
ten nap-nap u tán bővült, amelyet 
a lapok m á r ismertet tek. A Film
hét rendezősége legújabb p rogram
pontjául elhatározta, hogy egy kis 
napilapot ad ki, amelynek első szá
ma az ünnepségek megnyi tóján fo
gadja a résztvevőket, későbbi szá
maiban pedig beszámol az előző 
nap eseményeiről és közli a másnapi 
programot . Az érdekes ingyen
napilap szerkesztését Váczi Dezső 
végzi. 

! 
AZ OPERATŐRÖK TÁRSASÁGA 
e hó 7-én, szerdán este tar t ja meg 
szokásos hóeleji társas összejövete
lét a József-utcai Csákódy-ét terem 
külön helyiségében. Ez alakalommal 
is folyó ügyek megvitatása kerül 
sorra, amelyek az elmúlt hónap alat t 
felgyülemlettek és amelyek a ma
gyar fi lmoperatőrök összességének 
érdekeivel kapcsolatosak. 

AZ OLASZ FILMIRODA ELNÖKE 
B U D A P E S T E N 

A római Instituto Nationale Luce 
elnöke, Paulucci di Calboli márki , 
meghata lmazot t miniszter az elmúlt 
hé ten több napon át Budapesten 
tartózkodott és a magyar filmszak
má t tanulmányozta abból a célból, 
hogy a magyar-olasz filmkapcsola
tokat kimélyítse. Látogatása során 
megtekinte t te a Magyar Film Iroda 
telepét és az ott legutóbb készült 
ku l tú r - és oktatófilmeket, Di Cal
boli márk i a legnagyobb tetszésének 
adot t kifejezést úgy az MFI beren
dezése, technikai felkészültsége, mint 
a bemuta to t t filmek lá t t án és kész
séggel felajánlotta, hogy a jövőben 
erősebb kapcsolatok létesüljenek a 
Luce és az MFI között. A Luce elnö
két, akit Vinci gróf, olasz követ ki
sér t a MFI gyártelepén, vitéz leveldi 
Kozma Miklós titkos tanácsos, a 
MTI és a MFI elnökigazgatója fo
gadta és kalauzolta. 

i 

B E R E N D I K ISTVÁN 
J U B I L E U M A 

A magyar fi lmszakma tekintélyes 
korára jellemző, hogy tagjai egy
másu tán ünnepelnek. A két -három-
évtizedes jubi leumok kezdenek min-
Jennaposak lenni. Ezen a héten is
mét egy magyar f i lmoperatőr jubi
leumáról számolhatunk be. Beren-
dik Is tván ka r t á r sunk pontosan 
1914 június 1-én, tehát 25 évvel eze
lőtt kezdte el f i lmoperatőri pá lya
futását és a kétésfélévtized alat t 
körülbelül 300.000 méter negatívot 
exponált , ami jelentős teljesítmény. 
Az ő nevéhez fűződik például a ma^ 
gyár f i lmgyártás hőskorának né 
h á n y emlékezetes filmje, pl. a János 
vitéz, Szulamit, Monna Vanna, Be-
rendik I s tván számos ku l tú r - és r i 
portf i lmet is fotografált. Legutóbb a 
Képek orvosa, Magyar őstehetségek 
és Madonna a művészetben című 
filmek nívós fényképezésével szapo
rí tot ta sok régi s ikerének számat. 

A KÜLKERESKEDELMI 
H I V A T A L FILMBEMUTATÓI 
K Á R P Á T A L J Á N 

A Külkereskedelmi Hivatal már a 
múl t év őszén elhatározta, hogy a 
magyar mezőgazdaság és ipar bemu
tatása, va lamin t a hivata l ismerte
tése érdekében a visszacsatolt terü
letek városaiban és nagyobb közsé
geiben f i lmbemutatót rendez, amely
nek során kultűrfi lmjeit mutat ja be. 
A fi lmbemutatók a Felvidéken, mint 
ismeretes, igen nagy sikert ara t tak. 
A filmek most Kárpáta l ján folytat-
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jak diadalmas, kőrútjukat. A kárpát
aljai előadások Huszton kezdődtek és 
három, napon át tartottak. Nagyszöl-
lős közönsége két napon át összesen 
16 előadás keretében gyönyörködött 
a filmekben. De gondoskodik a Hi
vatal-arról is, hogy eljussanak a fil
mek a máramarosi havasokba is, 
mert a közeljövőben Kőrösmezőn, 
Aknaszlatinán, Nagybocskón és Ra-
hón, rendez filmbemutatókat. 

TURUL SZÉPMIVES FILM
GYÁRTÓ ÉS FILMTERJESZTŐ 
SZÖVETKEZET 

A Turul Szövetségbe tömörült 
Szépmíves B. E., mint közöltük már, 
megalakította a Turul Szépmlves 
Filmgyártó és Filmterjesztő Szövet
kezetet, amelynek célja a magyar 
nemzeti célt szolgáló filmek gyár-
lása és olyan külföldi filmek terjesz
tése, melyek hazafias érzéseinkre 
nem bántóak. A Szövetkezet most 
bocsátotta ki a részjegyek jegyzé
sére vonatkozó felhívását, amely 
szerint minden magyar embert fel
vesz tagjai sorába egy vagy több da
rab részjegy lefizetése ellenében. A 
Szövetkezet egy részjegyének ára 
22 pengő, mely összegből aláíráskor 
lefizetendő részjegyenkint 8 pengő, 
a többi megfelelő havi részletekben 
törleszthető. 

i 

FILMSZINÉSZKÉPZÉS 
A SZINIAKADÉMIÁN 

A jövő tanévben a Színiakadémián 
megkezdik a filmszínészképzést. A 
tanterv szerint az előkészítő év el
végzése után a filmszínészpályára 
készülő növendékekről próbafelvéte
leket készítenek. Ha ezek a próbafel
vételek jól sikerültek, a kiválasztott 
növendékek a tanév folyamán dél
előtt a film-műtermekben részesül
nek gyakorlati oktatásban, délután 
pedig a Színiakadémián nyernek el
méleti kiképzést. 

FILMKIRÁLYNÖ-VERSENY 
NIZZÁBAN 

A nizzai Casino Municipal veze
tősége filmkirálynő- és filmkirály
versenyt rendezett, amelyén nemre 
és korra való tekintet nélkül bárki 

• résztvehetett. A jelentkezőknek kü
lönböző próbákat kellett kiállaniok. 
Elsőnap a jelöltek külső megjelené
sét és a közönség előtt való mozgá
sát bírálta el a zsűri. A második 
napon a jelöltek ,beszédtudásukról 
tettek tanúságot, míg a > döntőn rö
vid jelenetet adtak elő a király- és 
királynőj elöltek. A közönség min
den egyes alkalommal zsúfolásig 

megtöltötte a Casino Municipal há
romezer személyt befogadó díszter
mét. A filmkirálynő: Mlle. Marinette 
Martin lett, filmkirállyá pedig M. 
André-t választották. 

FILM A HAMBURGI KIKÖTŐRŐL 
Előkelő meghívott közönség előtt 

nemi mindennapian érdekes; filmet 
mutattak be május 31-én este. Az 
Átrium moziban pergették le a 
Fracht von Baltimore című német 
Terra-filmet! amely a sokszázéves 
hamburgi kikötő izgalmas életét 
tárja a szemünk elé egy romantikus 
szerelmi történet és két hamburgi 
hajósvállalat vetélkedésén keresztül. 
A főszereplő az egyik hajósvállalat 
vezérigazgatója, szép fiatal dáma, 
akit Hilde Weissner alakít igen ha
tásosan. Partnerét, a daliás hajóstisz
tet, a markáns Attila Hörbiger 
játssza. Az érdekes kikötőfilm után 
a bemutatót rendező Hamburgi Sza
badkikötő-Raktárház Társaság még 
egy tanulságos l/fa-kultúrfilmet ve
tített Hamburgról. A kultúrfilm fel
idézi azt a fontos szerepet, amelyet 
Hamburg a világkereskedelemben és 
nem utolsó sorban Magyarország 
tengerentúli forgalmában kifejt. 

GÁL BÉLA 
ZÜRICHBEN RENDEZ 

A Jókai-filmek rendezője, Gál 
Béla, hír szerint, Zürichben fog ren
dezni. E hó elején kezdi el a Som-
merrachte című film forgatását a 
következő főszereplőkkel: Trade 
KarZsen, Hortense Raky és Johan-
nes Steiner. Érdekes, hogy Gál Béla 
filmjének zeneszerzője is magyar: 
Buday Dénes. 

ELISMERÉS 
KOZMA MIKLÓSNAK 

Mint a napilapok is megemlékez
tek róla, a Népszövetségi Tanács 
május 27-i ülésén, melyen Majszki 
(Szovjetoroszország), elnökölt, min
den változtatás nélkül elfogadták az 
oktatófilmek nemzetközi forgalmá
nak megkönnyítése tárgyában Pá
rizsban készült egyezménytervezetet. 
(Convention pour faciliter la circu-
lation internationale des jilms édu-
catifs). A jelentés megemlíti az 
egyezményt kidolgozó szakértők 
közül vitéz leveldi Kozma Miklós
nak, a Magyar Távirati Iroda elnök
igazgatójának érdemes munkásságát. 

ANGLIA 
. Á Az angol kormány a filmet is 

beállította a sorozás, szolgálatába. 
Néhány hét óta a mozielőadások 
előtt,, a kísérőműsor bevezetéseként 
Floare-Belisha honvédelmi miniszter 
jelenik meg a vásznon és felhívást 
intéz a fiatalsághoz, hogy lépjenek 
be az angol szárazföldi, légi vagy 
tengeri haderőhöz katonai szolgá
latra. Ez a felhívás nem a tartaléko
soknak szól, hanem; a tényleges keret 
részére toboroz megfelelő létszámot. 

i 

AUSZTRÁLIA 
A Ausztráliában jelenleg 1371 mo~ 

zi működik átlagosan 1000 ülőhely-
iyel. Az aránylag igen nagy átlagos 
férőhelyet az a körülmény magya
rázza meg, hogy a mozik legnagyobb 
része a nagy- és i középvárosokban 
van, míg Ausztrália belső vidéke 
nélkülözi a mozikultúrát. A trösztö-
sítés Ausztráliában sem ismeretlen. 
Az 1371 mozi közül 13%, vagyis 173 
mozi két nagy tröszt kezében van. 
Jelentősebb ezek között a Hoyts-
konszern, amely 144 mozi felett ren
delkezik a legnagyobb városokban 
(Sydney, Melbourne, Newcastle, Ho-
bart, Launceston, Brisbane, Adelai-
de, Perth és Frematle), melyek közül 
25 premierszínház. A Greater-Union-
nak csak 29 színháza van, de közöt
tük 18 premiermozi. 

CSEH PROTEKTORÁTUS 
A Legújabb értesülések szerint a 

német ReichsfiZmkammer-hez hason
ló cseh filmkamarát állítanak fel rö
videsen Prágában. A filmkamara 
egyesíteni fogja magában a cseh 
film- és moziszakma minden ágát és 
a kamara egyes osztályait filmszak
emberekből álló végrehajtóbizottsá" 
gok fogják vezetni a kereskedelem
ügyi minisztérium vezetése mellett. 
A tervezet szerint a! jövőben csak 
nyolc kölcsönző kap működési enge
délyt, a múltban dolgozó 42-vel 
szemben és 220-ban maximálják a 
forgalmazandó játékfilmek számát. 
A gyártást illetőleg a kamarán ke
resztül kívánják megvalósítani a né
met—cseh közös gyártást két válto
zattal. Ilymódon kívánják az erősen 
ráfizető cseh gyártási költségeket 
csökkenteni. Az elmúlt évben ugya
nis 41 cseh játékfilm készült 30 és 
félmillió csehkörona költséggel és ez-
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zel szemben az egész külföldi eladás
ból származó bevétel hat és félmillió 
esehkoronára rúgott, holott a kül
földről behozott filmekért 33 milliót 
fizettek. Ezt a passzív mérleget 
igyekszik a protektorátus a közös 
gyártással feljavítani. 

DÉLAMERIKA 
A A csilei kormány már évekkel 

ezelőtt eltiltotta az, ifjúságot a mozi-
látogatástól és rendeletileg kötelezte 
a mozik igazgatóit, hogy kiskorúakat 
ne engedjenek be a nézőtérre. A 
rendelet áthágása esetén a mozive
zető 100 peso büntetést fizetett, mely 
összeg körülbelül 25 pengőnek felel 
meg. Ezt a rendelkezést a csilei mo
zisok leleményessége nemsokára oly
módon hágta át, hogy úgynevezett 
gyermekelőadásokat rendeztek, ami
kor beengedték az ifjúságot és elő
adásonként megfizették a '100 pesot. 
A legtöbb esetben meg is találták 
számításukat. Minthogy ízcnban ez 
a megoldá'-. sehogy sem fedi a kor
mány elgondolását, legújabban ren
delet jelent meg, amely nem előadá
sonként, hanem gyermekenként rója 
ki a mozivezetőre a 100 peso bünte
tést. 

A A csilei Saníiago-ban most épül 
az első csilei hangosfilmműterem. A 
telep vezetését Alfonso G. Merlet, az 
Italo-Chüena filmszínház konszern 
igazgatója látja el. 

FRANCIAORSZÁG 
A Az ezévi párisi árumintavásáron 

mozi-kiállítást is tartottak, amelyen 
számtalan újfajta vetítőgép és tükör-
ívlámpaszerkezet került bemutatás
ra. Az elmúlt években hanyatló fran
cia mozigépipar a közelmúlt deviza
nehézségei és beviteli tilalmai foly
tán új erőre kapott s a Pattié és Gau-
mont tradicionális szerepét új nevek 
vették át. Különösen kiemelte a szak
sajtó a Radio-Cinéma, a MIP és a 

. Cinéson-France konstrukcióit. 

MEXIKÓ 
A A mexikói filmszakma is meg

kísérli a nemzeti filmek gyártását. 
Megalakult a Mexinema vállalat, 
melynek telepe most épül és amely 
az első évben 5 spanyolnyelvű játék
filmet kíván forgatni. 

NÉMETORSZÁG 
A Ausztriában átmenetileg szabá

lyozták a híradó-bemutatást mind
addig, míg a németországi híradó-
rendelkezéseket az ostmarki terüle
ten is keresztül nem viszik. Az átme-

REPRÍZ 
csak 

FILlMlDUCCO-vai 

VALÓDI I 

ARANY F I L M D U C C O 
BUDAPEST, VIII., 

DANKÓ-UTCA 22. 

TELEFON: 149-489 

neti szabályozás szerint csak legfel
jebb nyolchetes híradókat lehet be
mutatni, kivételes esetekben tizen-
kéthetes híradókat. Ez a múlttal 
szemben, amikor harminchetes hír
adók is voltak, nagy haladásnak te
kintendő. 

A Az olasz irodalmi, művészeti és 
filmvilág kiválóságaiból alakult bi
zottság Pavolini képviselő és Mari-
netti ívó vezetésével megtekintették 
a harmadik birodalom legjelesebb 
művészeti alkotásait és látogatást 
tettek az irodalmi és filmvilág veze
tőinél. A forgatás alatt lévő filmek 
közül a johannisthali műtermekben 
készülő Hazugság könyörületből és 
az Utálat filmek felvételeit tekintet
ték meg. 

A A Német Filmbank 50 millió 
márka haszonnal zárta az 1938. üzlet
évet. 

A A német konjunktúra-kutató 
intézet jelentése szerint a filmgyár
tás költségei nyolc év alatt megkét
szereződtek. Míg 1930-ban a játék
filmek átlagosan 243.000 márkába ke

rültek, addig 1938-ban 649.000 már
kára rúgtak a gyártási költségek. A 
gyártási költségekkel megfordított 
arányban áll a gyártott filmek szá
ma. Míg 1923-ban 253, 1930-ban 146 
és 1936-ban 112 játékfilm készült 
Németországban, addig a múlt évi 
termelés kereken 100 filmet jelen
tett. 

OLASZORSZÁG 
A Az olasz népművelődési minisz

térium költségvetésének tárgyalása
kor Dino Alfieri népművelődésügyi 
miniszter a filmügyek részletes is
mertetése után kijelentette, hogy az 
olasz kormány változatlanul kitart 
állásponja mellett, mely szerint az 
állam ne gyártson filmeket, a gyár
tást engedje át a magánvállalkozás
nak, azonban szigorúan ellenőrizzen 
és irányítson. Egyes vállalkozók és 
társaságok üzleti spekulációit pedig 
kíméletlenül kiirtják, mihelyt az a 
filmügyek érdekeit veszélyeztetik. 
Az állami filmintézettel kapcsolat
ban kijelentette Alfieri, hogy az 
Istituti Nazionale LUCE az elmúlt 
évek során megtalálta gazdasági 
egyensúlyát, kiegészítette technikai 
felkészültségét, úgy hogy ma már tel
jes mértékben betöltheti hivatását. 
A LUCE munkásságára jellemző, 
hogy az elmúlt esztendőben 5 millió 
méter negatívot és pozitivot dolgo
zott fel, ami az előző évvel szemben 
500.000 méter emelkedést jelent. A 
képhírszolgálatához az elmúlt évben 
27.000 nagtívot használt el, míg az 
ezekről késztíett képmásolatokkal 
20.870 négyzetméternyi felületet le
hetne borítani. 

A Rómában az év első negyedé
ben 57 film került bemutatásra. 16 
olasz film mellett 23 amerikai, 11 
francia, 3 német, 2 angol és egy né
met-spanyol film: Összesen 405 pre
mier-nap volt, amely közül 114 esett 
az olasz filmekre, 184 az amerikaiak
ra, 74 a franciákra, 16 a németekre, 
10 az angolokra és 7 a német-spanyol 
filmre. Az amerikai filmek hosszú 
bemutatási idejét elsősorban az 
Olaszországban is kiugró Hófehérke 
és a hét törpe sikere magyarázza, 
míg a többi amerikai film mérsékelt 
sikerrel került bemutatásra. Ha pe
dig az első négy hónapban cenzúrá
zott filmek számát nézzük, akkor úgy 
látjuk, hogy az amerikai filmek vi
szonylag csökkenő számban kerültek 
a vizsgálóbizottság elé, tekintettel 
arra, hogy 27 olasz filmmel szemben 
az első harmadévben 23 amerikai, 12 
francia, 12 angol, 8 német filmet en
gedélyezett a cenzúrabizottság. 
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ELITEM TÖRTÉNETI 
/Csodá l a to s , ha visszatekintünk éle
lmiünkre, az események összefolynak 
és egyetlen fejlődési folyamattá sű
rűsödnek szemünkben. Mintha min
dent, a látszólag véletlen eseménye
ket is, egy nagy rendező céltudatos 
akarata intézte volna előre megfon
tolt terv szerint. Ez a megfigyelés gon
dolkodóba ejt és megértjük e szavak 
jelentőségét: Légy azzá, ami vagy! 

Rorschachban, a német Svájcban 
születtem, édesapámnak kötőgépgyára 
volt. Praktikus szellemű ember létére 
jól tudta, hogy a fejlett izmok ép oly 
fontosak, mint a jó fej. Korán megta
nított arra, hogy valamiről beszélni 
még korántsem jelenti a tett bevégzé
sét. Kertünk egy tópartig ért. Fázva 
ott álltam a víz szélén és édesapám 
hirtelen azt mondta: „Most úszni fogsz, 
fiacskáml" És ezzel máris belökött a 
vízbe. Irtózatosan ordítottam, de ő 
nyugodtan állt. Még most is hallom 
szavait: „Ha nem mégy a vízbe, nem 
tanulsz meg úszni! Ha nem tudsz úsz
ni — megfulladsz!" Én pedig addig 
kapálództam, míg valami rendszer 
nem jutott a hadonászásba és magam 
sem tudom már hogyan, de végül ki
evickéltem a partra. Apámnak igaza 
lett. Megtanultam úszni. Nemcsak a 
vízben, hanem az élet árjában, sőt ár 
ellen is. De ehhez az is kell, hogy az 
ember megtanuljon a saját erejében 
hinni és bízni. Erre is apám oktatott. 
Azt mondotta: „Ha a tanító egyszer 
megverne, fogd a könyveidet és gye
re haza!" Erre sor is került. 

Egyszer egyik nem épen túlságosan 
intelligens osztálytársam rosszul ejtett 
ki egy ilyen egyszerű szót, mint „Brett" 
(deszka). Jelentkeztem és korrigáltam. 
A tanító elámult ennyi vakmerőségen: 
ez beavatkozás privilegizált jogaiba! 
Csattanós pofont kaptam! 

Nos, én felkészültem az ilyen eshe
tőségekre. Összeszedtem a könyveimet 
s szó nélkül büszkén faképnél hagy
tam az osztályt. Félóra múlva vissza
hozott az édesapám. Beszélt a tanító
val, aki nagyon megzavarodott, elpi
rult: belátta, hogy túllőtt a cólcn. 

De azért .ie;n kívánom ellenségem
nek sem azt a verést, amivel édes
apám traktált odahaza — jogosam . . . 
Mert az öregúr nem tartozott azok 
közé, akik kételkedtek a nádpálca ne
velő hatásában. 

Az első színházi élmény 
Vagy tízéves lehettem, amikor el

vittek a „Babatündérbe". Mondanom 
sem kell, hogy nem tetszett. „Lányok
nak való az ilyen!" — mondtam. De 
a „Freischütz' már felizgatott. A tü
zesszemű bagoly, a halálfejek, a vad
disznó és egyéb ijesztő látomások fel

írta: 
EMIL JANNINGS, 

dúlták lelkemet. Szinte már nem *"H 
tam a romantikus képzeletet a való
ságtól megkülönböztetni. Éjjel felordí
tottam és nem tudtam többé elalud
ni. (Mondanom sem kell, hogy hamar 
vége lett a színházbajárásnak . . . ) De 
nem ez a lényeges. Mai szemmel néz
ve fontosabb az, hogy a gyerekszem 
fellázad a melodráma ellen, nem fért 
a fejembe, — 10 éves voltam! — hogy 
miért nem beszélnek azok az emberek 
(a színpadon) normáliso:n, miért éne
kelnek „összevissza?" . . . Szóval a 
gyermek lelkében felébredt valami 
érzék a valóság iránt. Fellázadt va
lami a természetellenességgel szem
ben. De ezzel korántsem akarom azt 
mondani, hogy tagadom az operai 
műfaj létjogosulságát. 

Tizenöt éves korában minden ka
masz képzeletében hemzsegnek a vá-
gyak, romantikus tervek, telképzelé-
sek. Én mindenáron hajósinas akar
tam lenni, később híres felfedező, ku
tató és kapitány. Édesapám, sajnos, 
már régen elhunyt, Görlitzben éltünk 
édesanyámmal és addig kínoztam sze
gényt, míg elengedett Hamburgba. 

Igy lettem hajósinas 
Hogy romantikus álmaim teljes ha

jótörést szenvedtek, azt már az a tény 
is bizonyítja, hogy végül mégis csak 
színész lettem! Azonban tagadhatat
lan, hogy nem ártott nekem sem ez 
a kemény iskola, a fedélzet-sikálás, a 
krumplihámozás, a szakácsinasság, a 
íülketakarítás és a — hajókötéllel va'ó 
olykori simogatás (a tengerész-roman
tika egyetlen kelléke, amely ugyan
úgy „működött", amint az a mesékben 
annyiszor olvasható . . . ) 

Haza persze csak lelkes leveleket 
írtam: „Gyönyörű a tengerész-élet, 
boldog vagyok!" Arról, hogy a kormá
nyos egyszer rajtacsípett, amikoir 
Schiller „Don Carlos"-ából szavaltam 
és legnagyobb bánatomra a vízbe 

dobta összes titkon rsjtegetett köny
veimet, az egész klasszikus irodalmat, 
amit zsebpénzemből összegyűjtöttem, 
persze mélyen hallgattam. 

Amikor egy év múlva hazakerültem, 
sírva kiáltottam fel: „Soha többé!" 

Színész akarok lenni1. 
Persze iskolába se akartam többe 

járni, számtant, algebrát tanulni. Ugy 
éreztem, semmi közöm sincsen a két 
ismeretleniel való számításhoz és 
egyéb egyenletekhez. Egész vágyam 
az volt: a mai tárgyilagossá (sach-
lich) és (akkori véleményem szerint) 
lapossá vált életben egy hősies pá
lyára lépni, heroikus életet élni. Erre 
csak a színészi pálya i yujt még lehe
tőséget — ez volt szent meggyőződé
sem. És elszegődtem a görlitzi városi 
színházhoz „díjtalan > gyakornoknak" 
— más szóval inasnak. 

Lbből az időből egyetlen kimagasló 
élmény emléke maradt meg: Adalben 
Matkowsky, az akkori idők híres 
színésze vendégszerepelt nálunk a 
„Faust"-ban. Lekésett a gyorsról, a 
személyvonattal jött meg az utolsó 
percben és Berlinben felejtette a festé
keit. Bejött az öltözőmbe és — köl
csönkérte festékesdobozomat, a smink-
skatulyát. Ez az „élmény" annyira fel
izgatott, hogy statiszta-szerepem egyet
len mondatát képtelen voltam kibökni, 
a torkomon akadt, szörnyen felsültem! 
Még egyszer-kétszer megkísérelték ve
lem, aztán, mint tehetségtelent, elbo-
csájtottak. Szolgáljon vigaszul ez a 
tény ifjabb kollégáknak, ha mégis te
hetségesek. Mert sok nagy színészt 
nyilvánítottak antitalentumnak kezdet
ben és végül mégis a legelsők közé 
kerültek. 

Szóval, elbocsájtottak. Ekkor belát
tam, hogy az őstehetség mit sem ér, 
ha csiszolatlan. Elölről kezdtem az egé
szet. Joseí Geissel, egy akkor ismert 
Sílíi ész tanítványa lettem és megtanul
tam a színjátszás elemi követelmé-
Sj'sit: járni, mozogni a színpadon, a 
baszéd technikáját. 

Egy idő múlva alkalmam volt „meg
mutatni", hogy mégis van bennem te
hetség. Egy kis csehországi fürdőhe
lyen az „Arany Bárány"-hoz címzett 
kocsma nagytermének színpadán arat
tam első színészi babéijaimat. Beval
lom,, első örömömet erősen mérsékelte 
az: a tény, hogy a kulisszák festésénél 
és a propagandacéduláknak a szom
széd-falvakban való kihordásánál is 
ugyanolyan nagy szerepem volt, mint 
a színpadon. (Hordókra fektetett, a né
zők felé színes kendőkkel diszkréten 
eltakart deszkákból tákolták össze.) 

Ezen a fogadón ma emléktábla dísz
lik: „Itt kezdte Emil Jannings színpadi 
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pályafutását". Mivel repertoáromat itt 
nem tudtam érvényesíteni, klasszikuso
kat nem játszhattam, felmondtam első 
„szerződésemet" és odébb álltam. Hosz-
szú, küzdelmes évek következek. Ván
dorlás. Lassú haladás, sok éhség, de 
sok tapasztalat, színpadi rutin! Meg
ismertem a közönséget és megtanul
tam a hatás titkait. 

Harc a páthosz ellen, csalódások és 
első siketek. 
Végül egy délnémet udvari színház

hoz kerültem. Klasszikus darabban kel
lett játszanom. Már az első próbán lát
tam, hogy itt a régi hazug pathosz dí
vik, a leghírnevesebb kollégák is isten
telenül szavalnak. Én természetesen ját
szottam, a lelki követelmények szerint 
fokozva, vagy lejtve a hangsúlyt, aho
gyan jónak láttam. Először kinevettek, 
de a direktor nekem adott igazat. És 
meggyűlöltek a kollégák. Végül Ber
linbe hívtak. A Deutsche Theater szer
ződtetett. Egy másik berlini színpadon 
vendégszerepeltem egy kis szerepben. 
Teljesen érzésem szerint alakítottam 
egy igen problematikus szerepet. Bár 
egyáltalában nem lehetett főszerepnek 
nevezni, másnap, remek „sajtóm" lát-
ián először éreztem igaz, mély elégté
telt. „Emil, csak így tovább, helyes 
úton jársz!" 

Megtanultam végre, nem: átéreztem 
a színészi alakítás egyik sarkalatos 
igazságát: kell, hogy az ember teljes 
egyéniségét adja minden szerepében. 
Élni, nem játszani. Milyen könnyű ezt 
kimondani, leírni. De mennyi csalódás, 
mennyi tapasztalat és egyben mennyi 
egyéni vitalitás szükséges ahhoz, hogy 
egy színész átérezze, megismerje ezt 
az örök igazságot! 

Egyszóval: felfigyel a sajtó. Az első 
komoly jelentőségű siker. De mielőtt 
folytatnám a történetet, hadd mondjam 
el még gyorsan, hogy Bürgsteihben, az 
említett kocsma-színházban az első 
„szerep", amelyben a világot jelentő 
deszkákra léptem, „Rózsa Sándor, a 
puszta Királya" volt. Ez és későbbi 
„Jdnnings — Európa-turném" budapesti 
állomása élményekben gazdag pálya
futásom legkedvesebb emlékei közé 
tartozik. 

Azután, 1914-ben, valahogyan filmem
berekkel kerültem össze. Több kisebb-
nagyobb filmszerepei játszottam akko
riban, azt serr. tudnám már megmon
dani, mi volt a címük. Csak az a lé
nyeges, hogy az akkor fejlődésnek in
dult filmmű/eszet hallatlan mértékben 
érdekelni kezdett. Felismertem ugyanis, 
mekkora lényegbeli különbség van 
film és színpad között. Eleinte irtózato
san handabandáztam, gesztikuláltam, 
míg felismertem, hogy a filmben tulaj
donképen — ellentétben a színpaddal 
— érvényre juthat a legapróbb árnya
lat is, amelynek hatása alól nem sza
badulhat meg :az utolsó sorban ülő 
néző sem. Megértettem, hogy ezé a mű
vészeté a jövő. Megtanultam takaré

koskodni a színházias gesztusokkal. 

megtanultam, hogy a filmben többet je
lenthet a premier plánban megmozduló 
kisujj, mint a színpadon egy hisztériá
val határos kitörés. Első igazi film
sikeremet Pola N e g r i partnereként 
arattam a „Dubarry" című némafilm
ben, XV. Lajos francia király szerepé
ben. Ezután újból „felséges" szerepet 
játszottam: a „Boleyn Anna"-íilmben 
VIII. Henrik angol királyt. „Madame 
Dubarry" és „Boleyn Anna" Amerikába 
is eljutottak és szenzációs sikerük a 
Broadwayn nagymértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy a filmművészetet a film 
hazájában is más szemmel kezdték 
nézni. De ezen felül azt is eredményez
te ez a két siker, hogy. a Paramount 
Németországban fiókot létesített és be
kapcsolódott az európai filmgyártásba. 

„Sztár" lett belőlem. Egyébként utá
lom ezt az annyiszor félreértett és fél
remagyarázott szót és fogalmat. Min
den időkben, minden szakmában vol
tak, vannak és lesznek ú. n. „sztrárok". 
Híres festők, vagy orvosok is sztárok. 
Minden korban megfizették a ritkasá
got, a rendkívüliség értékét. Nekem 
mindegy volt, hogy most már kapkod
tak utánam a filmgyártók és hogy azért 
kapkodtak, mert -Emil Jannings neve a 
pénztárhoz csalta a nézőket. A fontos 
az: most úgy alakíthatsz, ugy dolgoz
hatsz, ahogyan neked tetszik, ahogyan 

hang-
é s 

k é p a n y a g 
a 

legtökéletesebb 

a művészi lelkiismereted diktálja — 
condoltam. Igy is lett, kezdtem befo
lyást gyakorolni a szereposztásra, a 
szcenáriumra és egyéb dolgokra. To
vábbi nagysikerű filmjeim a „Faust", 
„Tartüff" és „Az utolsó ember" („Der 
lefzte Maim") voltak. 

Hollywood-diadalok 
Az Amerikában is bemutatott filmek 

sikerének hatása abban is mutatko
zott, hogy ellenállhatatlanul csábító 
feltételek mellett hollywoodi szerződést 
kaptam. Ezek az események már ezer
féle változatban megörökítettek a saj
tóban, itt csak apróságokról szeretnék 
szólni, amelyek mégis elevenen élnek 
emlékzetemben. A búcsúzásnál komo
lyan sírtam. .. Hajóm röviddel New 
York előtt „lefinishelte" a „Berenga-
riá"-t, amelnyek fedélzetén Mária ro
mán királynő jött Amerikába. Egyszer
re érkeztünk. A szokásos kérdésre: 
„Hogy tetszik Amerika?" ügyetlenül azt 
válaszoltam: „Majd meglátom, ha meg
ismertem?" Mégsem haragudtak meg 
rám a riporterek, hanem azt írták: „A 
színművészet királya és a román ki
rálynő bevonultak New Yorkba . . . " 
Pazar fogadtatásban volt részem. De 
amit még jobban szeretnék hangsú
lyozni: a tengerentúli kollégák bájos, 
lenyűgöző barátsággal, önzetlen kolle
gialitással vettek körül az egész há
rom év alatt, amit odakint töltöttem! 
Ez a legfelejthetetlenebb emlékem. 
Hollywoodban töltött időmben rengete
get tanultam és tapasztaltam, de a leg
nagyobb megelégedéssel az tölt el, 
hogy a „The Way of all Flesh" („Der 
Weg allén Fleisches") és „Az utolsó 
parancs" ((Der letzte Befehl") című 
filmjeim sikere Amerikában és világ
szerte nagyban enyhítette a közvéle
ménybe beieoltott németellenes hangu
latot. 

1929-ben visszatértem. Németország
ba, ahol szintén elkezdődött a hangos
film korszaka. Mint színpadról jött szí
nész csak örültem ennek a fejlődési 
folyamatnak. Mert a film kifejezőerejét 
a beszéd és a hang, valamint a zene 
gazdagította és nekem nem volt okom 
félni ettől a fejlődéstől. Sőt! De azért 
bevártam a hangosfilm tökéletesedéséi. 
A Wolfgangsee mellett kertészkedtem 
és horgásztam. Aztán jött „Der alté 
und der junge König" című első nagy 
hangosfilmem. Ami azóta történt, azt 
talán tudja mindenki, akit a film és 
csekély személyem valamennyire érde
kel. 

Es most kis önéletrajzomat egy kis 
indiszkrécióval zárom. Uj feladat fog
lalkoztat egy év óta, amelynek meg
oldására hónapok óta lázasan készü
lök. Róbert Koch, a világhírű bakterc-
lógus, a tüdővész és számos más be
tegség bacillusa felfedezőjének meg
rázó élete és kiváló emberi jellemé
nek megtestesítése az a feladat, amely 
egész lényemet eltölti és remélem, 
hogy majd méltóan ábrázolhatom az 
emberiségnek ezt a kiváló jótevőjét. 



Országos Mozgófényképvizsgáló Bizottság 
196/1939. .eln, szám. 

(Megjelent a BUDAPESTI KÖZLÖNY 
1939. május 26-1, 118. számában.) 

Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizott
ság 1939. évi május hó 14-től 20-ig tartott 
ülésein 

a) nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 

1. Nyomorultak (Les miserables) (Ko
vács Emil és tsa) hangos dráma 8 felvo
násban, a Pathé Nathan filmgyárban 1934. 
évben készült, 4.232 m hosszú, 

2. Vizet prédikál és vizet iszik (M. F. I.) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 64 m 
hosszú, 

3. Huckleberry Finn kalandjai — előze
tes (The Adventures of Huckleberry Finn 
— Trailer) (M. G. M.) hangos reklám 1 
felvonásban, a Metró Goldwyn Mayer 
filmgyárban 1939. évben készült, 110 m 
hosszú, 

4. Álomsárkány — előzetes (Hunnia) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Hunnia 
filmgyárban 1939. évben készült, 140 m 
hOSSZÚ, . , . ' ' : . . " 

5. Budapest műemlékei (Kovács és Fa,-
ludi) hangos ismeretterjesztő 1 felvonás
ban, a Kovács és Faludi laboratóriumban 
1939. évben készült, 450 m hosszú, 

6. Mindenki gyanús (La griffe du ha-
sard) (Ufa) hangos vígjáték 5 felvonás
ban, az Alliance Cinem. Európéenne film
gyárban -937. évben készült, 2.519 méter 
hosszú, 

7. Hangya tevékenysége (M. F. I.) han
gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában készült, 207 m hosszú, 

8. A varsói fogoly — előzetes (Die war -
shauer Zítadelle — Vorspann) (Walter Ti-" 
bor) hangos reklám 1 felvonásban, az 
A. B. C. filmgyárban 1938. évben készült, 
82 méter hosszú, 

9. A varsói fogoly (Die warschauer Zi-
tadelle) (Walter Tibor) hangos színmű 5 
felvonásban, az A. B. C. filmgyárban 1938. 
évben készült, 2.150 m hosszú, 

10. Iza néni (Kovács és Faludi) hangos 
dráma 5 felvonásban, a Hunnia filmgyár
ban 1933. évben készült, 2.383 m hosszú, 

11. Magyar világhíradó 795. (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 245 m 
hosszú, 

12. Paramount világhíradó 1939/20. (Pa-
ramount Sound News) (Paramount) han
gos riport 1 felvonásban, a Paramount 
filmgyárban 1939. évben készült, 436 m 
hosszú, 

13. 20th. Century Fox hangos híradó 
XIII/21. (Fox tönende Wochenschau) (Fox) 

hangos riport 1 felvonásban, a Fox film
gyárban 1939. évben készült, 284 méter 
hosszú, 

14. Tavaszi tánc (Spring Madness) (M. 
G. M.) hangos vígjáték 4 felvonásban, a 
Metró Goldwyn Mayer filmgyárban 1939. 
évben készült, 1.861 m hosszú, 

15. 67. sz. Trükksorozat (M. F. I.) han
gos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 25 méter 
hosszú, 

16. Verdi — előzetes (Güttler Antal) 
hangos reklám 1 felvonásban, az Itala 
filmgyárban 1938. évben készült, 91 méter 
hosszú, 

17. Nászéj tűzoltóknál (Firehouse Ho-
neymoon) (Művészfilm) hangos bohózat 1 
felvonásban, az R. K. O. Radio filmgyár
ban 1935. évben készült, 422 m hosszú, 

18. Pilótaiskola (R. K. O. Parade 4.) (Ko
vács és Faludi) hangos riport. 1 felvonás
ban, az R. K. O. filmgyárban 1938. évben 
készült, 267 m hosszú mozgófényképeket. 

b) A m. kir. Belügyminiszter úr 49.220/ 
1939., illetve 49.228/1939. B. M. számú ha
tározatával — fellebbezés folytán — meg
engedte, hogy iparostanoncok zártkörében 

bemutatható legyen: 

1. Rakodás, szállítás és raktározás a ma
lomiparban (M. F. I.) néma oktató film 1 
felvonásban, a Magyar Film Irodában ké
szült, 137 m hosszú és 

2. A malom veszélyes helyei és a szük
séges óvintézkedések (M. F. I.) néma ok
tató film 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában készült, 136 m hosszú, keskeny 
mozgófénykép. 

c) A Bizottság az engedélyokirat kiadását 
megtagadta: 

Mindent a nőért (Éjjel a patikában. Jaj 
de jó szeretni. Az új igazgató) (Kovács és 
Faludi) hangos vígjáték vígjáték 5 felvo
násban, a Hunnia filmgyárban 1933. év
ben készült, 2.330 m hosszú mozgófény-
képtöl. 

d) Külföldre kivinni engedélyezte: 
1. Varjú a toronyórán (Atelier) hangos 

vígjáték 8 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1938. évben készült, 2.343 méter 
hosszú, 

2. Varjú a toronyórán — előzetes (Ate
lier) hangos reklám 1 felvonásban, a Ma
gya r -F i lm Irodában 1939. évben készült, 
126 m hosszú, 

3. Eröffnungsfeier des Voíksbundes der 
deutschen in TJngarn in Cikó 1939. IV. 30. 
(M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a 
Magyar Film Irodában 1939. évben ké
szült, 156 m hosszú, 

4. Tanuljunk meg babanyelven (M. F.,1.) 
néma oktató. 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1933. évben készült, 250 m 
hosszú, 

5. Szélmalom és szélmotor (M, F. I.) né 
ma oktató 1 félvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1937. évben készült, 240 méter 
hosszú; 

'6. Rásflióvétel II. (A telefon működése) 
(M. F. I.) néma oktató 1 felvonásban, a 
Magyar Film Irodában 1934. évben k é 
szült, 178 m hosszú, 

7. Rádióleadás I. (A hang átalakítása) 
(M. F. I.) néma oktató 1 felvonásban, a 
Magyar Film Irodában 1934. évben k é 
szült, 330 m hosszú, 

8. A levél útja (M. F. I.) néma oktató 1 
felvonásban, a Magyar Film Irodában 
1933. évben készült, 320 m hosszú, 

9. Hűtőberendezések I. Hűtés (M. F. I.) 
néma oktató 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1934. évben készült, 230 m 
hosszú, 

10. Élet egy csepp vízben (M. F. I.) n é 
ma oktató 1 felvonásban, a Magyar Fi lm 
Irodában 1935. évben készült, 300 méte r 
hosszú, 

11. Hét szál rózsa — előzetes (M. F. I.) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 150 m 
hosszú, 

12. Schatten . . . (Magyar Amatőrök) kes* 
kény, néma amatőr film 1 felvonásban, 
amatőr felvételben 1939. évben készült, 
35 m hosszú, 

13. AHein. . . (Magyar Amatőrök) kes
keny, néma amatőr film 1 felvonásban, 
amatőr felvételben 1939. évben készült, 
110 m hosszú, 

14. Davis Cup (M. F. I.) hangos riport 
1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 
1939. évben készült, 20 m hosszú, 

15. Szilágyi Erzsébet leánygimnázium 
bemutatója (M. F. I.) hangos riport 1 fel
vonásban, a Magyar Film Irodában 1939. 
évben készült, 17 m hosszú mozgófény
képeket. 

Budapest, 1939. évi május hó 20-án. 

Dr. Szőllőssy Alfréd s. k. 
elnök, 

miniszteri tanácsos. 

A szerkesztők címe: 

Dr. Á G O T Á I G É Z A 
Iroda: IX., Könyves K á l m á n kö rú t 15: 

Telefon: 146-346 
L a k á s : XI. , F ü r j - u t c a 4. Tel . : 257-036 

V Á C Z I D E Z S Ő 
i r o d a : IX., Könyves K á l m á n körú t 15. 

Telefon: 139-211 
L a k á s : VIII . , Ül lői -út 42. Tel. : 136-386 



PL dler Ferenc moziberendezés és hiozikép-
viselet, VII., Erzsébet-körút 9—11. , 

Agfaphötó, V.,-Nador-u. 12. T.: 110—190, 
124—194. 

Alfa film, VII., Erzsébet krt. 8. Telefon: 
144—808, 140—02S: 

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., Err 
zsébet-körút 8. Te l . : 335—696. 

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

Qamera kft., VII., Erzsébet-körút 27. 
Tel.: 138—222. 

Cinema, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
137—570. Raktár a házbán. 

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. 

É c o 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 kinotéchnikai 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. Tei.: 

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. 

Fi lmkamara, VI., 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: Tél.: 
180—318. 

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

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

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

Ha idu 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. filmvállálata, VII., Er
zsébet-körút 8. Tel.: 14—808, 140—028. 

Hirsch és Tsuk, VÍL, Dohány-u. 42. (Kar 
mára mozi) Tel.: 143—835 és 144—027. 

Hunnia filmelhelyesső irodája, VII., Erzsé
bet-krt. 3. 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. 

1 busz filmszállitás, V., Bálvány-u. Tel.: 
180—876. 

Kamara , VI., Andrássy-út 69. Telefon: 
113—305. 

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 filmvállálata, 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 
Kálmén-körút 15. Tel.: 146—346, este 7 
órától reggel 9 órájg, 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-ü. 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-körút 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. 

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

Orbán—Márkus, VII., Hársfa-ü. «. Teív: 
132—940. 

P acséry László, XII., Királyhágó-u. 16; 
Pajor Ferenc, VII., Munkás-u. 3/b. Telé-

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

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

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., Afonya-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. 

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

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

R i d ó 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, a MMOE 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 ». 
Tel.: 333—797. 

Star gyár és műterem, II., Pasaréti-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 

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

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—186. 

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

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

Vitagraph, VII., Erzsébet-krt. 34. 
^V amosclurr Béla dr. filmvállálata, VII., 

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

zsef-krt. 30—32. Tél.: 132—590, 142—464. 
Raktár: VIII., Népszínház-u. 13. Tel.r 
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 P á l - u t c a 14. 




