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Egy nagy feltaláló életregénye! 
Egy szenvedélyes szerelem története! 
Zseniális film egy zseniről, aki 
nagyolt alkotott és nagyon szeretett: 

Alexander 
Graham Bell 

A f ő s z e r e p b e n ; 

D O N A f l l E C H E 
H E N R Y FOND A 
és a négY tündérszép Young nővér: 

LORETTA YOUNG 
Sally Young, Georgianna 
Young, Polly Ami Young 

r ünnepi eseménye lesz ez a löüéieies alkotás s lzt°mba FOK Film üt. Budapest, ffigí 
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Bizonyosságot kérünk 1 
Minden fegyelmezettsége ellenére is bizonyos belső igzaíottság ta

pasztalható ma a szakma köreiben. A nemzetközi helyzet okozta változá
sok, az akadályok, korlátozások az államokra, intézményekre, foglalkozási 
ágakra egyformán hatással vannak. Végső következményképpen az egye
sek érzik meg az európai bonyodalom okozta rendellenességeket. 

A m a g y a r film- és moziszakma legfőbb problémája nap ja inkban 
a szezon f i lmel lá tásának számszerű és minőségbeli ellátása. 

A szállítási és valutakorlátozások azt eredményezték, hogy bizonyos vo
nalakon megállt a filmek behozatala. A helyzet még korántsem végleges. 
Feloldások, engedmények valószínűen bekövetkezhetnek. De a pillanatnyi, 
állapot kétségkívül idegességet szült a szakmában. 

A filmkölcsönzők nem tudják, hogy menny i f i lmmel számol
ha tnak , t ehá t a premiersz ínházak műsore l lá tása bizonytalan. 

Egyes elsőhetes, mozik átalakultak utánjátszó színházzá. Értekezletek foly
nak minisztériumokban, más hatóságoknál, szakmai testületek kebelében. 
Memorandumok, javaslatok készülnek a helyzet megvilágítására. 

Programmját nem tudja elkészíteni se kölcsönző, se mozi. A szakma 
minden ága — mondhaíni — hétről-hétre dolgozik. Szezónterveket nem. 
lehet felfektetni. Ad hoc-munka folyik az egész vonalon. 

És bá r p i l lanatnyi lag nincsen ba j , a b izonyta lan helyzet eddig 
még nem okozott különösebb fennakadást , módot kel l ta já ln i 
sürgősen a r ra , hogy a jelenlegi ideges és a bizonyosságtól 

nagyon távol álló helyzet megváltozzék, k ia lakul jon. 

Ha számolnunk kell azzal a körülménnyel, hogy a folyó szezonban 
kevesebb külföldi és kevesebb magyar film fog rendelkezésre állani, úgy 
tudjuk meg azt mielőbb. Egy ilyen hatalmas szakma, mint a miénk, nem, 
maradhat tovább a mai bizonytalanságban. 

A r r a kérünk tehát minden érdekeltet és illetékest, hogy a helyzet 
t á rgyi lagos mérlegelése és e lbí rá lása u tán , hozza meg ha tá ro
zatát, amelynek a lap ján azu tán meg indu lha t a tervezés, pro-
g rammírozás a kölcsönzők, mozik és gyár tók i rodájában. 

Reméljük, hogy rövidesen már nyilvánosságra kerülnek azok a ren
delkezések, amelyek a mai zavaros állapotok közepette biztos ú t ra mutat
nak majd rá minden kartársunknak, akik ma még, érthető idegességük
ben, bizonytalan lépésükkel mind maguknak, mind pedig a szakmának 
általában kárt okoznak. 

A nyugod t m u n k a folyata tásához jobb megismerni a biztos rosz-
szat, m i n t reménykedni a b izonyta lan jóban. Vona tkoz ik ea & 
megál lap í tás különösen most, amikor az ú j évad s ta r t jáná l 
v a g y u n k és nem; i smer jük a pá lyá t , ami t be kell futnunk 

a messze céüg. 



el az Észak ellen 
Latin-Amerika nemzeti filmgyártásának 

előretörése 
Amerika spanyolul beszélő országai

ban, vagyis Délamerika legtöbb álla
mában és Mexikóban aránylag későn, 
csak az elmúlt években indult meg na
gyobb erővel a hazai filmgyártás. Az
előtt a nemzetközi piacon a majdnem 
mindenütt előkelő helyet élvező észak
amerikai filmek mondhatni monopolisz-
tikus egyeduralmat biztosítottak maguk
nak a latínamerikai országok mozgó
képszínházaiban. Ez annál könnyebben 
ment, mert hiszen a déli lakosság java
része a spanyol vagy portugál anya
nyelve mellett iöbbé-kevésbbé ért an
golul. Ennek következtében a kölcsön
zőknek legalább is a vezetői az észak
amerikai nagy cégek képviselői voltak, 
sőt közvetlenül vagy közvetve az elő
kelő mozik vezetésére is beíolyást gya
koroltak. 

Az északamerikai íilmkultürális kizá
rólagosság mellett azonban lossan ki-
serietek történtek nemzeti iilmek gyár
tására, különösen a délamerikai szel
lemi élet terén vezető Argentínában, 
ahol az északamerikai iilmek erős el
terjedése következtében körülbelül 
1500 mozi játszik. Ilyen jelentős film
piac mellett érthető, hogy előbb-utóbb 
megpróbálkoznak hazai gyártással is. 
az élelmes vállalkozók. Bár az el
ső filmek önmagukban is, de kü
lönösen a hollywoodi filmgyártás
sal összehasonlítva, nagyon gyengék 
voltak, betöltötték azt a szerepet, me
lyet a legtöbb európai állam saját gyár
tásnál is tapasztalni lehetett, hogy t. 
i. a közönség megízlelete az anya
nyelvén vetített műsor előnyeit s ezért 
inkább elnézte a fogyatékosságukat. 
Pár év alatt a kereslet megteremtette a 
kínálatot és az elmúlt esztendőben már 
70 film készült Argentínában, amelye
ket természetesen a többi spanyalnyel-
vű országokban is bemutatnak, úgy, 
hogy elérkezettnek látszott a pillanat, 
hogy az argentínai filmgyártással az 
élen a déli nemzetek kivívják filmkul
turális önállóságukat. 

Ezt a mozgalmat figyelemmel kisérte 
a latin kultúra őshazája is, különös te
kintettel arra, hogy a délamerikai íilm-
gyártásnál magasabb nívójú olasz fil
mek részére az amerikai latin országok 
piacot, is jelentenek a kulturális kap
csolatok ápolása mellett. 

A háborús hírekre Buenos-Airesből 
hazájába visszatért Tommaso M i l a n i 
olasz-argentínai filmszakember az 
olasz-spanyol filmkapcsolatok előhar
cosa, kérdésünkre a következőket mon
dotta a délamerikai filmpiac jelenlegi 
helyzetéről: 

— Az amerikai spanyol nyelvterület 
filmpiacán élvezett kizárólagos keres
kedelmi helyzetén felül az elmúlt évek
ben már politikai propagandát is igye
kezett az északamerikai filmtermelés 
délen kifejteni. Olyan tárgyú filmek 
jelentek még a piacon, amelyek a de
mokratikus-liberális ideológia iránt kí
vántak szimpátiát kelteni, mint tétfék 
ezt az úgynevezett „film for demo-
cracy." A kölcsönzői és mozifronton biz
tosított helyzetük folytán ezt minden na
gyobb nehézség nélkül megtehették. 

Milano, 1939. szeptember elején 
Sőt, olyan törekvéseket is tapasztal
tunk, amelyek az említett iránynak nem 
kedvező európai filmeket rossz techni
kán vetítéssel stb. igyekeztek megbuk
tatni. 

— Eltekintve azonban az említett nem
kívánatos túlkapások elleni küzdelem
től, a rohamosan fejlődő argentínai 
nemzeti filmgyártás térhódítása is ho
vatovább az északamerikai befolyás 
visszaszorítására vezetett. Erős harc in
dult meg az észak és a dél között. 
Kezdetben, amint ez érthető is, az ar
gentínai nemzeti gyengébb minőségű 
filmgyártás a vidéken és a külvárosok
ban erősödött meg s csak később szer
zett állandó közönséget az előkelő 
színházakban és a spanyolnyelvű kül
földi piacon. Elősegítette a térhódítást 
az a körülmény, hogy Délamerikában 
nem terjedt el az utószinkron és az 
angol-amerikai filmek spanyol felirato
zását mind jobban kezdte unni a kö
zönség. A nyelv merített a latin kultúra 
és művészet is támogatta a hazai fil
mek sikerét, amelyek sokkal közelebb 
férkőztek a nép széles rétegeinek lelki
világához, mint a távolabbálió észak-

amerikai mentalitás. 
— A latin kultúra és műveltség támo

gatását jelenti a meginduló küzdelem
ben az olasz filmek argentínai behoza
tala is, amelyek még — legalább egye
lőre — az argentin filmgyártásnál ma
gasabb művészeti fokot képviselnek. 
Reméljük, hogy az olasz filmek latin 
kultúrája és európai szelleme meg 
nívója, a hazai gyártás gyors fejlő
désére előnyös hatással lesz. 

— Ebből a célból mozgalmat indí
tottunk az olasz-argentin filmek cseré
jének kimélyítésére, hogy legalább min
den hónapban egy-két olasz film meg
jelenhessen Délamerikában. (Bár az 
olasz és spanyol nyelv között lénye
ges az eltérés, egyik a másik filmje
iéit nehézség nélkül megérti. — A 
szerk.) Az eddigi szórványos kísérletek 
helyett a jövőben intézményesen akar
juk kiegészíteni a filmkapcsolatokat a 
két kormány bevonásával és támoga
tásával. 

— Gondolunk arra is — fejezte b e 
Tommaso M i l a n i fejtegetéseit, — 
hogy más európai filmgyártások egyes 
termékeiket is megismertessük a spa
nyol-amerikai közönséggel, amely a 
múltban csak az északamerikait látta 
— eltekintve egészen szórványos kí
sérletektől. Ily módon szívesen látnánk 
jó magyar filmeket is a délmamerikai 
filmpiacon, természetesen csak viszo
nossági alapon. 

ÁGOTÁI GÉZA dr. 

Ti los a m o z i k b a n 
a tetszés vagy nemtetszés nyilvánítása 

A m. feir. belügyminiszternek 63.000/1939. B. M. számú rendelete. 
Mozgófényképuzjemekben az előadás rendjének biztosítása. 

— a 63.000/1939. B. M. sz. rendelet 
ér te lmében — 15 napig terjsiihetó" el
zárás". 

• (Megjelent a Budapest i Közlöny 
1939. szeptember 20-i, 213. számá
ban.) 

Mozgófényképüzemekben az elő
adás rendjének és a közrendnek biz
tosítása érdekében a következőket 
rendelem: 

1, §. 
Mozgófényképüzem előadásai so

rán az időszerű események bemuta
tásával kapcsolatban mindennemű 
tetszés, vagy nemtetszés nyi lvání tá
sa (taps, fütty, pisszegés, stb.) tilos. 

2. §. 
(1) Az 1. §-ban foglalt t i lalomra a 

mozgófényképüzem engedélyese {fe
lelős üzemvezetője) köteles a közön
ség figyelmét egyfelől va lamennyi 
előadáson vetítés útján, másfelől a 
mozgófényképüzem előcsarnokában 
és a nézőtéren jól lá tha tó helyen, jól 
olvasható be tűkkel a (2) bekezdésben 
megállapított szövegű figyelmeztető 
táblán felhívni. 

(2) Az (1) bekezdésben említet t fi
gyelmeztetés szövege a következő: 
- „Az időszerű események bemuta 

tásával kapcsolatban mindennemű 
tetszés, vagy nemtetszés nyilvánítása 
(taps, fütty, pisszegés, stb.) tilos. E 
tilalom megszegésének a büntetése 

(1) Amennyiben a cselekmény sú
lyosabb bünte tő rendelkezés alá n e m 
esik, kihágást követ el és 15 napig 
terjedhető elzárással büntetendő: 

a) aki mozgóíényképüzem előadá
sai során az időszerű eseményekkel 
kapcsolatban tetszést, vagy nemtet 
szést nyilvánít ; 

b) az a mozgófényképüzemengedé
lyes (felelős üzemvezető), aki a 2. §-
ban foglalt rendelkezésnek nem, 
vagy nem, az ott meghatározott mó
don tesz eleget. 

(2) A pénzbüntetés tekintetében az 
1928:X. törvénycikk rendelkezései 
az i rányadók. 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt k i 
hágások miat t az eljárás a közigaz
gatási hatóságnak, a rendőrség m ű 
ködése területén a m. kir. rendőr
ségnek, mint rendőri bünte tőbí ró
ságnak: a hatáskörébe tartozik. Ha r 
madfokon a belügyminiszter b í rás 
kodik. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó 
19-én. A miniszter helyett: 

Dr, vitéz Bonczos Miklós s. k. 
á l lamti tkár . 
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Á film megjelenésének okai 
Irta: 

PACSÉSY ÁGOSTON 
A film megjelenésének okait ku

tatva, a művészet formai és tartal
mi részét nem választhatjuk ketté. 
A könnyebb megérthetőség miatt 
párhuzamosan tárgyaljuk. Igy egy
szerű és áttekinthető képet kapunk. 

A film megjelenésének okai kö
zött első helyen a némajáték és an
nak ábrázolása áll. 

Első pillanatban szinte képtelen
nek látszik ez a feltevés. Azonban 
figyelembe kell venni, hogy a mimi
ka, az érzelmek arcjátékkal való ki
fejezése, a pantomim, a zenével alá
festett mimikai cselekmény formá
ja, kifejezetten vizuális, képi és így 
a látáshoz tartozó. Általában: a mi
mika és a pantomim mozgással fe
jezi ki mondanivalóit. 

Tudjuk, hogy a görögök állítot-

ban a vágyban, mely a mozgás és a 
mozgás művészi megnyilatkozásá
nak, a mimikának és a pantomim
nek képi ábrázolását tűzte ki célul. 
Az ember nem tudott megelégedni 
azzá7 hogy egyetlen mozgási fázist 
rögzítsen meg, a pillanat helyett: az 
egymást követő mozdulatokat kíván
ta visszaadni. Számtalan anyagot 
használt fel, hogy vizuálisan fejezze 
ki magát a mozgást is. Világos te
hát, hogy a festészet és a plasztika 
egyefen mozdulata mozgássá óhaj
tott válni! Abban a pdlanatban, 
amikoi a mimikát és a pantomimet 
ábrázoló kép mozdulat sort kívánt 
kifejezni, megszületeti; az a formai 
kifejezés, amely a film alapvető té
tele. Fz a kívánság ma már ki
mutathatóan hétszáz éves múltra te-

ták fel az ismert szabályt, hogy a kinthet vissza! Sőt! Ha figyelembe 
testnek, az ember fizikai lényének 
meghatározott mozgása - révén lelki 
érzelmek és élmények fejezhetők ki. 
Ez a mozgási folyamat hosszú év
századok alatt — a mimikától a 

vesszük az egyiptomi építészei 
egyes elemeit, vagy. a görög korsók 
díszítési vágyát, akkor még régibb 
múltra hivatkozhatunk. Gondoljunk 
csak azokra a képsorozatukra ame-

pantomimen át —, a megjelenített lyek például a táncos egyes mozdu-
vizualitásig fejlődött. A festészet és latait örökítették meg az említett 
a szobrászat, a legősibb művészetek műveken. 
bizonyítják, hogy az emberiség szám- A gesztus minden időben igyeke-
íalan eszközt használt fel a mozgás zett térben és tartalomban emberi 
megrögzítésének érzékeltetésére. A megnyilatkozást aláhúzni. A színház 
cserép, a fa és a kő, a fémlemez, felhasználta a gesztust, mint egyik 
a pergament és a papir, később a 
vászon, a márvány és a különböző 
bronz- és fémötvözetek, a gipsz, a 
bőr és általában ezek segédeszközei 
az ábrázolás szolgálatában állottak. 
A vésett, karcolt és festett, a rajzolt, 
megmintázott és faragott formák 
számtalan ábrán fejezték ki a moz
dulatot és a mozgás egy-egy meg
rögzített pillanatát. A fotográfia 
megszületésével a rögzítési vágy 
majdnem a visszaadás tökéletessé
géig ért el. Ez a hosszú és mindjob
ban szélesedő folyamat magában 
rejtette azt az elképzelést is, hogy 
a mozgás vizuális kifejezése ne 
egyetlen pillanat rögzítésére szorít
kozzék, hanem egy mozgási soroza
tot is kifejezzen. Ez a vágy hozta 
létre a gondolatot és ennek a gon
dolatnak formai kifejezése hozta lét
re a technikai megoldást. A kisér-

alig jelentékeny tényezőjét. Amikor 
azonban a gesztust, a tagjátékot, si
került lerögzíteni, akkor már nem 
csak egy megnyilatkozás aláhúzása, 
hanem értelmezése is lett. A vizuális 
érzékeltetéssel fontossága megnő. 
Általában a test és a testtel végzett 
mozgás, ha érzést és élményt fejez 
ki — mint például a tánc —, szi
gorú szabályok, céltudatos tanulás 
és megfelelő tehetség által: művészi 
fokra emelkedhetik. Ezt a művésze
tet képben az emberiség csupán egy-
egy mozdulatban tudta ábrázolni. 

Az ábrázolás mozgó és folyamatos 
visszaadása azonban igen régóta ki
sértett és főleg a mimika és a pan
tomim voltak azok a tényezők, me
lyeket mint művészi mozgásokat az 
ember maradéktalanul kívánt le
rögzíteni. Erre a vizuális megjele
nítésre való törekvés az a jelenség, 

letek szükségszerű következményei meZy a mozgás által kifejezett érzés 
voltak azok a gépek, amelyek PíoZe-
maios-tól a Lumiére testvérekig lát
tak napvilágot. A fiZm kifejező for
májának első eszmei őse tehát nem 

és érzelem miatt a film egyik szük
ségszerű őse lett. 

Az objektív és a filmszalag fel
találása tehát nem lehet a film őse, 

a technikában keresendő, hanem ab- csupán annak egyik anyaga. Végső 

következésképen mondhatjuk, hogy 
a gesztus, a mimika és a pantomim, 
— a némajáték, — ábrázolásának 
vágya alkotják a film egyik ősét. 

Az ábrázolás vágyának kifejezése 
volt egyik indítóoka annak, hogy a 
film gépei megszülettek! 

Ősi, három-, négy-, sőt többezer 
éves emlékeink vannak arról, hogy 
az emberiség igyekezett képpé for
málni az őt körülvevő világot. Raj
zok és képek, színtelen és színes áb
rázolások maradtak fenn, melyek 
nem csupán gondolatokat és érzése
ket, hanem az általános keretet igye
keztek visszaadni. A legrégibb kul
túrák maradványaiból tudjuk, hogy 
házakat, vidékeket és a tengert, a 
holdat, fákat és az egész miiiiőt, az 
általános keretet próbálta az embe
ri szellem képeken is vizuálissá 
tenni úgy, ahogyan azt látta. Mind
azt, amit ebben az irányban a kéz 
produkálni tudott: a vonalvezetést, a 
szinek, fények és árnyékok elhelye
zését, a perspektívát és az egész ké
pi ábrázolást olyan magas fokra 
emelte az emberiség és a múlt kul
túrája, hogy ma már nem elégszünk 
meg egy-egy lemásolt élet-mozza
nattal, hanem eszmei és gondolati,, 
hangulati tartalmat várunk az alko
tóktól. Szépérzékünk kielégítését, 
érzés kiválasztását és gondolkozá
sunk megindítását várjuk a szemlé
léstől. A képek ábrázolóba, a vizuá
lis megelevenítés, a fotográfia fel
lépésével új lehetőséget indított 
meg. Miután a fotográfia elsősorban 
másol, az emberi értékmérés ki
mondta, hogy a fényképezés nem 
lehet művészet, legfeljebb művészi, 
illetve iparművészet. 

A festőművészet az árny és fény, 
a tónus, a szín, a vonalvezetés és 
mélység meghatározott szabályai kö
zül egyet sem léphet keresztül. A fu-
turizmus, a kubizmus és egyéb iz
musok feltétlenül megbuktak, mert 
egyetlen képviselőjük sem tudta az 
emberi szemet ötszögűvé varázsol
ni . . . 

Miután a lencse másolást eredmé
nyezett és a festőművészettel, annak 
alkotásaival és képalkotásával egy 
nevezőre nem hozható, a kérdés 
most az, hogy a fotografálás csak 
másolás, vagy értékesebb fokmérő
vel mérhető-e? Az objektív haszná
lata és kezelése nem lehet csupán 
technikai, hiszen ismerjük a külön
böző fotográfusok egymástól elütő 
munkáit. Az egyéni meglátás, a ké
pek különböző beállítása és az in
spiráció feltétlenül a másoláson, a 
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mesterségbeli meglátáson felüZ áll. 
A festőművész tehetsége elénkveti 
azt az érzést, amit egy kép benne 
megindított, a fotográfusnak azon
ban szintén lehetnek érzései, melye
ket képével próbál kifejezni. A 
miliő kézzel való ábrázolásától a 
lencse megjelenéséig a valóság ké
pét igyekezett érzékeltetni a festő
művész. Hangulatunkra próbált hat
ni, amikor képét megalkotta. A fo
tográfus a miliő ábrázolásával és 
visszaadásával a valóságot adja visz-
sza és csupán arra szorítkozhatik, 
hogy a valóságnak mozzanatait, a 
miliőnek árny- és fényhatásait fe
jezze ki. 

A fotográfia technikáját mindenki 
megtanulja. Tehetség, természetes 
adottság nem szükséges hozzá. Ne 
felejtsük el azonban, hogy az írás 
technikáját és általában minden em
beri princípium, sőt, minden művé
szi megnyilvánulás alapelemeit bár
ki elsajátíthatja. Vannak pallérok, 
akik kitűnően építenek és még sem 
mondhatók építőművészeknek. Van
nak tanítók, akik remekül írnak és 
mérnökök, amatőrök, akik elsőran
gúan rajzolnak. Kimondhatjuk, hogy 
minden művészetnek vannak elsajá
títható és formailag megtanulható 
elemei. A kifejezés tartalmát azon
ban csupán művészi szemlélet bírja 
visszaadni. A művész tehetségénél 
fogva egyedül hivatott arra, hogy ál
talános érzéseket művészi formában 
adjon vissza. 

Miután a fotografálásnak is van
nak olyan elemei, amelyeket nem 
mindenki tud visszaadni, a mester-
ségi részen felül kell lenni egy ha
tárnak, amely már egyéni fantáziát 
és inspirációt követel. A színek ha
tásának egymáshoz való viszonya, 
a mélység és az előtér, a keret fel
használása semmi esetre sem lehet 
gépi és ezzel mesterségbeli. A miliő 
hangulatának eltalálása, a tökéletes 
gondolati és elképzelésben1 beállítás 
helyessége feltétlenül művészivé 
emeli a fotografálást. Gondoljunk 
csak arra a számtalan fénykép-ki
állításra, melyen önmagunk láthat
tuk a fotográfiák hatásait. 

Miután a fotográfia, — tudatos, 
vagy tudatalatti, — hatást érhet el, 
az objektív megjelenése nem csupán 
egy technikai eredmény csodája, ha
nem ezen felül egy hangulat, érzés, 
vagy élmény, esetleg benyomás ön
kéntelen kifejezése is. A fotográfiá
ra most már nem csupán lenézéssel; 
hanem a művészet részére kijáró 
tisztelettel nézhetünk. 

Az a vágy, amely az ősi és primi
tív környezet-ábrázolástól a legtöké

letesebb festmény vízualitásáig veze
tett: a fotografálás által kapta meg 
végső formáját. Az ügyetlen, gyer
mekinek ható és perspektívát nem 
ismerő miliő-rajz, a renaissance tö
kéletes formálása után egészen a 
legmodernebb környezet-ábrázolásig 
emelkedett. A festészet miliőábrá
zolása mindig egy keretbe foglalt 
élet-jelenséget fejezett ki. Ez az élet
jelenség a lencse által új forma
nyelvet kapott. A vizuális szemlélet 
hihetetlen rövid idő alatt átválto
zott. Az izmusok könyörtelenül meg
buktak és a fényképezés bevonult 
az alkotó művészetek közé. Ennek 
az volt az egyszerű oka, hogy a 
vizuális ábrázolás állandóan a töké
letes kifejezést kereste. A miliő 
visszaadásának vágya együtt haladt 
az emberiség történelmével és kul
túrájával. A számtalan érzés és ér
zelem, mely egy-egy környezetet ki
fejező kép által lép fel, arra enged 
következtetni, hogy minél tökélete
sebb a forma, annál nagyobb az át
élés lehetősége. 

A fotográfia majdnem a legtöké
letesebb forma. 

Igen nagy merészség ma még azt 
állítani, hogy a festőművészet utód
ja a fotográfia lesz, de ez bizonyos
nak látszik. Természetes, hogy a fes
tészet sohasem fogja elsőségi szere
pét elveszíteni, de bizonyos, hogy a 
fénykép mindjobban előtérbe fog ke
rülni és mind nagyobb művészi je
lentőségre fog szert tenni. Ezt a na
gyon is képtelennek ható állítást 
bizonyítja a fényképészeti kiállítá
sok népszerűsége. 

Abban a pillanatban, amikor a 
környezetet ábrázoló kép megmoz
dult és szép vidékek mását vetítette 
elénk, hangulatunk egy sohasem ér
zett felismerésig jutott. 

A miliő a. mozgókép által az egész 
világon felvehető és bemutatható 
lett. A képszerű ábrázolásnak ez a 
módja befejezetté tette azt a folya
matot, amit a vizuális közlés maga 
elé tűzött. (Természetesen a tele
vízióra is gondolunk, amikor a fen
tebbi megállapítást tesszük.) E fej
tegetésünk után levonhatjuk a vég
ső következtetést: 

A fiZm ősi okai között a mozgó
képpel való közlési vágy magába
foglalta a miliő ábrázolásának meg
teremtését is és így a miliő ábrá
zolásának érzelmi és élményszerű 
kifejezése mozgással egybekötött áb
rázolása volt a film második őse. 

A mimika és a pantomim meg
felelő miliőbe állítva cselekményt 
kíván, hogy ábrázolása élményeket 
váltson ki. Természetes, hogy ezek 

az élmények csak akkor váltottak 
ki érdeklődést, amikor emberi sor
sok vonulásával függtek össze. Hogy 
a cselekmény: a dráma ábrázolásá
nak helyzetét megértsük, ismét a 
régmúlt korokat kell felkeresnünk. 
A dráma a történelem különböző 
korszakainak mindenkori kifejezése 
lett. A különféle koreszméket ma
gába szívta és ki is fejezte. 

Ennél a pontnál bukott meg vég
legesen az a magyarázat, amely a 
filmet technikai eredménynek igye
kezett feltüntetni. Ha ugyanis figye
lemmel vagyunk a koreszmék és 
áramlatok külső- és belső — tar
talmi és formai — megnyilatkozá
saira, akkor azonnal felfogjuk, hogy 
a cselekmény-sorozatok mindig igye
keztek a kor technikai eredményeit 
is kifejezni. Sőt, a technikai eredmé
nyek segítségének formájában mond
ták a mondanivalókat. A modern 
kor színházát csak modern eszközök
kel tudja kifejezni. Azonban a mo
dern dráma színházi megnyilvánu
lása a színpadon még napjainkig 
se talált utat. Világos tehát, hogy a 
modern dráma csupán egy új formá
ban nyerhet kifejezést. Ennek a drá
mának eszközeiben nagyvonulúnak, 
megjelenési ritmusában folyton vál
tozónak és — bár ez paradox-szerű, 
— egyszerre nagyvonalúnak és apró
lékosnak keli lennie. Nem a színpadi 
dráma, sem a regényszerű előadási 
mód technikája a megfelelő, ha
nem egy teljesen új formai kife
jezés. A modern élet formái új
szerűek, tehát a modern élet drámá
ját csupán egy újszerű anyaggal le
hetséges kifejezni! Tolakodóan kí
vánkozik kifejezésre jutni az abszo
lút történés, az abszolút cselekvés 
folyamata. Azok a gépek és újszerű 
anyagok, melyek a filmmel léptek 
előtérbe, azt sürgetik, hogy végre 
felfigyeljünk az új eszköz fontossá
gára. Ez az eszköz világosan mutat
ja az egyetlen követhető utat,, ame
lyen az emberi dráma modern ki
fejezése haladhat. Ha ez eddig el
mondottakat figyelembe vesszük, ak
kor leszűrhetjük a végső tapaszta
latot: 

A némajáték, a miliő és a cselek
mény, mint hármas egység, voltak a 
film ősei. Ezeknek az ősi megnyilat
kozásoknak mozgó és vizuális ábrá
zolása indította meg a gépekkel való 
kísérletezéseket. Tehát a film ősei 
nem a technikában, hanem a szel
lemi megnyilatkozásokban keresen
dők! 

(Tételünkből a film hangja sem 
hiányzik, mert a cselekmény egyik 
kifejezési formája éppen a hang.) 



A „Repülő Alap"-ra vonatkozó rendelet 
végrehajtási utasítása 

A „ H o r t h y M i k l ó s Nemizeí i R e 
p ü l ő A l a p " j a v á r a és a n e m z e t i 
f i l m g y á r t á s t á m o g a t á s á r a a m o z g ő -
f é n y k é p ü z e m e k b e n e l a d o t t j e g y e k 
u t á n f i z e t e n d ő h o z z á j á r u l á s b e s z e 
d é s e és k e z e l é s e t á r g y á b a n 1939 a u 
g u s z t u s 14-én k i a d o t t 127.400—1939. 
S7. m . k i r . p é n z ü g y m i n i s z t e r i r e n d e 
le t m a g y a r á z a t a és v é g r e h a j t á s i u t a 
s í t á s a k é p p e n a s z é k e s f ő v á r o s i m . 
k i r . p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g 156.416— 
1939. I I . a. sz. a l a t t az a l á b b i k ö r 
r e n d e l e t e t i n t é z t e v a l a m e n n y i k e r . 
m . k i : , a d ó f e l ü g y e l ő s é g n e k és k e r . 
f o r g a l m i a d ó o s z t á l y n a k . 

A k ö r r e n d e l e t e t t e l j e s s z ö v e g é b ő l 
a l á b b k ö z ö l j ü k a m o z i s o k r é s z é r e 
m i h e z t a r t á s v é g e t t : 

Az 1. §. 1. és 2. bekezdéséhez: 

Az általános forgalmi adó alapja a fi
zetendő 4°/o-os hozzájárulás összegével 
nem csökkenthető. 

Az 1, §. 3. bekezdéséhez: 

A forgalmi adóellenőrök a bélyegekben 
lerótt hozzájárulást az adózók törzslap
ján külön összegben tartoznak feljegyez
ni és pedig az általános forgalmi adó fel
tüntetésére szolgáló hasáb után a 8. szá
mú hasábban, amelynek fejrovatában „R 
és F. a." megjelölést kell alkalmazni. 

A 4%>-os hozzájárulás címén a forgalmi 
adókönyvbe beragasztott és az ellenőr 
által megsemmisített forgalmi adóbélye
gek összegéről külön napi jelentést kell 
készíteni és ugyancsak külön kell az ezen 
napi jelentéseket naponta, illetve havonta 
összesíteni. 

Az 1. §. 4. bekezdéséhez: 
Például: az általános forgalmi adó alap 

1000 P. Fizetendő tehát egy hónapra 30 P 
általános forgalmi adó áttalány és ezen
kívül hozzájárulás címén az átalánynak 
Vs-dal növelt összege. (30 T 10 = ) 40 P. 

A 2. §. 1. bekezdéséhez: 
A Budapest székesfőváros területén 

működő mozgófényképüzemek ezen ren
delkezés értelmében 1940. évi január hó 
1-től kezdve csak a ténylegesen elért be
vételeik alapulvételével adóbevallás mel
lett pénzben kötelesek az általános for
galmi adót és ezzel kapcsolatban a 4°/o-os 
hozzájárulást leróni, tekintettel arra, 
hogy jelenleg idényszerűen játszó moz
gófényképüzem Budapesten nincs. Mind

azon mozgófényképüzemek, amelyek ezen 
időpontig általános forgalmi adójukat 
esetleg kivetésszerűen megállapított áta
lányösszegben rótták le, a folyó év utol
só hónapjában végzésileg értesítendők, 
hogy az 1940. évi január 1. napjától 
kezdve a kivetésszerű átalányban tör
ténő adófizetés megszűnik és úgy az ál
talános forgalmi adót, mint a 4°/o-os 
hozzájárulást ezen rendelet 1. §-ának (3) 
bekezdése, illetve 2. §-ának (1) bekez
dése értelmében forgalmi adóbevallás 
benyújtása mellett a ténylegesen elért 
adóköteles bevételeik alapulvételével 
készpénzben tartoznak megfizetni. 

A 2. §. 2. és 3. bekezdéséhez: 

A mozgófényképüzemek háromféle jegy
rendszerrel dolgoznak. Ezek közül az 
első a nagymoziknál használatban lévő 
ú. n. garnitura-jegyrendszer. Ezeket a 
jegyeket a jegy nyomásakor a nyomda 
ellátja az előadás napjának, az előadás 
számának és az elfoglalható ülés helyé
nek pontos mtgjelölésével úgy, hogy ezek 
a jegyek csak egy meghatározott előadás 
alkalmával használhatók fel. A pénztári 
elszámolás a visszamaradt, el nem adott 
jegyek alapján történik. E jegyrendszer 
alkalmazás esetén, ha a mozgóképüzem 
rendes kereskedelmi könyveket is vezet, 
a rendeletben előírt jegynyilvántartás 
vezetése mellőzhető, minthogy ezen je
gyek újból történő felhasználása nem 
lehetséges. Amennyiben azonban az ú. n. 
garnitúra-jegyeken bármelyik adat feltün
tetése nem a nyomdában történik, tehát 
azon akár a nap, akár az előadásszám 
utólag lesz megjelölve, az ilyen jegyek 
használata csak a 2. §. (3) bekezdésében 
megjelölt nyilvántartás pontos vezetése 
mellett fogadható el. 

A garnitúra-jegyeken kívül szokásos 
az ú. n. blokkjegyek használata is. Ezek 
a jegyek rendszerint összefűzött, csak 
az ülés megjelölésével nyomott jegyek, 
amelyeken azonban sem a nap, sem pe
dig az előadás .nyomdai úton feltüntetve 
nincs. Ezeknek a jegyeknek használata 
csak az előírt nyilvántartás pontos veze
tése esetén engedélyezhető, akkor is azon
ban meg kell kívánni, hogy minden 
blokk nyomdai úton blokkszámmal, a je
gyek pedig folytatólagosan sorszámmal 
legyenek eiiátva. Minthogy ezek a je
gyek nemcsak egy előadásra, vagy nap
r a szólnak, a nyilvántartásba pontosan 
be kell vezetni a naponként a pénztár
nak átadott blokkjegyek blokkszámán k-i 
vül a jegy kezdő sorszámát is. 

A legkisebb mozgófényképüzemeknél 
használják az ú. n. tekercsjegyeket. Ezek 
a jegyek csak a hely megjelölésével el
látott összetekercseit tömbökben készül
nek és a rendelet életbelépésétől kezdve 
csak abban az esetben fogadhatók el, ha 
minden egyes jegy folytatólagos sorszám
mal van ellátva. A jegyek szabályszerűen 
nyilvántartásba veendők és a nyilván
tartásba fel kell tüntetni eladási áran
ként elkülönítve a naponként használatba 
vett tekercsek számát és a tekercs je 
gyeinek kezdő sorszámát. Ezen tekercs
jegyek használata azonban csak 1939. év 
végéig engedélyezhető, az 1940. év ja
nuár hó 1-től kezdődőleg a mozgófénykép
üzemek csak garnitúra, vagy blokkjegye
ket használhatnak. Amennyiben valame
lyik mozgófényképüzem egyes előadásaira 
kedvezményes árú jegyeket árusít, ezen 
előadásokra csak olyan jegyek hozhatók 
forgalomba, amelyeken már a nyomda a 
„kedvezményes jegy" szót a jegy nyomá
sakor rányomta. Ezen jegyek természete
sen a nyilvántartásba külön veendők fel. 

A mozgóképüzemek az el nem adott,, 
illetve fel nem használt jegyeket és töm
böket a pénztári leszámolások mel lékle
teként megőrizni kötelesek mindaddig,, 
míg azok ellenőrzése meg nem történik.. 
Az ellenőrzés megtörténte után egy hó
nap múlva a fel nem használt jegyek 
megsemmisíthetők, a pénztári leszámolá
sokat azonban 5 évig meg kell őrizni. 

Az eljáró forgalmi adóellenőr azoknál 
a mozgófényképüzemeknél, melyek ren
des kereskedelmi könyveket vezetnek, a 
pénztárkönyv vezetését minden alkalom
mal ellenőrizni köteles. Emellett a jegyek 
eladását és nyilvántartását is a fentiek 
szerint tartozik ellenőrizni. A használható 
jegyeket és azoknak nyilvántartására vo
natkozó utasításaikat a cég könyveibe 
való bejegyzéssel közölni tartozik az üzem 
vezetőjévé]. 

A 2. §. 4. bekezdéséhez: 
A Magyar Mozgóképüzemengedélyesek 

Országos Egyesületének kiküldöttei sze
rint a mozgófényképüzemek kifizetéses 
jegyek kiszolgáltatásával ingyen jegye
ket általában nem szoktak adni. Kivételt 
képeznek az ú. n. elsőhetes és utánjátszó 
mozgóképüzemek, amelyek az egyes újon
nan bemutatott filmeket szakmai vagy 
díszelőadás keretében is előadják. Ezen 
előadások egy-egy filmre csak egy ízben, 
mint szakmai, egy ízben pedig, mint dísz
előadás fordul elő. A szakmai előadást a 
filmkölcsönző vállalat rendezi és a moz
gófényképüzem az ellenérték nélkül ki
adott jegyeket megfelelő átvételi elismer
vény mellett (melybe a jegyek száma mel
lett azoknak eladási ára is megállapít-
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ható) adja át a filmkölcsönző vállalatnak, 
mely azokat az érdekeltek között ellen-
szogáltatás nélkül szétosztja. A díszelő
adás keretében ingyenesen kiszolgáltatott 
jegyeket a mozgófényképüzem vezetője 
küldi szét. Mindkét esetben a jegyek át
adásáról a pénztárnak szóló elszámolás
ban a mozgófényképüzem vezetője eladási 
áranként külön feltünteti az ingyenesen 
szétosztott jegyeken kívül a pénztárnak 
eladásra átadott jegyek számát és minő
ségét. Ilyen előadásoknál tehát meg kell 
követelni a pénztári elszámoláson az in
gyen kiadott jegyek pontos feltüntetését. 
Ezek szerint tehát az elsőhetes és u tán
játszó mozgófényképüzemeken kívül más 
rnczgóképüzem fizetéses jegyet ingyen
jegyként el nem számolhat és az elsőhe
tes és utánjátszó mozgófényképüzemek is 
ugyanazon filmnél legfeljebb . csak két-
ízben számolhatnak el ingyen jegyeket. 

A 2. §. 5. és G. bekezdéséhez: 
A kerületi forgalmi adóosztályok az el

lenőrzésük alá tartozó mozgófényképüze
mek által esetről-esetre bemutatott já t 
szási engedély iránti kérvényre az eset
leges forgalmi adóhátralék összegének 
feltüntetésén kívül azt is megjelölni t a r 
toznak, hogy a hátra lékra a mozgókép
üzem részletfizetést kapott-e és azt be
tartja-e. Ez utóbbi rendelkezés természet
szerűleg csak a rendelet életbeléptetése 
előtt keletkezett hátra lékokra vonatkozik, 
mer t a „R. és F. a." alapot megillető hoz
zájárulásra és a rendelet életbelépése 
u tán esedékessé váló általános forgalmi 
adóra részletfizetési kedvezményt enge
délyezni nem lehet. 

A készpénzben adózó mozgófénykép
üzemek által befizetendő 4°/o-os hozzá
járulást az adózó általános forgalmi adó 
számláján kell elkönyvelni. Erre a célra 
a számlalapon az előírási részen lévő 
üres hasábot kell felhasználni és ezen ha 
sáb fejrovatába a „R. és F. a." rövidítést 
kell beírni. Űgyszintén a lerovási rész
nél is a számlalapon lévő üres hasábot 
kel l a befizetett hozzájárulás elkönyvelé
sére felhasználni. 

A rendelet szerint a folyó adóra tör té
nő befizetés elsősorban a 4°/o-os hozzá
járulásra számolandó el. Amennyiben te 
hát az adózó az esetleges forgalmi adó 
hát ra lékára tör tént befizetésen kívül fo
lyó általános forgalmi adót és hozzájáru
lást teljes egészükben nem rójja le, a be
fizetett összegből a hozzájárulás teljes 
egészében kiegyenlítendő és csak a fenn
maradó összeg számolható el a folyó ál
talános forgalmi adótartozásra. 

A 3. §. 2. és 3. bekezdéséhez: 

A Budapest területén hozzájárulás cí
mén befolyt, vagy bélyegben lerótt ösz-

szeget havonta az egyéb forgalmi adó 
összegekkel együtt kell a szokásos időben 
beszállítani a 101.100 számú pénzügymi
niszteri bevételi számlára. 

A 3. §. 4. bekezléséhez: 

A székesfővárosi kerületi forgalmi adó
osztályok által használatos eredményki-
mutatás nyomtatványon a 4°/o-os hozzá
járulást a 18. számú üres hasábban kell 
kimutatni . Ennek folytán az eddig ezen 
rovaton kimutatott mezőgazdasági és 
nyersanyagbeszerzési hozzájárulás adópót
lékot a 13. számú hasáb után felveendő 
13'a. számú új hasábban kell kimutatni . A 
4r,/u-os hozzájárulás adópótlékát pedig a 24. 
számú has ibban szereplő általános forgal
mi adópótlék összegekhez kell hozzászá
mítani. 

r?Az élet komédiása 
(Idiot's Delight) 

Irta: Róbert E. Sherwood 
Rendezte: Clarence Brown 

Főszereplők: Clark Gable, Norma 
Shearer, Edward Arnold, Charles 

Coburn, Joseph Schildkraut 
Gyártotta: Metró 
Beszél: angolul 

Magyar szöveg: Radó István 
Hossza: 2712 méter 

Cenzúra: aluli 
Kölcsönző: Metró 

Bemutatta: Forum, szeptember 11 

Harry Van, fiatal artista a háború után 
leszerel és csak nagy nehézségek árán 
tud szerződést kapni. Ugyanabban a mű
sorban lép fel egy Irén nevű, gyönyörű 
vöröshajú artistanő, aki beleszeret Har -
ryba. Rövid barátság után útjaik szétvál
nak, mert szerződésük a világ más-más 
tájaira szólítja őket. Harry tánccsoporttal 
Európába utazik, ahol minden nagyobb 
városban fellépnek. Genfbe készülnek, 
de az egyik határállomáson feltartóztat
ják a vonatot. A ha tár t nemzetközi há
borús bonyodalmak miatt lezárták. Harry 
és a lányok kénytelenek megszállni az 
o.2vetlen hotelben. Röviddel később meg
érkezik a hotelbe Achille Weber, muni-
ciógyáros, egy szép hölgy kiséretében. 
Harry a hölgyben felismeri Irént, a szép 
artistanőt. A hotel közelében repülőtér 
van és a vendégek rémülete növekszik, 
mikor egy bombavető repülőraj száll fel, 
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F O R U M 
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ismeretlen rendeletéssel. A feszült légkör 
és a nagy izgalom Irénből is kirobbantja 
a neheztelést, amelyet Achille Weber 
i ránt érez, akinek szemére veti, hogy a 
háborúra spekulál. Achille terhesnek érzi 
I rén túlzott lelkiismeretességét és elhatá
rozza, hogy megszabadul tőle. Har ry és 
tánccsoportja mutatványokkal szórakoz
tatja a szálló izgalomtól reszkető vendé
geit, mikor ez egyik vendég hírül hozza, 
hogy a bombavetőraj szörnyű támadást 
hajtott végre, kitört a háború. Másnap 
megnyitják a ha tá r t és az összes vendé
gek eltávozhatnak egy kivételével. Achil
le Weber intézkedik, hogy a hatóságok 
tar tsák vissza Irént, azzal az ürüggyel, 
hogy az útlevele nincs rendben. Irén egy 
beszélgetés során megmondja Harrynak, 
hogy Achille bosszút állt rajta, amiért 
szemébe mondta az igazat. Harry is el
megy a tánccsoporttal, de néhány perc 
múlva visszatér, bár tudja, hogy az ellen
ség megtorlásként most a repülőteret 
fogja bombázni és így az élete is kockán 
forog. De Harry életét is kész feláldozni, 
hogy megmentse Irént. I rén bevallja 
Harrynak, hogy szereti, mindig is szerette 
és mialatt a bombák hullanak körülöttük, 
ők jövő terveikről álmodoznak. Végül is 
elvonulnak az ellenséges repülők, vége a 
támadásnak és ők a hotel romjai közül 
indulnak el a közös élet felé. 

Most, a háború kitörésének idején a 
legkülönbözőbb filmek válnak aktuálissá. 
Nemrég láttunk egy 'világháborús filmet, 
majd a „Siegfried vonal" a háborúra 
való készülődést mutat ta be, most, végül 
láthatunk egy olyan filmet, melyben az 
író szinte látnoki erővel jósolta meg az 
1939-es háborút. Különösen ezek a részei 
sikerültek a legújabb Metro-produkció-
nak. A képzeletbeli ország határvárosá
ban megrekedt különböző nemzetiségű, 
rangú, korú emberek lélekrajza kitűnő. 
Egyébként Clark Gable és Norma Shearer 
viszik a filmet. 



A százéves fénykép 
és a mai nyersíimkésziíes 

írta: 
KARBÁN JÓZSEF 

filmoperatőr 

Egy jónevű párisi festőművész, 
Luis Jacques Mandé Daguerre volt 
az, aki 15 évi szakadatlan kísérlete
zés után 1837-ben a jódézüsttel be
kent lemezt higanygőzben előhívta. 
Daguerre nemcsak a fényérzékeny 
rétegek vizsgálatával foglalkozott. 
Számos újítást végzett a régi fény
erőtlen lencserendszereken is. 

Szerencsés társulása Niepce Ni-
cephore-ral alapozta meg a nagy
hírnevű Daguerreoty pia-eljárását. 

Mosolyrakésztető, hogy annakide
jén miként készítettek el egy felvé
telt. Egy nagyméretű doboz falára 
fényerőtlen „objektív" volt rászerel
ve. A doboznak az objektívvel szem
közti fala előtt egy tükör állt. En
nek segítségével állították be a ké
pet. A fényérzékeny anyag jódézüst
tel bekent fémlemez volt. A felvé
tel előtt a lemezre jódgőzöket kel
lett 'lecsapatní, hogy a lemezen jód-
"ezüst réteg létesüljön. Amikor ez 
megvolt, akkor nagy sietséggel kel
lett hozzáfogni a „fényképezésihez". 
A megvilágítási idő tiszta napsütés
ben legkevesebb 30—40 perc volt. 
Az előhívás egy zárt térben higany
gőzök segítségével történt. A kész 
fénykép csak bizonyos síkban volt 
látható az egyébként teljesen fekete 
lemezen. 

A francia kormány Daguerre ta
lálmányát megvette és 1839 augusz
tusában a világ használatára áten
gedte. 

A fénykép megindult hódító út
ján. 

Nem szabad megfeledkeznünk Da
guerre elődeiről és kortársairól, akik 
ugyancsak hozzájárultak a fényké
pezés tökéletesítéséhez. Említenünk 
kell elsősorban dr. Schultze Henrik 
német orvost, akinek az ezüstnitrát
tal folytatott kísérletei jelentősek; 
az angol Wegwood-ot, aki az ezüst
nitráttal preparált papírosképeit 

:nem tudta rögzíteni. Daguerre-ral 

egyidőben kísérletezett az angol Fox 
Tolbot is. Klórezüsttel érzékenyített 
papírosképeit konyhasóval rögzítet
te. Talbot volt a negatív-pozitív-el
járás megindítója, mert képeit má
solni is tudta. 

Nagy lendületet vett a fényképe
zés akkor, amikor az amerikai East-
mann (1884-ben) feltalálta a cellu
loid-filmet. A Kodak-gyár megala
pítása Eastmann nevéhez fűződik. 

Párhuzamosan a fényképezéssel 
folytak kísérletek a mozgóképek 
megvalósítása terén. 

Sokan olvasták és tudják, hogy a 
legelső kísérletezők közé tartozott a 
francia dr. Paris, aki már 1823-ban 
az ő Thoumaírope-jával ejtette bá
mulatba baráti körét. Utána sor
rendben következett Plateau Phé-
nakisticopja 1833-ban. 35 évvel ké
sőbb Zootrope és 1881-ben Reynaud 
Praxinoskop-ia vált híressé. A moz
gás fotografikus úton való megrög
zítése az amerikai Muybridge-nek. 
sikerült legelőször 1878-ban. A 
francia Marey és Demény, majd Edi
son egyidőben szerkesztették Bios-
cop-jukat, illetőleg a Kinetoskopot 
1894-ben. A tulajdonképeni siker a 
Lumiére testvéreké, akik 1895 de
cember 25-én mutatták be nyilváno
san a mozgóképet. 

Mint látjuk, rengeteg idő telt el a 
kezdet óta. Természetes, hogy a leg
először papírosra vetett vagy fény
képezett mozgásrajztól kezdve sok 
nehézséggel kellett megbirkózni a 
feltalálóknak. A mozgás analízisé
vel foglalkozó Muybridge használta 
először a fényérzékeny emulziót, 
amikor elmés szerkezettel a mozgás 
fázisait rögzítette. A használt fény
érzékeny üveglemezek törékenysége 
és nehéz kezelhetősége nem engedte 
meg, hogy a nagy fáradsággal fel
vett mozgásfázisokat vetítve ismét 
viszontláthassák. A véletlen nagy 
segítségre jött akkor, amikor East-

mann a celluloid-filmet feltalálta. 
Ez a találmány rohamos léptekkel 
vitte közelebb a célhoz a kinemato-
gráfiát. 

Celluloid... Mi sem természete
sebb, hogy ez a ruganyos, teherbíró 
és átlátszó anyag legalkalmasabb 
eszköz arra, hogy fényérzékeny ré
teggel bevonva, a mozgás megrözíté-
sére és alkalmas módon való vissza
adására alkalmazzák. 

Ma számos gyár foglalkozik a 
nyersfilm előállításával és évente 
sok millió métert használnak fel be
lőle a világ minden részében. 

Talán érdeklődésre tarthat számot, 
hogy egy modern nyersfilmgyárban 
hogyan készül a film? 

A mozgókép anyaga három rész
ből áll: celluloid alapanyagból, (az ú. 
n. hordozóréteg), rajta fényérzékeny 
rétegből, a (fotográfia) és a kettőt 
összekötő, átlátszó rétegből. 

A gyártás menete a következő: 
1. az alapanyag létrehozása és sza, 

laggá való öntése, 
2. az alapanyag előkészítése a 

fényérzékeny réteg felfogadásához, 
3. a fényérzékeny emulzió előállí

tása, 
4. az alapanyag felkenése fényér

zékeny emulzióval, 
5. a mozgóképanyag (nyersfilm) 

elkészítése: tehát 35 mm-es szala
gokká való felvágása, perforálása, 
védjegyezése, ellenőrzése és dobo-
zolása. 

A celluloid alapanyag gyár taa . 
A mozgókép egyik legfontosabb 

része. Követelmény, hogy a film 
hosszú élettartamú, teherbíró, 
elasztikus legyen, hogy a vetítéssel 
kapcsolatos igénybevételnek megfe
leljen. Nagy súlyt fektetnek átlát
szóságára, tisztaságára és színtelen-
ségére. Tökéletes homogenitású, lég
buborékmentes és egyenletes vas
tagságú legyen, az emulzióval szem
ben teljesen indifferens, nemkülön
ben víznek és vegyi hatásoknak el
lenálló. 

Tökéletes gyártási eljárásokkal 
mindezt biztosítani tudják a gyárak. 

A termelt gyapot salétromsavval 
kezelve, kémiai változáson megy át. 
A növényi rostok átalakulnak kolló-
dium-gyapottá, a film egyik fő al
kotórészévé. A másik alkotórész, az 
ismert kámfor. A kámfor jelenléte 
csökkenti a film, robbanóerejét, de 
növeli annak elaszticitását. Mint ol
dó anyagok, tekintetbejönnek az al
kohol, benzol, aceton, kénéther, 
methylalkohol, amyacetát'. és ecet-
éther. . 
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kező kollódium-gyapotot (nitrocellu-
lóze), mely kb. 25% vizet tartalmaz, 
előbb vízteleníteni kell. Ez nagyié-
rőjű centrifugákban történik. A ne
hezebb víz gyors forgás következté
ben a gyapotból kinyomódik. A visz-
szamáradó csekély vízmennyiséget 
aztán alkohollal kivonják. Az így 
előkészített kollódium-gyapotot ala
pos vizsgálatnak vetik alá. A vizsgá
lat megállapítja, hogy a cellulózé 
megfelel-e minden követelménynek. 

A vizsgálat után az anyag az oldó-
edénybe kerül, ahol alkohol és kén-
éther keverékében folytonos keverés 
közben lassan feloldják. Kámfor és 
más anyagok hozzáadása után a 
mézhez hasonló folyadékot szűrőkön 
préselik át. Szűrés és ismételt vizs
gálatok után kész az ú. n. öntőoldat. 
(Kollódium.) Ezt még ugyan nem 
lehet film öntésére használni, mert 
a filmben nagyszámú légbuborék 
lenne. Előbb a folyadékot légtelení
teni kell. Átvezetik tehát ismételt 
szűréssel egy másik kettősfalú 
edénybe. Felmelegedés következté
ben a folyadékban lévő légbuboré-
kök a felszínre törnek és eltávoz
nak. A légtelenített öntőanyag cső
rendszeren éri el az öntőgépet. 

Az öntőgépeknek kétféle formája 
lehet. Vagy nagy átmérőjű dob, vagy 
két dobon vezetett végtelen szalag. 
A szalag felülete tükörfényes és 
megfelelően ki van feszítve. Az 
egész gép egy nagy kamrába van 
beépítve. 

Az öntőoldat a gép egyik végére 
felállított vályúba ömlik, amelynek 
alján szabályozható rés van. Ezen a 
résen ömlik az oldat a tükörfényes 
tovahaladó szalagra. Az egyenletesen 
eloszlott oldatot a szalag beviszi a 
kamrába. A kamra elektromosan fű
tött. Itt az oldóanyagok egyrésze a 
meleg következtében elillan. A ma
radékréteg a celluloid-szalag. A gép 
másik végébe beépített segítőhenger 
a szalagról óvatosan lefejti a cellu
loidot és az alatta lévő szerkezet fel
csévéli azt. Az öntővályú rését úgy 
állítják be, hogy a menet végén le
váló film vastagsága a követelmény
nek megfelelő legyen (0.13—0.14 
mm). Amennyiben 350 méternyi 
filmöntés sikerült, a tekercset elvág
ják és folytatják a másik hossz el
készítését. Az így öntött filmszalag 
szélessége gépenként változik. Leg
többször 78—80 cm széles. A mele
gítőkamra úgy van megszerkesztve, 
hogy az oldatból elillanó gőzöket is
mét lecsapódásra bírják, desztillál
ják és újból oldóanyagul használják 

fel. Ezáltal tetemes megtakarítást 
érnek el és az oldóanyagok gőzei 
nem veszélyeztetik a munkások testi 
épségét. 

Az öntőgépről lekerülő anyagot 
pihentetik. Azután sorrakerül a 
filmanyag vizsgálata. A vizsgálat 
felöleli az anyag homogenitását, te
herbírását, (szakítópróbák, hajlító-
próbák) tisztaságát, átlátszóságát. 
Amennyiben a vizsgálat jó ered
ménnyel végződött, átviszik az anya
got a preparálóba. 

A preparálás jelenti a filmanyag 
előkészítését arra, hogy a fényérzé
keny réteget szinte elválaszthatatla
nul felvegye. Azért a filmanyag 
egyik oldalát különleges réteggel 
vonják be, amely az emulziót az 
alapanyaghoz hozzáragasztja. 

Ezek a filmanyagok különösen az 
iskolai filmoktatásban jelentősek. A. 
legújabb német rendelkezés szerint 
a legrövidebb idő alatt bevezetik ál
talános használatra a nem robbanva 
égő filmet. 

Elértünk a gyártási munkamenet 
negyedik fázisához: az alapanyag 
felöntése fényérzékeny emulzióval. 

A fényérzékeny emulzió előállítása 
Szükséges anyagok: ezüstnitrát, 

brómkálium, jódkálium, chlór nát
rium, és tiszta zselatin. Legfontosabb 
közülük az ezüstnitrát. Gyártása, 
nagyjából úgy történik, hogy finom
ezüstöt salétromsavban feloldanak és 
kristályosítják. Természetes, hogy az, 
emulzió készítéshez használt vegy
szereknek a lehető legtisztábbaknak\ 

Az alapréteg (fiira) öntése 

Ugyanígy történik a filmanyagok 
színezése is. A panchromatikus ne
gatív anyagok szürke ,,bázis"-színe, 
valamint az anyagában színezett po
zitív filmanyagok is így készülnek. 

Meg kell említenem, hogy az ú. n. 
nem robbanva égő filmanyagok 
ugyanígy készülnek, csak nitrocellu-
lóze helyett acetyl-cellulózét hasz
nálnak. Alapanyagul ecetsavhyd-
rid, ecetsav szolgál, oldóanyagul 
aceton, más puhító és védőanyagok 
hozzákeverésével. 

Az acetyl-filmek hátrányai isme
retesek. A vetítőgépeken végzett kí
sérletek szerint élettartamuk 2/3-a 
a celluloid filmekének. A vízzel 
szemben nem olyan ellenálló. A víz
ben nyúlik, tartós, szárazságban tö
rékeny lesz. Nagy előnye miatt (tűz-
szegénysége) nem szabad e film hasz
nálatáról lemondani. 

Ma az összes gyárak hozzák a 
„Sicherheits", „Nonflam", ;;Safety" 
stb. elnevezésű, nehezen égő film
gyártmányaikat. 

kell lenniök, tehát minden mellék--
anyagtól mentesek, mert csak így 
így lehet a szükséges eredményt el
érni. Ugyanez vonatkozik a zselatin
ra is. Egyébként a zselatin a legke-
vésbbé ismert anyagok közé tarto
zik. 

Az emulzió előállítása alapjában 
egyszerű kémiai reakció. Fényérzé
kenysége miatt csak sötét helyen, 
gyenge vörös, vagy zöld fény mel
lett állítható össze. 

Az ezüstnitrát és brómkálium ol
datát összekeverik az előzően meleg 
vízben feloldott zselatinnal. Az 
ezüstnitrát reagál a brómkáliummal 
és oldhatatlan brómezüst képződik, 
amely mint csapadék, finoman el
oszlik a zselatinban. A maradék ká
liumnitrát. Ennél a munkánál nagy 
szerepe van a temperatúrának, a: 
keverés módjának és az alkalmazott 
vegyszerek mennyiségarányának. 
Az arányok változása módot ad a 
legkülönbözőbb emulziók előállításá
ra. A negatív emulzióknál fontos; 
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még a színérzékenyítő festékanyagok 
adagolása. Az egyszer sikerült kifo
gástalan minőségű emulzió előállítá
sának módjaihoz a leghatározottab
ban ragaszkodnak. Minden változás 
beláthatatlan károkat okozhat. Az 
előbb említett munkával az emulzió 
még nincs készen, mert a fényérzé
kenysége igen csekély ég mint fölös
leget, a káliumnitrátot tartalmazza. 
Úgynevezett érési folyamattal a 
fényérzékenységet emelik. Ammó
niák hozzáadásával és az emulzió 
felmelegítésével a kezdetben finom 
eloszlású brómezüst szemcsék dur
vábbak lesznek, de fényérzékenyeb
bek. Amennyiben a fényérzékenység 
kellő vizsgálat után eléri a kívánt 
magasságot, hirtelen lehűtéssel az 
.egész anyagot megmerevítik. A fö-

Mielőtt sor kerülne az alapanyag 
felkenésére, az emulziót számos vizs
gálatnak vetik alá. A vizsgálat leg
főbb része a gradáció és fényérzé
kenység ellenőrzés. 

Az emulziót egy kettősfalú edény
ben lassan felolvasztják, aztán meg
szűrik és a felkenéshez szükséges hő
fokra lehűtik. Ez a hőfok 35°—38° 
C körüli. Az emulziót a felkenést 
végző gép ugyancsak kettősfalú vá
lyújába öntik. A vályúban forgó hen
ger a hőfoktól függően annyit vesz 
fel az olvadt emulzióból, amennyi 
szükséges ahhoz, hogy a felkent film 
laboratóriumi kidolgozás után meg
felelő fedést, illetőleg feketedést ér
jen el. A vályúban forgó hengert a 
film érinti és az emulzió a film pre
parált oldalán egyenletesen eloszlik. 

Az emulzió felvitele 

Jósleges káliumnitrátot, — mely a 
kész filmanyagot raktározásnál hasz
nálhatatlanná tenné — el kell távo
lítani az emulzióból. Ez úgy törté
nik, hogy a megmerevedett emul
ziót ujjnyi vastag darabkákra fel
vagdalják és bőséges tiszta vízben 
kimossák. A káliumnitrát a vízzel 
távozik és az emulzió ezután már 
csak zselatinból, vízből és bróm-
ezüstből áll, tehát készen arra, hogy 
az alapanyagra felkenhessék. Addig 
a kész emulziót hűtőhelyiségekben 
tartják. 

A fényérzékeny emulzió felöntése 
a filmanyagra. 

Az emulzionáló helyiség sötétjében 
gyönge vörös vagy zöld fény mellett 
történik az emulzió felkenése az 

. alapanyagra. Mint az emulzió készí
tésénél láttuk, a kész és kimosott 
anyag szétvagdalva, apró hurka 
alakjában kerül a fagyasztóba ad
dig, míg fel nem használják. 

Nagyon rövid út után a felkent film 
a 36 fokos melegből hirtelen a fa
gyasztókamrába ér, ahol a felkent 
emulzió néhány pillanat alatt meg
merevedik. Erre azért van szükség, 
hogy a felkent emulzió össze-vissza 
ne folyjon. Az emulzió vastagsága 
kb. 0.02 mm és jellemző a felkenés 
precizitására, hogy a vastagság-kü
lönbségek két ezred milliméternél 
nem nagyobbak. A kb. 300 méter 
hosszú filmet géppel, farudakra 
akasztva, huroikformában vezetik a 
teremben végig, míg teljesen meg
szárad. A szárítás teljesen pormen
tes és állandó hőfokú meleg leve
gővel történik. A megszáradt fény
érzékeny réteggel bevont filmet a 
gép felcsévéli. 

A filmcsévét gondosan becsoma
golva átviszik a vágóterembe. Az 
elkészített film kb. 75 cm szélesség
ben futotta eddigi útját. Most külön 
a célra szerkesztett gépen egyenle-

tes húzás mellett, forgókésekkel 
vágják fel a filmet 34.9 mm széles
ségre. Különös figyelemmel ellenőr
zik a gép munkáját. Minden film
tekercs vágását megbízható eszköz
zel mérik. Az e munka után követ
kező perforálásra talán a legnagyobb 
figyelmet szánják. 

Itt külön kell emelítenem, hogy a 
régebben használt egylyukas perfo-
rálógépekkel szemben ma már a 
négylyukas (Bell & Howell) gépet 
használják. A perforációtávolságot 
ott nem a filmtovábbító szabja meg, 
hanem az, hogy a filmet közvetlenül 
a lyukasztásnál az ú. n. tartófogak 
(Fangstifte) rögzítik. Ezek a tartó
fogak a már kilyukasztott részbe 
süllyednek és addig tartják fogva a 
filmet, amíg a további négy lyukat 
a gép kivágja. A tartófogak a lyu
kasztókésekkel együtt egy darabot 
képeznek és a két szerszám közötti 
távolság (tehát a perforációtávolság) 
ezredmilliméterre pontos. Az ellen
őrzés mindenütt mikroszkópokkal 
történik. 

Perforálás után a filmet „márkáz
zák". A széleibe a gyár nevét, a láb
hossz-számozást és az emulzió szá
mot világítják be. 

Mielőtt a filmet dobozokba cso
magolnák, még egyszer alaposan 
megtisztítják. Minden doboz filmről 
még próbát vesznek. Ez is alapos 
vizsgálat alá kerül és törzskönyvi 
jegyzést kap. 

A kész nyersfilm elindulhat út
iára. 



KAUSER ISTVÁN dr. 
Filmkarrierje csak •» múlt évben 

indult meg, amikor átvette aa 
Ibusz filmosztályának vezetését. 
És ma már nemcsak filmet szállít, 
de külföldi filmek kölcsönzésére u 
berendezkedett, sőt, mint a Délibáb 
kft. ügyvezetője, filmet is gyárt. A 
produkciójában készült első ma
gyar film a hónap végén már meg 
is jelenik három premiermoziban. 
Komoly elmélyedése a filmügyek
be idén nyáron nyilvánult meg, 
amikor a lillafüredi Filmhét ankét
ján egy hatalmas tabellával jelent 
meg a dobogón és a számok tenge
rében evezve, állami szempontból 
világította meg a magyar film
gyártást. Apropos: evezés! Ezen a 
téren világbajnok a szó szoros ér
telmében. Előzőleg a gyorskorcso
lyázás főiskolai világbajnoka volt. 
A sportokat most a film mezején 
gyakorolja. Itt is győzni fog, mert 
meg vannak hozzá a vasidegei és 
vasizmai. .Jogász-doktor lévén, a 
film Íratlan törvényeinek labirin
tusaiban is el tud igazodni, annál 
is inkább, mert mindezeken felül 
a politikához is ért, lévén annak
idején a Nemzeti Egység Pártjá
nak igazgatója. A dr.-hez nem csak 
saját személyénél ragaszkodott, de 
a felesége megválasztásánál is, aki 
szintén ismert személyiség: Fedák 
Ágota dr. Mint régi korcsolyabaj-
nok, megél vele a jég hátán is . . . 

Lapszemle: 
A M A I N A P . 1939. IX. 16. A Forum 

filmszínház november elsejéig köteles 
kiüríteni bérelt helyiségeit. (Rendkívül 
é rdekes bírói í télet a Gerő—Léderer 
csoportok pereskedésében.) 

ESTI KURÍR. 1939. IX. 16. Sarc , 
vagy adó? 

SZTÁR. 1939. X . Korda Sándor : 
.Bergner". 

ESTI Ú J S Á G . 1939. IX. 21. Taps 
a sötétben. 

NÉPSZAVA. 1939. IX. 20. Magyar 
játékfilm a légvédelemről. 

E S T I KURÍR. 1939. IX. 21, A szám
űzött taps. 

N É P S Z A V A . 1939. IX. 21. Tessék t u 
domásul venni! 

M A G Y A R S Á G . 1939. IX. 21. Ha a 
tapssal ölni lehetne . . . 

SZÍNHÁZI MAGAZIN. 1939. szept. 23. 
Eszenyi Olga ormánsági levele (3 képpel). 

FILM-SZINHÁZ-IKODALQM. 1939. IX. 
20. (h. a.): Kutyasorozás a Magyar Film 
Irodában. 

A szerkesztők címe: 
Dr. Á G O T Á I G É Z A 

Iroda: IX., Könyves K á l m á n körú t 15. 
Telefon: 146-346 

Lakás : XI., Fü r j -u t ca 4. Tel.: 257-036 
V Á C Z I D E Z S Ő 

Iroda: IX., Könyves K á l m á n körú t 15. 
Telefon: 139-211 

L a k á s : VIII . , Ül lő i -ú t 42. Tel : 136-386 

AZ EST 
1939. szept I9-iki s z á m á b ó l : 

A belügyminisztérium felszólítot
ta a magyar filmkölcsönzőket, hogy 
terjesszék fel azoknak a már le
játszott filmjeiknek a lis
táját, amelyeket repriz- játszásra 
alkalmasnak tartanak. A felszólítás 
összefüggésben áll a külföldi filmek 
behozatalának csökkentésével. 

Ennél fogva 

varázsolja újjá 
régi filmjeit 

ARANY 
IFIILMDUCCO-vo! 
ARANY F I L M D U C C O 

BUDAPEST, VIII., 
DANKÓ-UTCA 22. 
TELEFON: 149-489 

TÖREY ZOLTÁN DK. 
vezető-igazgató az elmúlt héten hazatért 
rendes nyári szabadságáról és újból át
vette a Magyar Távirati Iroda konszernhez 
tartozó Magyar Film Iroda és Nemze'i 
Apolló Rt. ügyeinek vezetését, ami azl 
jelenti, hogy a Magyar Távirati Iroda 
konszernhez tartozó minden filmmel fog
lalkozó vállalat irányítása Tőrey Zoltán 
dr. vezető-igazgató hatáskörébe tartozik. 

A FILMBEHOZATAL KORLÁTOZÁSA 
ügyében a múlt héten a kereskedelemügyi 
miniszériumban rendezett miniszterközi 
és szakmai értekezlet folyományaként 
időközben két megbeszélés zajlott le az 
OMME-ben. Az elsőn az amerikai cégek, 
a másodikon az egyéb külföldi filmeket 
forgalmazó belföldi vállalatok képviselői 
vitatták meg érdekeiket. A rendkívül né
pes tagértekezlet azt a határozatot hozta, 
hogy amennyiben az illetékes hatósági 
szervek korlátozzák a külföldi filmek be
hozatalát, úgy az OMME teljesen egyenlő 
mértékben fogja megvédeni tagjai üzleti, 
érdekeit oly módon, hogy az importálhatta 
filmeket arányos elosztással biztosítja az 
egyes vállalatok számára. Ilyen értelem
ben készítette el javaslatát az OMME fő
ti tkára, Erdélyi István dr., aki az egye
sület memorandumát szombaton, szeptem
ber 23-án már el is juttat ta a kereskede
lemügyi minisztériumhoz, illetőleg azon 
keresztül a Nemzeti Bankhoz és a Külke
reskedelmi Hivatalhoz. 

SZÜNETEL A LONDON-FILM 
A HÁBORÜ ALATT 

L o n d o n b ó l jelentik, hogy a L o n 
d o n F i l m szeptember 1-én felmondott . 
minden alkalmazottjának, mert a háború . 
tar tamára beszüntette üzemét. 
HÉTFŐN ÜL ÖSSZE 
A SZÍNMŰVÉSZETI ÉS FILM
MŰVÉSZETI TANÁCS 

A közelmúlt napokban nyugalomba vo
nult Jalsoviczky Károly dr., a kultuszmi
nisztérium államtitkára, miután szolgálati 
ideje lejárt. Jalsoviczky Károly távozása- . 
ról a magyar művészvilág nagy sajnálat
tal értesült, az államtitkár hozzáértése és 
színházszeretete egész működése alatt t e 
mérdek barátot és sok hivet szerzett ma
gának. A magyar művészi élet azonban 
nem veszti el egészen Jalsoviczky Ká
rolyt, mer t mint az Orsz. Színművészeti és 
Filmművészeti Tanács három évre kine
vezett elnöke továbbra is a magyar szín
művészetért fog dolgozni s ez a munkája 
jóformán csak napokra szakadt meg a 
nyugalomba vonulása után. A tanács 
hétfőn már összeül Jalsoviczky Károly 
dr. elnöklésével és tárgyalni fogja a fel
vételi elutasítások ellen beadott felleb
bezéseket, a gyakoriatosok vizsgakérvé
nyeit és egyéb, a tanács elé tartozó ügye
ket. A tanács, mely húsz tagból áll, négy 
bizottságot alakított, mindegyiknek négy 
tagja van s valamennyiben a nyugalma
zott államtikár elnököl. Ezek a b izo t t sá 
gok ad hoc ülnek össze, a tanács egyes 
tagjait a ny. államtitkár kéri fel a m i n 
denkori bizottságokban való részvételre. 
Hétfőn kezdi meg a munkát a tanács es 
előrelátthaóan nyolc-tíz nap alatt végez, . 
az eléje kerülő anyaggal. Temérdek ügyet -
kell tárgyalnia, eddig száz felvételi fe l - -



II 

lebbezés és kétszáz egyéb ügydarab fu
tott be. Valamennyi ügy feldolgozására, 
illetve a döntésre legalább hat-nyolc ülés 
válik szükségessé. 
AZ ELSŐ MAGYAR REPÜLÖFILM 

A Paíairaas-fíímterjesztő vállalkozásá
ban, a honvédelmi minisztérium és az 
Országos Légvédelmi Parancsnokság i rá
nyítása mellett nagyszabású légvédelmi 
tárgyú film készül, amely szórakoztató 
mese keretében felöleli azokat a szakkér
déseket, amelyeket a nagyközönség egy 
korszerű légi háborúról és az ellene való 
védekezésről tudni kell. A Hunniában 
készülő film végig lebilincselően érdekes 
és izgalmas. Bemutatják a filmben a lég
védelem összes mozzanatát, a család, az 
egyén és a közösség légvédelmét, magyar 
filmen eddig még nem látott nagyszabású 
légi csatát, városok bombázását. A film 
méreteiben és arányaiban meghalad min
den eddigi magyar filmet. Az Országos 
Légvédelmi Parancsnokság fölkérésére a 
hatóságok, testületek és intézmények' a 
legnagyobb készséggel állottak a gyártási 
vállalkozás rendelkezésére, így többek 
között a főváros és üzemei, az államrend
őrség, tűzoltóság, mentő egyesület, vala
mint a légoltalmi eszközöket és berende
zéseket gyártó cégek. A film katonai és 
légvédelmi tárgyú fölvételeinél állandóan 
jelen volt a honvédelmi minisztérium, és 
az Országos Légvédelmi Parancsnokság 
szakközege, aki a fölvételek szakszerűsé
gét ellenőrizte és irányította. A film me
séjét Békeffi István, a légvédelmi szak
részeket Evva Ernő főhadnagy írta. Ren
dezője: Csepreghy Jenő, zene: Fényes 
Szabolcs. Főszereplők: Lukács Margit, 
Hidvéghy Valéria, Kováts Terus, Zala 
Karola, Rajnay Gábor, Vértess Lajos, 
Greguss Zoltán, Mihályfy Béla, Makláry 
Zoltán, Kőváry Gyula. A Palat ínus má
sodik magyar filmjéről — amely a Szár
nyas dandár (Zúgnak a szirénák) címet 
kapta — a magyar rádió jövő héten hely
színi közvetítést ad. 

MOZISOK A 
KULTUSZMINISZTÉRIUMBAN 

Szeptember 16-án, szombaton délelőtt a 
keresztény moziaikalmazottak küldöttsé
gileg keresték fel br. Wlassics Gyula dr. 
ál lamtitkárt a kultuszminisztériumban. A 
küldöttség tagjai a következők voltak: 
Rennard Béla, az Uránia filmszínház 
igazgatója, Libertiny Zoltán a Fórura 
filmszínház igazgatója, Oyőrbiró Endre 
ezredes és Vörös Gyula, a Glória mozi 
vezetője. Rennard Béla, a küldöttség szó
noka átnyújtotta az ál lamtitkárnak azt a 
memorandumot, amit a keresztény mozi
alkalmazottak nemrégiben a Kamara vá
lasztmányának adtak át és amelyben ja
vaslatot fektettek le a tekintetben, mi 
módon történjék a mozisok felvétele a 
Kamarába és hogyan gondolják ennek az 
intézménynek átalakítását a mozisoknak 
a Kamarába történő bavonulása követ
keztében. Br. Wlassics Gyula .dr. állam
t i tkár a mozisok küldöttségének kívánsá
gait — értesülésünk szerint — magáévá, 
tette, így tehát ebben az é r te lemben 'vár -
ható, hogy a közeljövőben elkezdődik a 
mozisok kamarai szereplése, illetőleg 
megtörténik a Kamara átszervezése. 

MEGALAKULT A 
MAGYAR ÍRÓK FILMJE RT. 

Hétfőn, • szeptember 18-án délben tar
totta alakuló közgyűlését a Magyar Írók 
Filmje Rt. a Baross Szövetség székházá
ban, Matolay Géza elnöklésével. A köz
gyűlés megállapította, hogy a százötven
ezer pengős részvénytőke teljes egészé

ben lejegyeztetett és a részvénytársasági 
törvényben előírt harminc százalékot 
nemcsak befizették, .hanem azt jelenté
keny mértékben túl is fizették. A jelen-
ievő alapítotagok megválasztották az első 
igazgatóság és felügyelőbizottság tagjait. 
Az igazgatóság tagjai lettek: Bibó Lajos, 
Matolay Géza, Siklóssy Pál, Schramm 
Alfréd, B. Kokas Klára és Görgényi Mik
lós, a felügyelőbizottság tagjai: Orbók 
Attila, Pünkösdi Andor, Ujhely József, 
Marschalkó Lajos, Mécs Alajos, Bereczky 
László és Güttler Antal. A közgyűlés az 
alapítótagoknak a feimentvényt megadta, 
a megalakulást kimondta és ezzel a ma
gyar írók filmvállalkozása a megvalósu
lás stádiumába lépett. A cégbejegyzés a 
legrövidebb időn belül megtörténik és 
azután az új filmvállalat megkezdi mun
káját a magyar filmgyártás területén. 
GERÖ KONTRA FORUM 

Ismeretes az a régi harc, amely a Fó
rum- filmszínház bérlői és Gerő István, az 
egykori mozi-trösztvezér között folyik 
évek óta. Gerő István, akinek évekkel 
ezelőtt érdekeltsége volt a moziban, min
denáron szerette volna ismét a hatalmá
ba kerí teni az egyik legelegánsabb buda
pesti filmszínházat, ezért egész különös 
üzleti fogáshoz folyamodott. Bérbevette 
azt a házat, amelyben a Fórum filmszín
ház épüit s ilyenformán konkurrense 
— albérlőjévé vált. A két fél között ez
után tovább folyt a pereskedés, Gerő 
István felmondta a Fórumnak a bérletet, 
legutóbb azonban úgylátszott, hogy mi
után a második zsidótörvény alaposan 
megnyirbálta Gerő István hatalmát — a 
harc nem folytatódik. A felmondási per 
haladt mégis a maga útján és most a t áb
la ítéletben kötelezte a Fórum-mozi je
lenlegi bérlőit, hogy november elsejéig 
költözzenek ki a helyiségből, mert csak 
birtokon kívül fellebbezhetnek a Kúriá
hoz. Előfordult tehát az a különös eset, 
hogy Budapest legexponáitabb helyén ott 
van egy fényesen berendezett mozgófény
képszínház, előadások azonban öt hét 
múlva már nem tarthatók benne, mert a 
főbérlő Gerő Istvánnak nincs mozienge
délye viszont a moziengedélyes Fórum
mozi nem tar that benne előadásokat, 
mert nern rendelkezik a helyiséggel. A 
meglepően szokatlan filmháborúságot 
azonban aligha nézik tétlenül a magyar 
film felügyeleti hátóságai már csak azért 
sem, mert nemcsak a közönség, hanem a 
magyar filmgyártás szempontjából sem 
lehet közömbös, hogy az egyik legjobban 
jövedelmező pesti mozi nyitva tar t-e , 
avagy zárva. 
KESKENYFILM-BEMUTATŐ 
A KÁRPÁTALJÁRÓL > r -

Hétfőn, szeptember 18-án volt a sajtó
bemutatója B a l a s s a Ferenc és W i l -
c z e k József kárpátaljai barangolásáról 
készített keskenyfilmjének. A bemutatón 
több minisztérium, tur is ta- és síszövet-
ség és sportegyesület képviseltette magát. 
Zúgó folyóvölgyek, 2000 méteres hegy
csúcsok, szelid és merész völgyek, lan
kák: turisták és síelők csodálatos paradi
csoma tárul t a nézők elé. Az idegenfor
galmi propagandának alkalmas filmet bu
dapesti és vidéki egyesületekben fogják 
bemutatni . 
A „KAROSSZÉK" BEMUTATÓJA 

A Magyar írók Filmje produkció első. 
vígjátéka, a Bókay János regényéből 
filmre írt Karosszék pénteken, szeptem
ber 22-én került meghívott közönség előtt 
bemutatásra a Royal Apolíó-ban. A Hun
nia filmgyárban Balogh Béla rendezésé

ben készült újdonságot — melyet a Pala
tínus filmterjesztő kft. hoz forgalomba — 
legközelebbi számunkban ismertetjük. 
PALATÍNUS ALBUM 

Az egyre fejlődő magyar filmkölcsönző
vállalat, a Palatínus filmterjesztő kft. az 
elmúlt héten adta ki díszes albumban 
1939—40. évi anyagát. Az új programm 
hét magyar filmet biztosít a mozisok szá
mára, azonkívül ugyancsak hét válogatott 
külföldi újdonságot hirdet. A Palatínus 
ügyvezető igazgatója, Güttler Antal való
ban napról-napra fokozódó szorgalommal 
fejleszti, bővíti vállalata méreteit, amit 
most kiadott albuma is bizonyít. Ez az 
ízléses, magyaros motívumokkal illusztrált 
vaskos füzet díszére válik a legrégibb és 
legnagyobb filmkölcsönzővállalatnak is 
nemcsak mint propaganda, de mint pro
gram is 
BALESET-FILMEK 
MÚZEUMA AMERIKÁBAN 

Wá s h i n g t o n-ban most kezdték meg 
azoknak a felmfelvételeknek a gyűjtését, 
amelyeket közlekedési balesetekről készí
tettek. Az irat tár különös súlyt helyez t i 
pikus balesetek filmképeire, mer t ezeket 
a bíróságok rendelkezésére akarják bo
csátani. 
RÖKK MARIKA LEVELE 

A napokban érdekes és kedves kis le
velet kaptunk R ö k k Marikától. Csont
színű papíron, kék tintával írott levelet, 
felül a világhírű filmsztár bélyegzőjével, 
alul eredeti aláírásával. A magánlevélke 
az U r á n i a csütörtök-esti premierjére 
hívott meg bennünket az U r á n i a film
színházba, ahol bemutatásra került R ö k k 
Marika legújabb U f a-filmje, a H a l l ó 
J a n i n e ! című nagy revű-attrakció.-
Gratulálunk az eredeti és ízléses ötletű 
propagandához! 
MOZI-ÁRVERÉS BUDAPESTEN 

A B u d a p e s t i K ö z l ö n y szerdai 
számában az árverési hirdetmények kö
zött a Horthy Miklós-út 32. sz. alatt lévő 
N a p mozgó is szerepel, amelynek 1690 

pengőre becsült berendezésére tűztek ki 
árverést. 
FILMMÚZEUM JAPÁNBAN 

Tokióban október havában filmkiállítás 
nyílik meg, amely nagyszabású fi lmünne
péllyel lesz egybekapcsolva. A filmkiállí
tást japán szakkörök állandósítani kíván
ják olymódon, hogy megvásárolják az 
anyag nagyrészét a kiállítóktól és azt egy 
filmmúzeum létesítésére használják fel. 
MEGNYÍLTAK A LONDONI MOZIK 

Az angol kormány, amely csak nemré
gen záratta be a londoni mozikat, enge
délyt adott arra, hogy a brit fővárosban 
a színházak és mozgóképszínházak ismét 
megnyithassák kapuikat a közönség előtt. 
A rendelet értelmében szeptember 15-től 
kezdve ismét megkezdhették az előadáso
kat, de azokat 11 óráig be kell fejezni. A 
rendelet értelmében azok a színházak és 
mozgóképszínházak, amelyek másfél mér
földes (kb. 2Va kilométer) körzetben fek
szenek a Leicester Square körül, már 
este 9 órakor kötelesek befejezni előadá-
cukat. 
GÁL BÉLA 
aki a régebben megszűnt Országos Ma
gyar Filmegyesület kebelében működött 
és- időközben a kultuszminiszter által 
megszüntetett Filmművészeti Iskola igaz
gatótanára volt — mint erről egy napilap 
hirdetéséből értésülünk — előkészítést 
vállal lakásán a filmszínészi és filmren
dezői pályáraí 
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országos Mozgófényképvizsgáló Bizottság 
331—1939. eln. szám. 

(Megjelent a BUDAPESTI KÖZLÖNY 
1939. szeptember 15-iki, 209. számában.) 

Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizott
ság 1939. évi szeptember hó 3-tól szep
tember hó 9-ig tar tot t ülésem 

a) nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 

1. 32. sz. Reklámtekercs (M. F. I.) han
gos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 85 méter 
hosszú, 

2. A Siegfried-vonal (Der Westwall) 
(Ufa) hangos r iport 2 felvonásban, az 
Universum Film A. G. filmgyárban 1939. 
évben készült, 1.130 m hosszú, 

3. Egy filmriporter kalandjai 40. sz. cí
mű, A golfsport művészete alcímű (Shout-
ing For Par) (Fox) hangos sport r iport 1 
felvonásban, a 20th. Century Fox film
gyárban 1939. évben készült, 302 m hosszú, 

4. Mexikó (Ufa) hangos kultúrfilm 1 
felvonásban, az Universum Film A. G. 
filmgyárban 1939. évben készült, 428 m 
hosszú, 

5. Alexander Graham Bell című, A győ
zelmes ember alcímű (Alexander Graham 
Bell) (Fox) hangos színmű 5 felvonásban, 
a 20th. Century Fox filmgyárban 1939. év
ben készült, 2.725 m hosszú, 

6. Magyar világhíradó 811. sz. (M. F. I.) 
hangos r iport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1939. évben készült, 252 m 
hosszú, 

7. Varázsszőnyegen a világ körül V/10. 
című, Délamerikai panoráma alcímű 
(Good Neighbours) (Fox) hangos riport 1 
felvonásban, a 20th. Century Fox film
gyárban 1939. évben készült, 305 m hosszú, 

8. Mennyi esze van a tyúknak? (Können 
Tiere denken) (Ufa) hangos ismeretter
jesztő 1 felvonásban, az Universum Film 
A. G. filmgyárban 1938. évben készült, 
443 m hosszú, 

9. A potyautas (Les c'inq sous de La-
varéde) (Sláger) hangos vígjáték 6 felvo
násban, a Gray filmgyárban 1939. évben 
készült, 2.849 m hosszú, 

10. Szívek muzsikája című, Észak leá
nya alcímű (Second fiddle) (Fox) hangos 
zenés vígjáték 5 felvonásban, a 20th. Cen
tury Fox filmgyárban 1939. évben készült, 
2.456 m hosszú, 

11. Egy párisi ház — előzetes (Derriére 
la facade) (Művészfilm) hangos reklám 1 
felvonásban, a Regina filmgyárban 1939. 
évben készült, 98 m hosszú, 

12. 23. sz. Reklámtekercs (M. F. I.) han
gos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 122 m hosszú, 

13. Víz alatt sem könnyű az élet (Ráu-
ber unter Wasser) (Ufa) hangos ku l tú r 
film 1 felvonásban, az Universum Film 
A. G. filmgyárban 1939. évben készült, 
420 m hosszú, 

14. Férjem a kékszakáll (Das Abenteuer 
geht weiter) (Walter Tibor) hangos víg
játék 5 felvonásban, a Bavaria filmgyár
ban 1939. évben készült, 2.554 m hosszú 
mozgófényképeket. 

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

muta tn i : 

Noszty fiú esete Tóth Marival (Palatí
nus) hangos keskeny színmű 2 felvonás
ban, a Hunnia filmgyárban 1937. évben 
készült, 926 m hosszú mozgófényképet. 

c) Kisérőműsorul a kötelező arányszámba 
beszámít hatónak minősítette: 

1. Az üneplő falu (M. F. I.) hangos is
meretterjesztő 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1937. évben készült, 398. m 
hosszú, 

2. Tanyai lakodalom (Hamza film) han
gos ismeretterjesztő 1 felvonásban, Ma
gyarországon 1939. évben készült, 328 m 
hosszú, 

3. A szent korona gyöngyei (Kovács és 
Faludi) hangos kultúrfilm 1 felvonásban, 
a Hunnia filmgyárban 1938. évben ké 
szült, 325 m hosszú filmeket, mint Ma
gyarországon készült magyar nyelvű moz
gófényképeket. 

d) Nyilvános előadásra alkalmasnak ta
lálta és a mozgófényképüzemekben a ma
gyar nyelvű mozgófényképek bemutatá
sára előírt arányszámba beszámíthatónak 

minősítette: 

Az utolsó Wereczkey (Filmértékesítő 
kft.) hangos vígjáték 5 felvonásban, a 
Magyar Film Irodában 1939. évben ké
szült, 2.290 m hosszú filmet, mint Ma
gyarországon készült, magyar nyelvű 
mozgófényképet. 

c) Az engedélyokirat kiadását megtagadta: 

Hotel Imperial (Paramount) hangos drá
ma 4 felvonásban, a Paramount filmgyár
ban 1939. évben készült, 2.254 m hosszú 
mozgófényképtől. 

f) Külföldre kivini engedélyezte: 

1. Olasz főiskolások (M. F. I.) hangos 
r iport 1 felvonásban, a Magyar Film I ro
dában 1939. évben készült, 17 m hosszú, 

2. Balatonszabadi (M. F. I.) hangos ri
port 1 felvonásban, a Magyar Film I ro
dában 1939. évben készült, 35 m hosszú 
mozgófényképeket. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó 9-én. 
Dr. Szőllőssy Alfréd s. k. 

elnök, 
miniszteri tanácsos. 

MAGYAR VILÁGHÍR AKÓ 
M. F. I. 813. sz. 

1. „Becsüld a munkát!" szervezet k i rán
dulása. (M. F. I. — Fekete.) 

2. Nemzetközi motorvezetéses kerékpár
verseny. (M. F. I. — Horváth, Megyer, 
Marton.) 

3. Uhufészek a Börzsöny-hegység sziklái 
között. (M. F. I. — Zsabka.) 

4. A kassai Kereskedelmi Főiskola meg
nyitása. (M. F. I.) — Somkúti.) 

5. Püspökbeiktatás a kassai székesegy
házban. (M. F. I. — Somkúti.) 

6. Vitorlázó-repülő élet a Hármashatár 
hegyen. (M. F. I. — Horváth.) 

7. Elektromos térben lebegő serpenyő
tűzhely. (Ufa). 

8. A híres czenstochowai Fekete Mária
kép. (Ufa). 

9. Nagyarányú építkezés folyik Masso-
liniában. (Luce). 

10. Légvédelmi gyakorlat a svéd főváros
ban. (Svensk.) 

FOX HANGOS HÍRADÓ 
X I I I . évf. 38. sz. 

1. Képek a német-lengyel harcokról. 
2. A - czenstochowai Feketét Madonna, 

képe sértetlen. 
3. A német előrenyomulás Lengyelország

ban. 
4. Hitler kancellár látogatása a keleti 

fronton. 
5. Átkelés a Visztulán Kulm mellett. 
6. Lengyel menekülők visszatérnek és a 

német katonák gondozásba veszik őket.. 
7. A megszállt területek lakossága üdvözli, 

a bevonuló német katonaságot. 



MAGYAR 
FILMIRODA 
RT I g a z g a t ó s á g és gyár te lep; 

BUDAPEST, IX., 
Könyves Kálmán-körút 15 
T e l e f o n : 1 4 6 — 3 4 6 

H i r a d ó r a k t á r : 

BUDAPEST, VIII., 
S z e n t k i r á l y - u t c a 25 
T e l e f o n ! 1 4 5 — 5 1 0 



fidlcr Ferenc moziberendezés és mozikép-
viselet, VII., Erzsébet-körűt 9—11. Tel.: 
149—431. 

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

Alfa film, VII., Erzsébet kr t . -8 . Telefon: 
144—808, 140—028. 

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

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

Balogh—Orbán, VII., Hársfa-utca 6. Tel.: 
132—940. 

Beregi Ernő adm. szerv, iroda, V., Tátra
utca 15/b. Telefon: 311—537. 

Cinema, VII., Erzsébet-korút 8. Tel.: 
. 337—570. Raktár a házban. 
Continental film, VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 
* 133—532. Raktár : VII., Erzsébet-körút 8. 

Csepreghy film, VII., Erzsébet-krt . 9—11. 
Tel.: 141—200. 

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

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

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

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

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

Engel Fülöp, V., Sas-u. 7. Tel.: 184—005. 
"Erdélyi filmgyártó kft., VII. Erzsébet-krt. 

8. Tel.: 340—350. 
-Farkas J. M. VIII., József-körút 19. Tel.: 

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

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

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

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

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

Tel.: ,833—797. 
Filmfoió üzem, VIII., Rökk Szilárd-u. 11. 

Tel.: 130—805. 
Fi lmkamara , VI., Bajza-u. 18. Telefon: 

113—305, 116—977. 
Filmservice, VII., Erzsébet-körút 9-11. T.: 

144—888, 136—888. 
Fox film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 139— 

437, 131—658. Raktár : VIII., Rákóczi-tér 
11. Telefon: 139—437, 131—658. 

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

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

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

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

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

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

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

Hausz Mária, VII., Erzsébet-krt . 9—11. 
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. 

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

Centrum Kiadóvállalat Rt, Budapest, 

Hunnia filmelhelyező irodája, VII., Erzsé
bet-körút 8. Tel.: 132—828, 132—888. 

Hunnia filmgyár rt. (Filmipari Alap), XIV, 
' G y a r m a t - u . 39. Tel.: 297—999, 297—622, 

297—085, Bingert János dr. ig.: 296—060. 
Ibusz filmszállítás és kölcsönzés, V., Bál-

vány-u. 2. Tel.: *180—876. 
Kamara, VI., Bajza-u. 18. Tel.: 113—305. 

116—977. 
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. Tél.: 297—855. Synchron 
műterem: XIV., Gyarmat-u. 49/b. Tel.: 
297—487. 

Kormos Miklós filmvállalata, VII., Erzsé
bet körút 9—11. III. 5. Tel.: 133—036. 

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

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

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

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

MAGYAR FILM, VI., Bajza-utca 18. Tel.: 
113—305, 116—977. 

Magyar Film Iroda RT., IX., Könyves 
Kálmán-körút 15. Tel.: 146—346, este 7 
órától reggel 9 óráig, valamint vasár- és 
ünnepnap: 146—343, játékfilmgyártás: 
146—342, színészöltözők: 140—727, Inkey 
Tibor fényképész: 135—949, felirat
készítő üzem: 139—211. Híradókiadás: 
VIII.", Szentkirályi-u. 25. Tel.: 145—510. 
Fényképüzem: VIII., Sándor-u. 5-7. Tel.: 
145—510. Filmkölcsönző-osztály: VII., 
Erzsébet-krt. 45. Tel.: *138—916. 

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

Magyar í rók Filmje Rt., XIV., Gyarmat
utca 39. Tel.: 297—999. 

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

Matador film, VIII., Sándor-tér 2. Tel.: 
132—774. Raktár : • V i l i , Népszínház-u 
19. Tel.: 349^114. 

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

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

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

Magyar Mozgófénykép-gépkezelök 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. 

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

Oktatófilm kirendeltség, VIII., Csep-
reghy-u. 4. Tel.: 330—926. 

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

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

Orbán—Balogh, VII., Hársfa-u. 6. Tel.; 
132—940. 

Pacséry László, XII., Királyhájgó-utca 16. 
Pajor Ferenc, VII., Munkás-u. 3/b. Tele

fonhívó: 144—087. 
Palatínus film, VII., Erzsébet-krt 9—11. 

Tel.: 145—411, 145—112 : 

II., Gyulai Pál-utca 14. 

Palló film kft. VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 
133—532. Raktár a házban. 

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

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

Pásztor film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 
337—598. 

Pátr ia film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
140—625. Raktár: VIII., Népszínház-u. 
19. Tel.: 349—414. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radó István, VI., Andrássy-út 68. Telefon: 
122—345. 

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

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

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

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

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

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

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

Star filmgyár, VI., Vilmos császár-út 53. 
Tel.: 113—036. Gyártelep: II., Pasaré t i -
út 122. Tel.: 164—287. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Universal film, VIII., Népszínház-u. 21. 
Tel.: 138—447, 133—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. 

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

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

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

Felelős vezető: Ku lcsá r József. 




