ÉUFOL.YAm
3. SZ.

1931. MA,RC. 1.

CARL LAE:\DILE,
az Universal
Pictures
Corp. elnöke, most ünnepelte filmgyártói
műrodesének 25 éves jubileumát
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hangosfilm,
.térh(>dítása', a
:t:lemzet~özi, filmforgalom
r. struktúráját
~Japj{lpaJl-módositotta s a legkedvezőt-
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Hogy a film nemzetközisége mily' értéket jelentett
'reájuk' néz've;az
az Unió
filmkiviteli 'adataibÓI, állapítható,
meg:
1926-ban az' Egyesült Államok, filmipatii
a következő értékekben' exportalta
'pro-

"111111-111111-111111111 ' lenebb külk~reskedelmi'
viduktumát.")
,_"
-'--' - szenyokat
epp ott -terem''732.000 dollár
Kanadába
tette m~f;" ahol a-találmány életet nyert.
egyéB.
:A!rie'rikába
,2,243.000
' "
Talán mondanunk
: sem kell,' hogy' a
s.on.coo ,
Európába
~ilmgyártás Mekkájáról
: Amerikáról van
Afr ikába
12~,O,OO' ,
szó, amely ezirányúmérhetetlen
fellen1,746.000"
egyéb
helyekre
dülését és gazdagsá'gát a, film internacio'i,~53;000'
dollár
összesen
nális karakterének
köszönhette.
'Sokat
értékben,
gondolkoztunk:
minek kellett (/;z ameriMeg kell jegyeznünk,
hogy ezek az
kaiaknak a hangosfilm? . , . El lehet képadatok
egész"
biztosan
nem,;
tédik a, tényzelni, hogy a business
fogalommá .tevői
leges fOTgalmat és annak 'értékét.
Az
tévedtek
volna, kalkulációikban,
,: mert
Unió külkereskedelmi
statisztíkaí
ad atmegfeledkeztek
arról a -fontos .körülgyűjtése
ugyanis olykép :törté~ik, hogy
ményről,
hogy az új találmány
megdönti
a
kiviteli
árunyilatkozatokon
'a, feladó a
domináló világpiaci helyzetüket "!. ..
küldemény
értékét
is feltünteti,
mely
Sokkal' mélyebb .okok késztették
őket
azonban - miután az exportőr nem tudja
errea végzetes lépésre! A változott oiezobiztosan; hogy a valóságban m:ekkora ré1wokkal.alkudtak
meg! . , ,
szesedé'st kap a film után' - csak hozzáA -némafilm elérte fejlődési maximuvetőleges 3-4 cent lábankint. Ezenkívül
mát, melynek hatása alatt elvesztette páaz export igen tekintélyes- része fotograratlan
népszerűségét,
A filmek hozam a
fált negatíy (amelyről a. kópiák készüloly fantasztikus
arányokban
csökkent,
nek), melynek 'értékelése .,', ugyancsák a
amely a, vúhuíg oeszedeiméi hordta magáfenti okból _;_ színténIényegesen
alatta
patt. Nem volt más mentség, új lendüle- van a tényleges értéknek. '
, '. /
,~e( kellett ,adni "a találmánynak:
egy inVannak szakértők, akik az Unió film.
jekciÓt,"mely életerejét -, ki tudja medkülkereskedelmihozamiitf~riti
' összeg
iHg? _, megmentheti. Ily, körűlmények
közel tízszeTesé_re; 70 mill:ió do!lcíTm ~,e~
között _, H két rossz között, a' kisebbet
"') Yeal' Book 1929.,
választva, ~,'sziiletett
meg .a.beszélőfilm !
I
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szik., A .magunk
részéről túlmagásnaiJ
ítélj:í.iJvmeg ezt a becslést, mert a 3 fel~
vonásnál
hosszabb
filmekből 'Amerika
átlag' évi 300 darabot exportált
(némafilmekből). Európának, Oroszországon kívül.23 legfontosabb
állama van, ezekszezint az ide szállított filmek szába kb.
6!l00. Itét8Ze.~· dollár'os átlagértéket
véve,
e~ 13,800.ÓOO-neTéfelelne meq.
'
Ha tehát csak négyszeres ét is vesszük
a fenti összegnek, beleértve az egyéb filmek értékét.
továbbá
a kópiák
árát,
45-50
'millió dollárról lehet szó, amelynek ~z azon Of? nyelvterületen
kívüli exportjárő] az amerikai iparnak a kdngos,
ületve beszélőfi~7n térhódításával
túlnyomórészt le, kell mondamia,
E megállapítás
elsősorban
Európárá
vvonatkozik, melynek: filmszükségletétaz
amerikai
piac' á következő- százalékos
arányban elégítette 'ki :*)
F'ilmszükségletének
Ország
hány %-át fedezte
Amerikából
Spanyol
'95
Anglid .
'90
Hollandia
9Ö
Portugálie'
90'
Norvégia
90
Svéd
80
Belgium
80
Auaztria
75
Olasz
75
Ftahcia
70
Magya?'
65
, :N émet :
60
Svájc,
60
r "
' Lengyel
60
Róinánia
60
Bulgária'
60
Cseh
50
Jugoszlávia
50
A filmgyártás
ilyetén alakulása,
sajnos nemcsak az amerikaiakat
érinti. E
vég'zetes lépés kihatással'
van az egész
világ szakmai életére és' vele együtt ami
viszonyainkra
is.
,.
Csonkamagyarország
filmimportját
a
szükséglet
szempontjából
a külkereske-
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'
delrni adatoknál
karakterisetikusabban
tárják fel a cenzúrahivatal
adatai. Ezek
ezerint a magyar filmkönzum
az utolsó
1 évben a következőkép alakult:
:
I

!

A cenzúrázott

ktllföldi

f i l m e k
száma méterhossza

,
'

..

1924-ben
953
,1,194.000
1925-ben
1256
1,543.000
1926-ban
1135
1,407.000
1,507.0(j()
1927-ben
1261
1928-ban
1202
" 2,078.000 .
1192 '
1,55Z.00Ö'
1929-ben
1930-ban
9,84
1,035.000
A forgalom - az 1924. évtől eltekintve, amikor a külföldi relációk kiépítése
még' nem fejeződött
be teljesen ~ ruf
utóbbi években 1929-ig- közel egynivőp
mozgott s csak 'a legutolsó két év - rész';
ben az ú] filmgyártási
rendelet, részben
a hangosfilmek
bevezetése miatt ~ mu,~
tat lényeges eltérést.
'
,
Á berlozott filmek származási hely ~~et
ri nt a következőkép oszlottak meg: '.",
Az

filmek származási
helyek
megoszlása Ojozban
.,.
AIl1.~ikai Német Francia Olasz Angol Egyill

~924.~ben
1925-ben
Ui26-ban
1921-ben
1928-ban
1929-ben
1930-ban

importált
szerinti

58
61
60
58
55
52
56

19
15
'20
23
21
21
31

9'
7
9
8
5
5
1

4
3
1
1
1
1
~,)

2
2
1
1
3
4
3

S
:6

'9
9
. !J
II
9

Már e. tftblázatból is feltűnik' az egyd~
származási
országok, közötti eltolódás.
Az amerikai
film' import ja - az 1930:
évtől eltekintve, amelynek emelkedő jel:
lege csak látszólagos, amire rátérünk évről-évré
csökken, ezzel szemben a német ipar p?'oduktumja
egyre nagyobb
arányban kerüi hozzánk.
Sokkal pregnánsabban
domborodnak k.i
a forgalmi eltolódások, ha csak a nagyobb
értékű, azaz a 3 és annál több felvonás:"
ból álló filmek forgalmi adatait vesszük
vizsgálat alá:
.
*) Q.5%-on aluli mennyiségben.

*) Year Book 1929.

2

A 3 és annál több felvonásból álló
filmek
behozatala
e b b ő l
összesen,
amerikai . .
német
drb.
drb. o/c
drb. %

1927-ben
628
291 46
199 30
1928-ban
623
377 5'0
221 35
J929-ben
'588
331 59"
172,29
1930-ban " 336
185 55
136 40
',-4 nagy filmek. összforgalma a~ utolsó
két évben - túlnyomórészt
a _beszélőiilmek meghonosítása
miatt - 1929-re
'6, 1929-ről 30-ra 43%-kal esett.
Származási hely szerint a kimutatott
két ország forgalma változott meg a leg111élyrehatóbban.

Amerika szállította
az első hangos,
:illetve beszélőfilmeket,
így indokolt az
1929. évi százalékos hövekedés.' A múlt
<évi viaszaesés - az egész é~ átlagát véve
j'igyelembe - még nem tekintélyes, de
márts szembeötlő. Ha havonkint vizsgálj'uk 'meg-'azadatokat,
aa év m4._sodikfelé'ben,az, amerikai film importia 7nélyen
alatta maradtiz ö8~z6'~fwzata.15010-ának
Nyilvánvaló, hogy 19~1-bená
visszaesés
még nagyobb mé~űpéij ígérkezik.
Á német produkci6~~~929-ben csökkent,
ami az amerikai. hangosfilmek inváziójában találja magyarázatát.'
A múlt évi

részesedési
növekedést
a német ha:~~~sfilmgyártás megteremtése
és'fellendülése
indokolja. A'.német ipar az év második
felében az amerikai beTwzatalt -_' a 'nagy
filmekben __;. má,1·túlszárnyalt!1.

A nemet beszélőfilm-gyárt4-s, elöl,'Uőrese komoly veszedelmet jeleni az amerikai
filmiparra. Igaz, hogy az angol ui 'beszélők száma (160 milliő) kétszer akkora,
mínt a németül tudóké (80 milliő), ám
vegyük figyelembe, hogy az ango)' nyelvűek, a közismert
nagy
nyelvterüle'tektől eltekintve, az egész világon elszórva élnek s Így adódik össze ez a hatalmas szám, míg a nérnetek nyelvterülete
egységesebb.
, ' "', ,
Ha nem is -tartozik szorosan --cikküttk
keretébe, mindenesetre érdeklődésre tart.
hat számot al.áb,bi, táblázatunk. amelyben
a kÜlÖnböző nyelven beszélők számát tűntet j ük fel:
'

Kjnai~l
Hindosztánul_
Angolul
Németül
Franciául
Japánul
Spanyolul

. Beszél
mil l i
400,

ő

Ett
lélek,
"430

230
160
80

275
,220'

_,45

'J5,
'70

62
40

i

'I

100'

65

A három felvonás nál hossz~bb filmeh impo~';a

származási országoh szerin":

192,=ben
Magyarázaf:

192t!=ban

1929=ben

1930=ban

fekete mezőnv : német film'
fehér mezőny. amerikai film
csíkozert mezőny : egyéb származ ísú film.

t , A forgalom
mélyreható eltolódását tükrözik vissza a cenzúrázott filmek havon.
kénti adatai. Az 1928. évi adatok kb. azon
a nívón mozognak, mint- az előző éviek,
vagyis a normális viszonyok külkereske-

del mi forgalmának
havonkénti
~lakulását tárják fel. Ezzel szemben az 1929. évi
sajátos alakulást a filmgyártási
rendelet
okozta, m~g az 1930. évi már ,a kialakult
hangosfilm-éra
diagrammját
rnutatja,

3
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Július . .
62
Augusztus
51 .
Szeptember
46
Október' - - 47.
November
-':'36 'pécemb~I:_
56

. r,:!t~~~letellel;>b adataínka -következők;'

,.~,~,:;-:.:.,.; A:.3

felYQ~á$ná~-hosszabb-f'ilmek
~,\':: ~,-,:'
<; "
"
·~C,
~'}l z Ú, r ll: f:.o r g a lma
.
, "., Hónap'
192~-ban 1!t29-ben 1930-ban
'.
,.,_... , ".~ .. a .r .. a"b ,',- -':
•..••...• 4~. ••.....

.\.

~

'v'
Január; ,';
5$':'
. ~,' . _ Fe.b,ru~r'
(?O"
":' Március'
,49~:'
~ " .Aprílis .' -5.6
.
~:;:,,'J_l\:Iáj~s, -: : 47,,: "
_i.:.:J(1;n,~u.s.
.61
#

~.

t,'

•

•

j

-.'.

:w

,"J.7!

35·
42'

.. 16" ,
.' 24 .. .,

,

,27· :' .

,40
44.

, .24·.. ·

WI

18

r

121

vú
9.

':{';

9
40
30

41

("-

;~n

.:,6Ü.

:~5.

. 30"<:;'

.A változott -viszonyok által ter~mt~Ú
különleges internaCionális";h~lyzet,'
p~1:6~
. sulva a súlyos gazdasági megpróbáltatá.'.sokkal,
szakmai 'válság' indító okai. '
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JiHt s~ínházigazgató,'
mínde"nékelőtt azt akarom meg- : ';iIl,~pítani, hogyu hangos,
film ártott
a színházak-

M~i~i

J-l11-111II-III--ifl.l·~f~rffll

válaha.
rnilyen
valaki,
telni,
vólm
1•

-~~~~:le~t~!:i~::~

"

'Értve
ezalatt
azt, hogy akárjó, hangosfflmet
is lát
és hifI
azzal soha nem tud annyira .bemintha
szí~h~ú előadást
néze~t
végi~.·'
.
. . '. -

Á filmnek, szerintem i- éppen ezért'eTudniillik, amíg a közönség nem szokta
nem is lehet' az a feladata, hogy 'szolgaí
meg a ::'PiangosfÜmet. Mert~~ig
a hanutánzója
legyen a. szinháznak, .mert ..higosfildtÜj
volt' és az újdonság varázsászen abban "á.pilianatban,
ha :utánQz,
val hatott, addig
előfordulhatott
az,
nem lehet annyira értékes, mint az erehogyha valakinek volt bizonyos szórako.deti -,A filmnek tehát más célok megvalózásra szánt pénzösazege, akkor azon nem
aítását kellene kitűznie maga elé. Olyan
szinházjegyet
vásárolt, .hanern hangosterületeken
kellene mozogni a, amelyeket
filmhez ment, mert az új volt é§ éppen
a szinház nem érhet el és amelyek mégis.
ezért érdekes.
-',
alkalmasak arra, hogy a közönség érdek.lődését
felkeltsék és lekössék. Igy pélDe most, amikor már mindenki
látta
dául világesemények
regisztrálása
kula hangosfilmet . minden előnyével és hiturtörténelmi
szempontból is fontos, tájbáj ával együtt, -senki sem azért nem
képek, messzi vidékek bemutatása,
tudomegy
színházba,. mert
hangosfilmhez
mányos eljárások.
kísérletek
mindmegmegy, hanem azért, mert nincs pénze
se színházjegyre,
se mozijegyre.
annyi fontos
terrénumává
válhatnak a
hangosfilmnek.
A mi már most a hangosfilmet
mint
művészi megnyilvánulást
illeti, az soh;;t-·
De az .itt felsoroltakon
kívül bizosem lesz teljes értél,{ű pótszere a színnyára még sok más olyan terület il? van,
ahol ia film eredetit alkőthat.vahol
nemháznak, II;l~g. pedig azért-. nem, mert a
utánoz. Hogy melyek' ezek aterülete;It.
hangosfilmből
.hiányzik .a~: . élő hang . és
nem tudom; .mert ·nem.~vagYo.k filrp.szak.
~z, 418t~s{ ,,~rázs#. -A hangosfilm kriptoj4~siej:ű. ~d9ro.i'"é,s', éppen :.e~~r.t :n~m .hj" e)llhel',: ',ezeknek' "il, felkutatása . pedig a
f'ilrnsaakemberek .dolga.
..
..
szem, bOgy komoly művészetté
válhatik
."
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FILM, 'HANGOSFILM ÉS SZERZ6IJOG,r
l.

A FILYIKfSZITÉS JOGI PROBLÉM} .•.
JA

" ' ..':,~.

.
'.
:1.
l------Iuszonöt
év előtt primitiv
szerve Í ajánlanak 'egy-egy kitünő l"eg~~Y,t,
""I' H'
kávéházi mutatványvolt
a egy-egy szenzációs drámát, bájos operet< .
film, ma g1'cmdiózus mütet vagy lebilincselő' novellát: amelyet fil,'' ,
'
'vészet.
Akkor naiv szőramesítésre alkalmasnak tal~lnak. E;ek'at
emberek ismerik a szerzőijogí szabál~.. 1[11111111111111111111
~oZás; ma ~z is?~er:,ett~r,
[esziéenek
es a JOVO torkat is,' tudják, hogy az ü:odaimi ,és' műténetírásának
legmegbízhatóbb
eszköze,
vészéti alkotások oltalmára létrejött berni
,4 .művészi gondolat és érzéskifejezés új egyezmény Berlinben 1908-ban reformált
t,~~-ülete: Sok százezer 'ember kenyérkeseszövege és a magyar Szjt, 6. §~ának )0.
'kének forrása.
Gigantikus .ipar,
amely
pontja kizárólagos jogot biztosítanak az
~~il,hÓkat emésit..A
leghatásosabb proirodalmi, .tudornányos vagy művészeti mp,
'pagandaeszköz.
A film valóban jött, lávek szerzőinek arra, hogy műveik 11wzgór
tott és győzött. A kétkedőket elsodorta,
Nnyképészeti
'felhasználásÁra
engedélyt
a benne bízókat soha nem képzelt ered- adjanak. Előre kell bocsátanunk, hogy II
mények élére emelte.
.
törvény 46, §-a ezt a szerzői kizárólagos
" Csodálatos siker, amelynek nem is vajogot, a zenemű, sze?'ZŐiTe is kite!'jesz~ .
.Ú'unk a, végén. Csák azt látjuk, honnan
A' filmvállalkozó,
aki tudja,' hogy. .az
,Jött: nem tudjuk azonban merre halad és íl'óí rnű fümesítésében védve .van, ha, ;vá~
}~oi áll meg? '
,
larnely neki tetsző regényt vagy drámát
megfilmesíteni
óhajt, felkeresi a szerA gazdasági élet jelentős területein,
érdekes és fontos formákban - on(ja a" zőt \ragy jogutódát és a megfilmesítésre
tőle jogosítvány t szerez. Ebben a filmefilm az újabbnál-újabb
kérdéseket a [osítési szerződésben a vállalkozó rendszégú,szvilág
emberei
elé. Nagyszabású
rint minden lehetőt és lehetetlent kiköt
Könyvtárakat írtak már össze a film felvetette problémákról. Csábitó. volná erre
magának, a szerzővel szemben. Bizonyos
mértékb~m ' ez érthető is, mert a vállal'a felette érdekes, a gyakorlati és jogászkozó az így megszerzett jogosítvány alapember számára egyaránt lebilincselő kérján teszi meg további "rendelkezéseitj
-dések tarka területeire
'kirándulni.
De
bízza meg' a rendezőt, az operatőrt,
all
'határt kell magunknak szabni, mert, elmefuttatás unk jelenlegi tárgya, a' [ibm. is kalmazza a: főszereplőket, .gondoskodik ~
művészí
'szcehikáróí,
'az
.öltö~ékekről
.s-ie1'zői ios közötti kapCsolat, kérdése, akármilyen
jelentéktelennek
látszik stb, stb. Ez rengeteg . mun~át;:.)~öY,
főleg töméntelen pénzt igényel-.-lVIe~'tud}
amúgy is óriási anyag, amelyet li rendeljuk érteni tehát, ha á megf'ilmesitendö
:keiésre álló rövid idő' alatt is csak mamű szerzőí joga kÖrűl a' válla!koz6,TerUl~áhárvlatból
vehetünk' távirati
rövid'~ggel' szemügyre.
Fájdaio~1, hálunk a kív'ül' gonddal jd,r el. Pontosan viisg-á1j-a
a,' szerző vagy [ogutödának : I~gitíiliádiÓ'jo'gírodaiom keveset' foglalkozik' e kérdéját,vajjon
a:jog fölött nem törtérlt-'e'iíiáJ
'sÍikkel, még kevesebbet a birói gyakorlat
más irányban rendelkezés; ha jO(lutóáJJ.4l
~és"'így'~ felvetődő' esetekben'<mindenki
bizonytalanságban
van. " ... ,
"áll szémben,. vizsgálja il szerzés címé't,
":10gi' szempontból lwgy'aJii'k.ész{U a tfirYi? ideJét; ha 'ő1'őkösödéS a jogcím; gó,'Íi~'ó~
K váHatkozónak; 'akinek ,rtYilvántele v'ili1 'san JÍnitá'tja az" öi-/:;kösőket . Í'~áioh>':6k." .'.'
"<::' " ,:
~lizszekrénie; 'éi-telmes, "fUrge'; járato"S iratoka't stb. "
i
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A szerző a maga szerzői jogainak egységes egészéből kiemel egy szeletet, a
filmeeitésre vonatkozó korlátlan jogot, megmarad
nála a többszörösítés,
közzététel, forgalomba helyezés, fordítás, adaptálás stb. tekintetében
fennálló. .kizárólagos jog ...0.. átengedi
a filmvállalkozónak, akiről tudja, hogy átalakítja
film.művé,
.' Fájdalom,- a szerző rendszerintnem
töTődik moralis
(személyiségi)jogaival,
vajjon komor' és majesztétikus
művéből
'ném .' esin~ltak-ebántó
.' komédiát ';'. nem
xeresi: a filmművön fel- van-e tüntetve
~ 'néve, hirdetéseknél
és vetítéseknél meg~fu1ítik-e ot :egyáltalában;
nem keresi:
k'ik Jettek műve megf'ilmesitői
stb. stb'.
'_.' A vállalkozó járatos íroval filmszcená'l'iilrriot (filmkönyvat)
készíttet
abból a
regénybŐl, '~a·gy. egyéb rnűből, amelynek
fi1iries'~tési . jOg~t megszerezte.
A fihnszcenárium lil1nművészeti
é.,sfill1tte_chni'l«ii szempontokbóf tagadja ki -a mti rnűvészéti .eszköz szXmára alkal-rrws részeit;
kiegészíti, .módosítja az alapul fekvdirodalmí művet, Szinte korlátlanul . gyúrja
.fi :kezében levű irodalmi anyag'ót,egy\-

""

részt, mer t vez nagyjában' szükséges is,
másrészt, mert. a mi Írónk . a· szerződé
megkötésekor
egy. szót s~mkötött
ki
művének művészeti épsége oltalmára. Ugv'
készíti el ezt az írói művet, hogy kész
tervet ad amegtet'emtendő
film, számár«.
A [ilmezcetuirium: oly külön oltalon~ .
alatt álló szerzői mű, amelyet a filmszerzője vagy önállóan alkotott, vagy mas
műv.ébői a sze;z_ő engedélyéVel alakított
át, de úgy, hogy annak nyomán a fHn'jelenetről-jelenetre
megalkotható.
Mi?t~~
két münek: küÚjn oltalma. ~a,n.·
.
A német irodalom az ilyen filmatko-, ..
tásra érett filmszcenáriumot,
fil~fotg~tásra alkalmas könyvnek _.: szaknyelven
"drehreifes
Buch" vagy ,;kurbelfertfges,
Buch'-nak - hívja.
-;',;
Eddig' tehát már két sze?'zöi jógósítottal találkozunk." Az alapul fekvő' regény, dráma, vagy novella 'szei'zőjénef,~
szerzőí jogával és a iilm..s+cená.riut~"készítőjének szerzői jogával. Ezzel azOnban
a szerzői joggal 'bírók sora -nincs kirnerítvc.
..~
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paródíában, 'illetve moZlszkece'sben,n;hl.t
a"kap'parihágai
és kir. 'C'? t) udvá~..t
LiehthofcTheatel~ végtagjai". . ." ..'
c i913, deeémber' 3-á~ a Né.popúa.·
Ed{.mokrél, főleg: a.lap~kban
son ki netofonjának,
a, "l>esiélő moígokép~
1Hllltl'lllllllllllH " :l?eszáinölónk·
niegjere~thii:detése,kről
s
Dl. r ...
során...eIJ utotnek a bemutatását;'.
hird~Ú,' De: már ~~n'l
tÍJ1jk ai; J.91~~ik "'év:rg·.~,):ovflbb
köi- a' "Szórakoz6heJyek;' rov:at~bari,. han~íll
vM';i\' fItm'r:é~lánuro.zfts't; JátJui<;'hQgy
külön a lap' b~iső s~övegoldalán. :.lVlűíÚ;.
mei!' a. többi mozgószínház színtén ',kmőjt
J{e.~b~;in3-banl
mán 80 . milliméteoldalakra v(ni~( liirdeÚseiveC A Mozg6í~}eklá~0K
meg. Ai ~'p{)~l;{ az
_u,t:Q,r$ppóhém,~e~)irdeti, .~xál'ayva,L a .,f,Ő- kép Qtúwti. a Ú;z.t 'F~;'in~-1}tO~gQ(;i~ihr
'~' Jiol:ii'nson Krausz círnű ;Kúinthy-s~~~.;·~,~~pbeJl.. 'a :PiJi~rQ&:iNagYlliozgó·.; ..pant;(:-'.t;;. a Tiv.ot~,PsY1!ln4é( é·s.-Bllra '"'4:gg~~- eset hirdeti·, Baumann ~Kái'l>llyal' :.a:' :íőp..ql!ij - fllIDj~~., mí~:.~~,:J)(j/!Ii~ó,n-mo7r.~Q:an szerepben) " ~ár, i~o~i~9,
D.agyll~g4 .:h,ir~eté&t jelent~'t;lJleg-:~z .. o{!~~·s~~.~j.~!8eh~:
~f3 ,f~y.!á~fe'r, <; ~eg'~epl~~
1yesítve lepnek, fet az elso ~~~ya,r;~qm~
:y'~~p~fabi)
íako~b~ll~ Á_n\
kÖ~I~m~~Yü~kb~n' b~~~á-

cs,'

; :'E' ': ....
moltunk .a.lÍ~rmin<;éyeVjW,
'~:". .ll.els{>:;kezdetle~€s filmreklá-

jelennek

.iPÜIi%~i~í~

e~eK~"i~!~~#

6

még .~illden különösebb ~tlet vagy rajz
vállalatok
sajtóirodáiban
szerz(ídtetett
nélküli reklámok
De szembetűnik csakdra/matur qok, saftofljnŐkökp,lla:ndóan
új
hamar.vhogy az egyre szaporodó mozgóés [riss Teklámötleteken
tör ik afejüket.
,színházak mind több és több helyet fogEttől kezdve ~ mozi reklám fejlődésének
.Ialnak el a lapok hasábjain.
'Természelényegét a rekuimátletek adják meg. Hogy
tes, hogy a műsor-plakátirozás
is egyre
mi a reklámötlet, nem kell bővebben manélkülözhetetlenebbé
válik a' reklámírogyáráznunk.
Az, ami az ételben a bors,
J:_
,
"
záa ~r.én.
". ::'r
a tejben a vitamin, levegőben az oxigén,
vagy egy divatos ,hasonlattal
élj ünk: il
Igf fest rekláméletünk
ahf+bo~~u kimotalkóban
a benzin!
A sajtófőnökök,
töré~~ig s ezzel lezárul a filmreklám első
dramaturgok
már jól tudják, hogy a
idöszak,!. .'
nagy összegeket' követelő mozi- és filmDe elkövetkezik a végzetes 1914. j):ínius
reklámmal is, százszázalékos
eredményt
29-ikí. dátum, Ferenc Fer'dinánd-:' tróncsak
úgy
lehet'
elérni,
ha
pszichológiai
örök~s méggyilkolásának
napja: Kitör a
alapon. tudják felkölteni a tömegek érvilágháború!
A szórakozóhelyek csaknem
deklődését, figyeimét.
És itt kezd műválságba jutnak, mert az élet megbénuoészetté,
tudo~nnyá
válni a mozireklása. miatt a művészi élet is megszűnik.
lám
!
Ez
a
fejlett
reklámrendszer
azon~~~rencsére
azonban csak átmenetileg,
ban horríbílís anyagi áldozatokat köveJ~s, csak rövid ideig tart ez az állapot,
tel a moziszakmától.
amelyeket azonbau
addig, míg a közönség rájön, hogy a
ez
szívesen
áldoz,
mert
ci befektetésekvérviharoa időkben éppen a szórakozásnek,
a
kidolgozott
reklámstratégiai
alasal kell a szomorú perceket felejteni. A
pon, való felhasználás
mellett, sikerét,
háború alatt azonban nagyon kis helyre
eredményét látja.
szorul
a moz ireklám,
mint általában
Mint ismeretes" pár, esztendővel ezminden .hirdetés. A háború utáni idő : az
bereklámíro1..9).8" évi spanyol
járvány
ée a f01'Ta- előtt, mínden filmműsor
zása bizonyos előirányzott, nagyobb öszddimi korszak sem kedvez a mozgószinszeg felhasználával történt. Az előirányházaknak S így persze a mozi reklámnak
zott összeget vagy a filmet forgalomba
Sem, A ,kommünben pedig teljesen meghozó váll aja t fektette be (amelynek első~z,if,nik minden gazdasági verseny, Mi érsorban érdeke a kép kellő ,beharangotelme lett volna a kommün ideje alatt a
zásaj ;: vagy az' a premiersztnház,
amely
hirdetésnek s így a mozireklámnak ?
meg'. De 'Sok
,Az ,1920., esztendő után már kezd újra , a filmet először jelenttette
esetben közösen viselték' a reklámirozás
éledni.ra gazdasági és művészi élet. Jön
a. konjunktúra,
az ínflációs időszak és ez költségeit, (Ei fennáll némilég ma is.')
De amióta ugyanazt a filmműsórt 'egymeglátszik mindjárt
a moziszakrnán is,
szerre két, esetleg három premierszlnház
,Uj, hatalmas fiImvállalatok,
mozgóképszín.házakkeletke~nek:
minek folytán a mutatja be, a közös műsort játszó filmszínházak
együttesen· viselik- a reklámmoiírek.lám
egyszerTe 'óTidsi lendüle tköltségekét.
'!.'> t"
~'k, fejlődésnek
indtiL ' Az egymással
Ezeiőtt még' ai' 'volt' il; szokás, hogy a
konkurrálő
film~zínházak
rendszeres,
filmvállalatok maguk' 'gondoskodtak. filmnagyhirdetőkké
válnak, ami' főleg a laieik- reklámirozásáről,
mert.nem .akaetak
pok hasábjain
látszik' meg. A terjedelabba ahelyze,tbe
kerülni, hogy
lílríí~
és .gyakor'i hirdetéseken
kívül megszính{iza~ egyes filmjeiket kellő' .reklájn
)elennek
az els'/) moitiko"-mmü'liikék és
'Utóbbi 'időIliost már "nemcsak a szin házak '11i.űsOrat ~iilÍlYáb.an megbuktassák."
ben .azonhan arnoz{uhgínházak
onállóan
Játnak
napvilágot
a Szfnház-Művészet
rn.űs.oraik p{o,pádari.cUiját;"'·
~'ovatblm, -hanent fi' m,ozi1nűso:rok ,Is: A '~l8zítikéuf
, Hogy á konjilJl~t~,rá;idején rhlly'hdt::
~o~ihirdetések;, változatos.
tipógtáfiáiba
ribilis összeget áldoztak egyes vállalatok
~evonui'~á~ metsz~t;, a fénykép .és a film:
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mozh'eklá'mra 'és 'h(jgy"'~zeket
az elő'il'ányzott' reklániös~egeket'
milyen
rnődon ha'szD-áiták: fel, csak 'egy~két,h~tal~
'mas' filmattrakciónak
emlékezetes berekIámirozására
akarunk rámutatí1i{
,
Példiul
CharÍie
Chaplin'
világhírű
filrnjére, az Aranyláz-ra,' 210 millió 'ko'i'onat (akkor még : koionában 'szá~ítot~
tUÍ1~) áldozott a ~ádius-filrttvállalat.'
'
Ebből jutott: 80 mÚli ó sajtőreklámra,
SO millió Chaplint ábrázoló kis ajándékszobrocskákra,
'3Ó miÚió 3.. szokásosnál
nagyobb plakát-reklámra,
io rnillió . koronába
került
a Magyar
Hiriap-nak 'a
premier napján megjelent '4 oldalas rnelléklete,' 'amely egész .terjedelmében
,ai
Aranyláz reklámját
szolgálta, 10 .milliót
.kaptak hivatásos, jónevű irók, esztétikusok, 'hogy egyéni impressziójukat meg'í~ják: a filmről.
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MINDEN· FILMSitNHÁZ
A,LEGNÁ-GYOBB ELISM~RÉS
HANGJ fi.,. N ' _ri.ry[~
:LÁTKOZIK A TELEFONGY AR i::.EME~
ZES ÉS -,FOTÖCELLÁS LEAbÖGÉP:€-

1

• ,.

,igai-

UT'1lkodik,';"

fiÍmú,akma
jólétének
ban-a - 1'eklártt!...

'

" . Ai '1929/30; évi. filmszezónba;n ugyan
a-:]w,rigos!ürti ,mégegy
l).is lendületet
adott a, mozíreklám,f~jlŐdésénel)..
ami
főleg abban nyilvánult,
hogya, premieriilmsz.ínháza)c újabb jJver.senyr.e
kelvén,
az
"
'"
_.' ~'.
:
eddig megszokotkm~retek.en
JeWI: is, hir'.

"

Természetes,
hogy az illetékes tényezők ennek okát az általános gazdasági
helyzet leromlásával igyekeznek
magyarázni. '
,,-'
De' mi jtt utalunk á Berlinben-tavatv
megtartott rt'klám-világkongresszus
'sokat mondó [elszavára: "A reklárt1J a'Vtw,g
jóiétenek a kulcsa!"
, .
Mi ebből a sarkigazságból
levonv-a rá
következtetést
és azt' a filmszakmára
'vonatkoztatva,
megfordítva
hirdetjük: ,'A

.;

~~,ést mutat..

MEYDAM,

dették az újvilágcsodát
: sokszor egészoldalas terjedelmű
reklámokat adván' ':I~
az újságokban.
'De sajnálattal
kell'le~
szögeznünk, 'hogy napjainkban'
a f'ilmszakmában
hatáTozottan'
Tek.lánveUené's

, 'E~en'kíviÚ ioo.ooo példányban
megjekis regények, füzetek szelgálták az
Aranyláz hatalmas
reklámját.
Csak így
volt lehetséges, hogy a Royal-Apolló. az
Aranyláz-at
6 hétig e1i euite játszotta,
ami abban az időben szekatlan eredmény
volt a..filmsza'kmában,
.
'
, .Hasonló összeget emésztet fel akkorüh, a, Ben-lI'ur, ,(20Q : millió :, korona,
i6.000' pengő), a Tí'zparancsolat'
(180
willió korona, 14.000 pengő) s más hasOl1lóvilágat tr akai ók propaga ndá] a,
, ' Sajnos;' '~, dekonjunktúrális 'idők, bekövetk~ztévela
mozireklá~
nagy vissza< ~.

. WILHElM

a 'berlini Ufa külföldi osztályának az
gatója februárban' Budapesten tartózkodott:
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~f(EÜ)'l;f,i HA'NGÖSFÍM-LEADOdE~
PE!:T 'v ÁSXROL~ 'l{ÉRiEN -~ÁR.IÚAN~
LÁTOT', A ' TELEFÓNGY Á R.TÖ L ES
H.Ai;r~qAS,~~M.E'G>~·
r.~~tE!9NG~k~,VII. ker.; Csengeü-utca,- ,1. . szfuu.,.,

-Ma~Ya~~:::;~:f~"!"kf;:/f1~~ek

MlINDI(ET RENDSZERŰ'

LEADÓGÉ:

Hi\titalos

""~~'::.','~_i'Ei:,.:;~~'.~;::':~
:~,';~,'~'.:,

'",l;" ,_-,:',:':

-óráki' .tlélután:' i20.:jg'1

,Télefon~'J,Ózsef·3-7~98;"
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I·.. ·~ FIL~I HALOTTAI.

Pilmexpediciő fr~n~i~ ~UY~nába. ~íori~~Jc
és Richard párzsi nagyiparosok- filzriexpedi,ciót rendeznek a francia ~uyanába. -amélyet 'Gaston V i n c k e 'rendező ·irányít. Hálrom filmoperatőr,' köztük -ezs hangfÖlve,1ő
operatőr. továbbá egy rádiótávírász
és" eg~
geblúgus ment el az expedícióval,' a'me1~
teljes' földrajzi fölvételt' aka!' .a frariéiá
Guyanáról készíteni.
'...(

o. A hollywoodi

filmkolónia 'egyik tagjá:
.Louis Wohlheim február
16,'án ·~tlig·46
éves korában hirtelenül
elhúnyt.
Wohl-heim. ismert berlini szlnpadiazinész
volt,
·:~(ki legutóbb meghívást kapott
Hollywoodba néhány. hangosf'ilm-szerep betöltésére. Egyik világhírű szerepe Remarque
-', yugaton a" helyzet. változatlán'.
.cimű
iilmdarabja
"Kat"-ja, Katainsky tizedes
sZerepe,; amellyel. miridenütt
nagy sikert
·aJiatott. .Neve annyira ismertté vált és
szerepe révén annyira
megkedveltette

.'

Érdekes cenzúrakísérlet

magát, hogy új nagyobb szerepet 'bíztak
l'á) amelyhez
azonban egy kevéssé ---!.
k-övér volt, Néhány 'kilót kellett volna le:..
_a(Tni, Wohlheirn azonban olyannyira ko"
.
.
'Ilwlya-n vette a fogyasztókúrát,
hogy két
hét alatt .15 kilót fogyott. Hirtelenül legyöngült
szervezete ezt a nagyarányú
visszaeséat nem' bírttr'el,- amelyhez" még
l;égebbi betegsége is járult, úgyhogy két-

... ~~

a Nemzetközi Qk.rőmai Nemzetközi

tatófilm-Intézetnél.·A
Oktató-film-Intézet csoportot alakított .. a
bel- és külföldi sajtó, a tudomány, a: póti;tika és a művészet nevezetesebb embereiből, amely csoportnak elézetesen be akar mútatnicegyes filmeket, hogy ezek. még a fHm
hivatalos megcenzúrálása
~lött' fejts~k.~,j
véleményüket a rendelkezésükre
álló lapokban, Az elsö e l ö z e't e s ee n ll: Ú l' a igen
szép eredménnyel járt, Az Oktatófilm-Intézet nagytermében nemrégiben összejötje}l:
a Rómában tartózkodó pagy világlap-tudősitók li S t a nl p a e s t e r á: (A külföldi sajtÓ)
. elnökének a vezetésével. Az else film, amiJ.
lyet ilymódon "elöször" cenzúráztak ,'a
Metro li a lle l u"j a' című . .filmje volt és az
első vitaest nyomán. a sajtó sokoldalúan éi;
igen rokonszenvesen foglalkozik ai Int~zet
kísérletéveL'.
,
.,
,,;,;.~
o

heti koplalókúra ' után elhúnyt.
Halála
Dszinté részvétet keltett úgy. az európai',
Jnint az amerikai filmvilágban.
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CARL LAEMMr~E,
'~~"tr~ive'rs~i~f.Ü~gyár
.nagynevű
elnöke
.most ünnepelte 25 éves f'ilmgyárosi
mű~,Qdésének azévfordulóját,
GarILae'l'n1nle
,l'sm·-ben született . Laubheimben,
Würt,~t:mberg, egyik kis városában,
ahonnan
\;ID,ég,egészen fiatalon hajózott át. az Uj,;i\~gba, .hogy ott szerencsét
próbáljon.
Mint a többi filmkirály.
ő is keserves
munka árán jutott arra a magas piedesz-tára, amelyen. ma áll és amely annyi di·cSQséget szerzett neki és a vezetése alatt
'~Jfó gyárnak
~906 óta szolgálja a filmkult(lrát, . amelynek
számos tehetséget
fedezett föl és amely annyi .nagy . filmet
'köszönhet neki. Hatvannégy éves korában
'iz egész világ kinematográfiája szerétet.1!~rveszi· körüi 'és 'lélekben
csatlakozik
ahhoz az'ünneplésh~z,
amelyben "Onkel
:Carl"'inost
Hollywoodban
részesül, 'Al,
~rtleí:ikai . filmipar
nevében WIll \ HaiJs
h~talmasalbumotnyujiott'
át az ünne.peltnek.: a~elybe,az
amerikai kinemate'gráfÜi. minden ismertebb tagja írta be a
'~~fét. Ebbe ,a nagy, albumba mi; ·~'agya-.
l'Ok: IS beírjuk nevünket és csatlakozunk
ahhoz. a, szeretetteljes
gratulációhoz.
~~elyben' ~A,_~erikában 'része volt.
'

~özül- az egyik) A füst, .most jutotL.a
nagy nyilvánosság' elé és' meg kell tárgyilagosan
állapítani,
hogy komoly .és
nagy sikerrel. A füst és A szép Pongrácné krinolinja
címűúj hangosfilmek
értékes előfutárjai
a tavasszal
meginduló
magyar filmgyártásnak,
amely elé most
teljes .reménységgel és felfokozott kiváncsisággal
néz ország-világ.
A rnunkanélküli szinészek,
rendezők,
operatörök
évek óta tartó nehézség után várva-várják a zuglói műteremben
a munka megindulását, ahonnan most ízelítőül egyelőre egy filmet kaptunk, amelyet .rövidesen a másik hangosfilm is követ,' Hosssú
évek stagnálása
után jutottunk
idáig,
hogy legalább hinni és xemélni, lehet a.
magyar
filmgyártás
megindulásában.
a
husvét, utáni hetekben. Bármilyen formában, bármilyen. feltételek. mellett is kezdődik. meg a .munka,
a kenyér kérdés
szempontjából-teljesen
irreveláns a mód,
a fontos, hogy. a munkanélküli
sze IIe n,li
munkások
meglehetős tábora ismét. kenyérhez Jusson, Az első magyar hango film az új esztendőben A füst,. kedvez.ö·
auspiciumok 'között indul és várható S~.,.
~I .
kere a magyar tehetség,
a magyar, al";'A nürnbergi közlekedési múzeum film-" ~kotó
munka győzelmét is jelenti.
.
archívuma.
A nürnbergi
közlekedési múzeum, amely néhány évvel ezelőtt 'kultúr-.
filmelőadásokra rendezkedett be, külőn filI11-.
H:Ötele~Qoktatófilm Esztországban.
Esitarchívumot is állított föl, amelynek 1~30·.or.szágban
.EstrKultúrfilm
néven szarveaeeV. .végén 112 kópiája és 30 filinnegatívja . tet, létesítettek, amelynek célja oktatifHv<llt. A film között különböző 9ktatóJ,_ is- mek gyártása és forgalombahozatala,
',tnimeretterjesztő-,
reklám- és játékfilmet ta-.
után a kormány azt tervezi, hogya mozgúr!l.liink amelyek igen értékes kiegészítői 'a. képszlnházak
számára
kötelezővé tesai ~
iiürnb~rgi közlekedési múzeum kulturális
tö-,
oktatófilmek előadását, Az új szerveze~ te~'tekvés~inek.".,
.
.
. ~
" mászetesen elsősorbarr eszt gyártmányu:o,k~:Hangosfi1m' az iskolában.
Az.'·',angliai'
tátófilmek terjesztését ,tűzi ki ~éluLA .t(jMol d d ts e-x-g r ó f s á.g
15 iskolájában
telező- Oktató.- ,és ismeretterjesztő
. filril.r:íH
illost vezették be:'::k[séFI~~en
-a- hangosszóló rendelet' értelmében
a filmsainházafilmet. A kísérletek ,főleg arra .jrányulna~I,~at
arra .kötelezík, hogy műsorukb,an. le~ho~y a' kevesbbé', tehetséges gyerekek mi-: alább 100 m. hosszu ismeretterjesztő filmet
'k'ént fogadják a hangosfilrn-előadásokat.,
A., illesszenek be,..
rtíSérletek eredményei'ről át' ískolaév végen ' ~:.
- •• .:__ __ _
_
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ezt be' kell

'jes' kihasználásával
nak,

jól

gyarapodhassa-

..

i.sm~~'ni - '~h'?nt~tta ~a~n~k
' Amit az előzőkben említett német Cikk
a kozepes iganyu
nézőnek
él; kísérőzene,
állati és egyéb természeti
.
mulatságát,
aki napi munhangjelenségek
közvetítésének
fontossá'11"11""1""'111'111'1111111
,kájának
végeztével
azé:t
gáról említ, más' lapra
tartozó kérdés,
'. ,
helyezkedett
el a mozgoMiftdenésetre
leszögezhetjük,
hogy" 'az:
-s~inház kényelmes zsöllyéjében, hogy hol
ilyen zenés; vagy "zörejes" filmeknek iilnívős, .hol kevésbbé
nívós, de mindenkalmázása
. sem iskolai, , sem'
m'pzgo-esetre kevés szell'emimegeröltetést
igén1Jszínházi szempontból nem jel'enth.ethát:lő 'szó1'akozásban l'egyen ?'él~ze. A néma
rányt,
túl' nagy jelentőségük
azonbar
',ókta~film )s, minderí igyekezetével .aion
semmiesetre
sincsen.'
volt, hogy egyszerű és jól érthetően szöHa a hangjelenségek
demonstrálásának
;v;aiezett feliratok alkalmazásával, képpel,
pedagőgíai
szempontból
különös
ért~k~
tehát -lehetőlég minél kevesebb szellemi
volna,' akkor ai' évek' hosszú sora ór
-igénybevételt:jelel,1tő
módón oktassa a
tökéletes gramofon- és a szükségés hangt~hulót; akinek profitálási
lehetőségeit
lemez-archívum
az iskolák -szertáraíbau
.rontaná a<léleknélküli. a gyermek értelmi
már régen helyet foglalt volna.t) Ei aiÓI1-nívöjához; képzettségéhez
és egyébkö.ban éppen olyan felesleges, mint arnilyen
'l:uJ'ii1ényekhez' alkalmazkodni nem',tudó,
felesleges a zörejeketés
főleg'á',
mechanikai
kítÚ11;őszqveg, amelynek
.el- gyárázatokat
közvetítőhllngosfilm,m~'i-t
irtésé'hez
még a mozgószinházban
,szó-' nincs az a gép, amely a magyarázás
l'ako~ó felnőttnek
is ,fokozott
f'ílgyefel~dat~t' jobban, vagy csak megköze-Iemre
van szüksége;
A tanilló ' gyerlítően 'olyan jól láthatná
et, mint a' fa'ril'ek~taz
.ilyen kettős "es ,'m~gfeszí..
nító.. 'aki "~emcsak a Helyzethez; n~~~lY:~ú'inu~k~val,
jár~ megerőltetés
tökéledékeinek értelmi szjnvonalához
és int~~:Ú~n'- kímeeítené, . anélkül; hogy ered- Iigenci&Jál;loz tud alkalmazni, 'haneináki
inényhez:'vezétné'.
~zUk(ség esetén, váltakozó felfogflsb::iii ~,'3.
,.:'t Az' ei~o~d~ttak.
teljes ' mértékben .vo- . megvilágí tásban addig ismétli mondaní'natkoznak amozgószínház!'
és népművevalóját,amíg'fá,~'adózásateljes
'ere4téSi kuitúrfiImelsre)s;
amelyek mánapság
méhYhez vezet. Ezzel ~szemben a beszélőkétségkívül
.csak '4 -technik~i
újszerű~ktatóiílm: szava javarészt
nyom nelkii~
kédv.éé.rt 'felennek.meg,
beszélő, forhangzik elés a' megfigyelésére
fordított
rmábanháil-g'o$
; magyarázó
szőveggel,
fáradság csökkenti. a képrésszel való' o,k~~gy''keretcseJekinérihyel.· K.eveseb b él;~d- ta tás .e-l'~dm,,~nY~!lektökéletesságát
~~:,~ .
való, }ne~Kigy~l_é.sij~hö.z
.••.-sokkal
A filmoKtatás ~egyetfen ce)ja az, nqg'Y
Dagyobb'fig~elemFe
van: szükség, mint
se~i~§é~~l:~,i~gy~~ a'-tan~tÓnak '~&~:~~~·<f\'rtlel)nYi,f.'j
gyeliÍlét:;B ~fe~ír.M!Jkl(al ellátott.
'2) ':-Az, 'iskoiikb:i.h':"eddi~ 'erv~tve 'iÚúW;na.~~W~fi!~,igé~Yt ,.~qlJ,'p~;
'Ji,9~:1,1,:qé~(f:ís- latos" gramófciiiók- " kivéteL.néfkür ::á' nyelv:m' '-;;:;','e' t'.'",:',· ,,"a",' fl' 'tm' ": "u'tQ,í(,;'!j,t.;. "'tŐs~';'];:,·..
~~_,:~t .. ,~... " ~N:
..JI'--:::'Át! ...":ri:.'ér_~ _.$i.~....
és. ..-~~l1~~~~fr~:._
:~tg!ljfl~~.~~·..".:~"

zri'a-
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könyv'nek a szemléltető oktatás legtöké•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: •••5••••••••• ~••
Iétesebb- formájával .. az o!{tató, mozgóA, TELEFQNGY AR FOTÓGEbLÁS ES
képpel ,-,:, I'i
~:I :t:"'l;' ..:;,"\" '," ~ ,'.,,''>LEMF!Z,ES' r; LEADOCÉPE."MINDE-

:.:!~2'.T.:~~!::~~!!.~:~~
.

',f

A fÚméi~~a,g,)~eljr"
~OzgÓszínr~á~: ':;••••••
ban is teljes sikerrel tölti be ismeretter- .»
,',
,
-, , ~zl" h" t' 't' ;1.,'''l!
• -K'm.fű' '. '" l ,c,
Ska~d,ma)k -::-mo1';lkong,r,esszus.A. sved
Jes, o _. ,lva as~< /~~, '" ,,~,:~,2n~jl)leg6~ < Mozieg'yesület meghívására
decemberben
varázsolja
az ifjúság ele Idegen orszarendezték az első skandináv film- és mozigok kultúráját,
távoli vidékek exotikukongresszust Stockholmban, amelyen résztmait, a természet rejtelyes "jelenségeit, . v~ttek a ,svéd, d,á~! ~?rv~g és finn .mozgő_;
'.'
"k'"
i'
>: képszínházak.
kiküldöttel.
A ', kongresszus
a. térmészettudományo
nagy apparafőcélja az volt hogy ez a nég sk ndináv
izénvlő o . experrmen
'
tuman,
't
l 'It
a filma
.1us t igény.
e.mu
állam f i l m u n' i ó t létesítsen ay hazai
idők rekonstruált
történelmi
esemégyártás egységes alátámasztása- és megs~:if
~ye,it, a,. közszükségleti
cikkek előállilárdítása érdekében és. védekezésül
a, kiíjlr
tá ' folyamatának
gyakorlati
képét és földi filmbehozatal túltengése ellen, A h~
,,!!l ,
romnapos kongresszuselsőkét
napja bizat-egyéb olyan
jelenségeket
. és esernémas konferenciákkal telt el, míg az öS13~s
~yeket~ amelyekre
a, modern. iskolákérdéseket nyilvánosan
csak a harmadik
jlak oktatómunkájában
nélkülözhetetletárgyalási napon vitatták meg. A kongre$~
,~ül .. szüksége
van,' .és amelyeket
d~- szus elnöke C, B ra nn b e r g,.syédorsf'~g,
.
gvűlési képviselő, a svéd Moziégyesület:
él,wo'nstrálnia és megközelítenie .időhöz- és nöke volt, Tárgyalta a kongresszus' az ég1es
)e~yhezkötQttségében
film nélkül soharésztvevő országok f'ilmviszonyait , is, nevesem lehetett volna, Ez ~ fil1nnek egyetzetesen a négy országban. érvényben Jev9
ie:;t súrepe és [elbecsiilh.etetien._. é,.,.Úkü kölcsöndíjak
ügyét is. Igy megállapították,
hogy Svédországban és Finnországban ige'
jelentősége'
iskolg,i oktatás körül! .
magas kölcsöndíjak vannak érvényben, míg
.. A hangos kisérőszövég
jelentőségéről
Dániában és Nervégiában
a kölcsöndíjak
csák
mozgószinházi
.szórakoztató bemusokkal mérsékeltebbek, A k~mgressz~sv~11tások kÖrül eshétik' komoly szó, bár.
gül h~tározatot hoz~tt, amelyben kÍl~pnsn b 'd'"
",
'b .,
'd tisé ..,__
.dotta, .hogy. a. négy allam kormánya-skéte"l AI esze
ujszerusege
en es el e .e iseles a .hazai filmgyártást minden :erővel tajj(ében'rejlő üzleti értéket leszámítva, a mogatni és elősegíteni. Ugyanakkorvami'jó lcultúrfilm;.felimtok
máig is előnyökor e négy állam színházbulajdonosai
jö~helyettesitik á 'színkronizált
magyatek ö,ssze.konfe:enciára, .a n~gy á}ll_tmf~"f
-,
.."
"
t' l'
üksé :t J . '..
cenzúrahivatalainak
a megbízottai
IS talal~:azoszoveget es e jesen szu seg e enne
kozást adtak' egymásnak; ·hogy ,:a filmcenteszi~ a nehézkes keretet.iis. .
.
zúra kérdésében is egységes
álláspontot
Az iskolai oktatásban és iskolánkivüli
foglalhassanak el,
.,;~.ir..
'riépmüvelésQen a tanár, tanító vagye!ŐAz avantgarde-kongresszus Berlinben; Az
a<ÍÓ'magyarázaÜ~, amelyet a kölefező maeurópai filmavantgarde-csoportok egyik ré.'.
,
"
sie' úgy határozott, hogy 1931-ben Berlini,Y:J:!" 'iskolai, .íilmoktatásban
használatos
ben tartják meg kongresszusukat.
A kőtí'~::lílm-vezérlapok" oly kiváló eredménygresszust -áprflisra vagy> máiusra híVJák
\lYel készítenek .elő és amelyet a' gondos
össze, A francia és holland avantgardísták
'is 'szakszerű munkával szövegezett Úlrh- máris hozzájárultak ehhez a tervhez, mert
'iéliriltok olyszervesen . egészítenek tö,kéBerlin ma kiválóan alkalmas nemzetközi
.,
.
..
,filmkQngl'eS!;ZUsol!: megtartás~a,.
rnertva
letessé;':'felesleges1éte'szik,
'högy a némar~sz~v~v?k ..i.g~n..,s?ka~ tanulhatnak .a :nR'liiÍnekben 'rejlő hatalmas pedag6gia'i'éJ:met' fovaros .filrrivilágában.
.
.' ,
ii~k'további haszn bs" felhasználását
. helyA . Byrd-film
kultűrtörténélmi
dokumerr-t~l~n
. irányban. "való' , _e:tPÚ'im,erttállíss.al
tum. Amerikában a Film''és:.TudQ-tnányAttQ.,.
.
démiája mcstanában .os~tot;t;a ;ki . az ,t4lti
'v~sz~ly~~~ss"ük,' "" . - . ;. '
,.
díjakat ,a legjobbfilmekt:pl.· A. díj~i(m4~son' és .á~ .ünnepélyes
keretek _:köiött-~leBELFÖLDÖN
';t;:SKÜL'FÖLDŐN:- ~UY - folyt üléséén-jelen volt Will H; It a-y s íS;"az
ARÁNT NAGY AZ ÉRDEKLÖDÉS ,A .amerikaí ,;filmcár."; .Az..Akadémia.·a P'ava.T'E'LF/FONG-Y AR LEMEZ.ESÉS FOTO- " mo.ltpt-fillJfgy.áx:nak·'.
n{lI)W\í...ís _f.utot1!!';ijagy
,
D
~_ilmj~t: "B y r d-d al ,a Dé,U, s aI:~,.o...p"
_,,:::~CELLÁS LEA:DÓ.GF;pi~H.&ANT;_: ,.
részesítette .kitüntetésben és' élh"hen kUliúrtörténelmi dokü~'entumi1ak :fu.iriőSítét-téKl:·:'
l
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"F.~,K.. To~.film-~ursus.
Verlag Film-Kul Fodor Miklós'':, H o II y w o o d It u I i s i-.- ne~: . unter Mitarbeit
von' Georg'Ottb.
~ z ái .k ö ,z ö t t. Budapest, Károlyi Sándor,. .8 t.i n d t, Berlin, W. 9. Köthener-Str,
37,
~önYvkiadóvállalata .. Ára fűzve 4 ...,..:.pen'gő
_' A' beszélő- és hangosfilm-technika
ú'j
1cötve 6 pengő.
'.
'.'
Ir o da.l m a t statuált.
,A, hpzzMrttlk ,~gi'
, F o d o r Miklós néhány évvel ezelőtt isrésze ,má! n~omtatásba~ leadta . v~J~!n.ényé~.
:ine:rt ala,:kjá volt ~ 'magyar kinematográfíád; ~~g Inka bb ~ o,-Z,~ a n ,e ?I
r,~,q,k; ra*
ha,k,amlkor,
mint :azDrion-filmgyár
volt
"Irt
a .hangosfílmről,
amely kétségtelen
~gaz'gatója, szeros nexus ban állt aszakmá-'
. hálás té~3; ,il' szakír?kl:ak, csak a m ó d j á ~
ral, Akkor sok barátot és tisztelőt szerzett
nem találják el mindig, h o g y a n kell it
f1agán:~
és ami~~!"a magyar filmgyártás
szakkérdést megfogni es megírni. KFflm':p1!;?~s:Z;unt,
Fodor IS megtette azt, ámít so- 'k u' l' i e r című berlini napilap hériapokon
~a'rt' közülünk: kiment Amerikába.
Intelli- "keresztül
hétről-hétra komoly és nívós cik~ens, a filmben járatos ernber létére hamakeket 'közölt a hangosfilm-technika"
új efr0.s1,Ul a Fox-filmgyár
dramaturgja
lett és
méletéről. Ezeket a cikkeket, amelyek "küebben .a minőségébsn alaposan. megismerte
lön-külön 'is nagy érdeklődést
váltottak ki
~ 'hollywoodi filmvílágot,
amelyről irók és
a 'lap szerkesztősége
Georg. Otto .s.t i.n d '
szinészek annyit regélnek és mesélnek. 'A
közreműködésével
k Ö n y VD e fo~Faltit 'ös~sok rege és mese azután Európában terméc
sze
és 'mint·, ;,hangpsfilm-blIifolyámot'
szetesen érthető érdeklodést keltett Holly- ' nyujtja át olvasőinak." A' F: K. nagy h.iíár.!t
}vood iránt és igyekez-ett is mindenki meg~öt:elezte a n é m: e t ü l beszélő filmszakma[srnerni ~ Filmbábel-, esedálatos és .~ú:ia éle-'
belieket, amjkor ~zt a "k1JlZJlst'~_m~gl.!Y}
tét. Ám.8: S'o~. rege es mese sem mind igaz,
totta, rnert ezzel' lehetővé tette, hogy rövid
llgy, ahogy' .azt elmondják és elmesélik és
elméleti eszmeftitatáshan; .komoly értelem~gy az a sok könyv .és leírás, amely eddig
ben 'és komoly szakszerűséggel
ismértéti 8;
különböző nyeh~Em:HoHywoodról megje-Jent,'
szakember és a laikuselőtta
kérdést.) •. : ' ;
~gyekezett pótolni
azt a 'hiányt,'
amit li.
'Erster Internationaler
Tonfil~-A]mllhach
Hollywoodból visszaérkezők élőszóval elrnon,~ITA). :Januál' 1931. Druck und Verlag Her~ani "nem -tudtak ... ·A sok-sok hollywoodi
mannWertdt 'G. rri. b. H. Berlin, -SW:68. - l
könyv között most
kiemelkedő mozzanat
Ez a gyönyörü~n illusztrált és remek k~f o d o r Miklós 250 oldalas könyve. Igen vitelbenkiadott könyv ö n k é n t a d ó d o t H:
~ó!. jegyzi meg dr.,. K u n Andor, a könyv
a hangosfilm teremtette meg a hangosfilm~loszavaban: Fodor könyve riport, szépiroalmanachot. amely a nemzetközi filmgyát~alom és szenzációs érdekesség.
Valóban a. tás céljaira adja meg a hangoafilm-szinésok fejezet, amely egyrészt
Hollywood in,
szek címeit és közelebbi adatait. Ezek az
timitásairól
szóló .riport és szenzáció, más- . adatok:' 'h:tny nyelven beszél-a szinész -rní. részt a mód, ahogy F o d o r előadja, a legIven sportot űz, milyen hangon éneké{miszebb újságírói és szépirodalmi stílus. Benly-en hangszeren ,játszik. 'Ezek.- az 'adatok
nünk et a könyvnek+sók-sok
fejezete 'érdé.találhatőkmeg
az idei I'I'Avalmanachban,
tel: közelebbről, az egyes életrajzok, a hollylegnagyobb sztártól kezdve a legkisebb sziwoodi magyarokról szóló fejezet, a beszélőnészig. A rnost meginduló magyar hangosés hangosfilm' korszakának
a feltűnése iés
filmgyártásnál
az ilyen könyvre nagy szük~ok-súk olyan részlet; ..ámetvelöttünk
ismesé&,le sz~ ..• ",
'"
•
retlerr .volt éS1Íj' világpayisz
bennünket,
' ·Almanach del' Internationalen
Filmschau
f o d or -Miklós könyve' a -magyarrilniir<>-,
1931. Prag, az Internatitmale
Filmschau k~c!lalom.egyik: legszebb és legérdemesebbhajadása. Immár- t i z e n e g Y.e dí k évé j~le~ása, amelynek maradandó emléke lesz-nemnik :m~g, a. díszes. kiállítá pÚ évkönyv, amely
~sak ~-fHmszak!Ílábam,hanertnl11.agyközö.n--.
az összes c s eh o r s z á g i .mozgőképszfrts~g':l\ö1;:ében-is, 'F'oa o r Miklós könyve több . ~,4za!ú2 -vonatkozó adatokat tartalmazza, de
ttiiWldFnyelven
is meg fog -jelenni: .,.
.: sematizmu,Sa ai· egész cseh-filmvilágnak
i$.
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JELMAQYARÁZAT::M:égj.=:M~glelen€si hely
M.-Műfaj
- ·Fösz.=Főszerepiők
C,~cenzura
.
.
, "

,
CITO CINEMA
Izsó),
(Feldmann
16.
Rökk Szilárd-u,
oo
..
T~.: J.. 412-71.
,

II/7

,

o

.

''''I.

('

" ~

,

W17

'FOX-F.ILM .~·o-t.,
Rákőcsi-út
19. TéL:
.3i4~31
és .31~8.

• ",0,

.

"

-

.

a.:;=aluli

-

f.-felüli.

Előbb a Hannát, aztán Pannát, - Megj.: Omnia. Műf.: Vígjáték. - F.: Garami A. - Fősz.: Henny
Porten, Fritz Kampers.
H.: 2240m~' ,_:::_
Corvin, Corso.·Fősz.r
MM.: Dráma. - F.: Szántó :A.rmand. Forrel ·lVI.ao·
Kenneth Me. Kenna, Frank Albertsón,
:!
~nald.
- C.: Aluli.

. "S. 13:" -·Megj.:

o
0'0

\

l

-"

Fil",,,!eg;ele,!éselr 193'.
! 'ebr~ar havaltan
!_ H.=Hosssa - F.=Felirás

#/".

-U/26

.Ördög barátja (Éjféli árnyak). -MegJ.:
O~nia.";~"
H.: 2250 m. -:- ,MM.: Kalandor. dráma. - F::; Scharin ,
Jenő.'Fősz.: Milton Sils és Dorothy Mackaill. :0.....: .•
C.: Aluli.

.

HIRSCH és TSUK,
'Erzsébet-körút
5.
Telefon: 366~94.

..

-

II/26

'

"

IRIS-FILM
R. T.
.Népszínház~utca , 13.
Te!': 363-17 és 374-14

II/16

.

,..

.

ItULTURFItM
Budapest, VIII., Népssínház-u. 21. _:_ Tel.:
J. 368-98.

-'

II!~6

. IIJ12

\
..

MűVÉSZFILM,
Rákóczi-út 40.
Tel.: 403--97.

-

-

Megj.: Palace. - H.: 250(t·
Fősz.: Fr.
F.: Kálmán. -

Müf.: Cowboy. 1800 m.Éjszaká réme. -H.:
F.: Papp Béla. - Fösz.: W. S. Hart. - C.: Aluli.

II/5

°METRÓ-GOLDWYN MAYER DISTR.
Budapest, VIIL, Főh.
Sándor-tér 3. - Tel.:
r,444--24, 444--25.

Jégbörtön. - Megj.: Palace. - H.: 1880 m. - MM.:,
Dráma. - }<'.: Kálmán. ___:.
Fősz.: V. Vally, C. Tearlé;
R. Cortez. ___:.C. Aluli.
. . .',
Kar.amasoff testvérek.
m. - Műf.: Dráma.
Kortner, Anná Sten .

.
.

Mesék az írógépról. - Megj.: Kamara, Royal Apolló.
F.: Mihály István. - Fősz.: Renate Müller, 'Hermann
Thiemig, Felix Bressart. - C.: Aluli.
.

I1119

Zoro 'és Huru, a két varázsló. - H.: 240 m. - Műf.:.
Vígjáték. - F.: Papp Béla. - Fősz.: Zoro és Huru.,
' .
C.: Aluli.
:
Lelkek örvénye. - Megj.: Rádius: - H.: 1816 m. .........
Fősz.: John Gilbert, Eleanor BoardMűf.: Dráma. ___.._
mann, Renee Adoree. - C.: Felüli.
Stan kirúg a hámból. - Megj.: Rádius. - H.: 1113
m. - Fősz.: Stan és Pan. - C.: Aluli.
Mary Dugan bűnpöre. - Megj.: Rádius. - H.: 2951
Műf,: Dráma. - Fősz.: Nora Gregor, Arnold
Korff, Julia Serda. - C.: Felüli.

J:fi..

Hi5

Csillagok barátja. - H.: 2064 m. - Műf.: Dráma. Fősz.: William Haines. - C.: Aluli.

II/9

Végzet hajója. - Ho: 1665 m. - MM.: Dráma.
Fősz.: Conrad Nagel. - C.: Felüli.

-;-

H.:

babája. - Megj.: Uránia, Ufa. 2000 TI).. - Műf,: Stolz-operett.
- F.: Lakner. '-Fősz.: Szőke Szakáll, Lien Deyers, Max Hansen. C.: Aluli .
Szereleni bűnösei, - Megj.: Tivoli. - H.: 1800 ni. ..__,_
II/1.6 I.
Műf.: Dráma. - Fösz.: Olive Borden. - C.: Aluli.

A feleségem

II./12

14

.~ .

Megj.: Józsefvárosi.
Véreb. H.: 150'0' nl. Műf.: Dráma. - Fősz.: Ranger, a csodakutya. - C.:
Aluli.
.

lIJG

Öfe1sége a szerelem. ~ Megj.: Royal Apolló, Fórum.
H.: 290'0' m, - Müf.: Operett, - F.: Lakner.Fösz.:
Szőke Szakáll,
agy- Kató, Franz Lederez. - C. ~ A.l

MŰYÉSZFILM
folytatása.

-.pÁTRIA FIL:\'IVÁLLALAT,
VII., Erzsébet körút
8. Tel.: 40'6-25.
: .pARAMOUI\'T FILMFORGALMI R. T.
VIL, RáBudapest,
kóc zi-út 59. - Tel.:
J. 344-37 és J. 40'5-22.
FILM
PHÖBUS
FORGALMI RT.
VII., E rzsé bet- krt 8.
Tel.: J. 315-62.

. A füst. -:- Megj.: Décsi. - H.: 1250 lll. Dráma: - F.: Magy. - Fősz.: Tőkés, Kiss. -

II/~G

.

II'

ll/LG

=:

I

SA§CHA
R. T.
FILMIPARI
36.
VII., Rákóczi-út
Tel.: J. 418--28.

I
TI 26

r.vt.,
4.

UPER-FIL
I,
VIL, Erzsébet körút
9. szám.
Tel.: J. 366-94.
TURUL-FILM
Budapest, VII., Miksa
utca 7. - Telefon:
József 369--42:

li
.26

Va banque. ~ Megj.: Décsi. - H.: 250'0' tn. - Műi.:.'
Bűnügyi vígjáték. '--" F.: Siklósy. ~. Fősz.: 'Lil Dilgover, Gustav GründgenS, Verebes Ernő, Fribz Splra,. r
Roli v. Goth, Békeffy László, Bársony Rózsi. Delly :
Ferenc. - C.: Aluli.

Lángoló tenger
dai Apolló. Tibor János. Siegf'ried Amo.

II/t

--

(néma). - Megj.: Nyugat, RQ:'{Y, BuH.: 30'0'0' tn. - Müf.: Dráma. -F.:
Fősz.: Jack Trevor, Marietta Míllner,
- C.: Aluli.
.

lIll

A zoldszemű detektív
(néma). - Megj.: Pátria, Fészek, Phönix, Nyugat. - H.: 20'0'0' m. - Műf.: Detektív történet. - F.: Tibor János. - Fősz.: Betty Bird,
Susy Vernon, Paul Horbigér.
- C.: Aluli.

Il 6z?

Sorsok a fergetegben.
- Megj.: Tátra, Ludovika. H.: 2374 m.1M.: Dráma. - F.: Engel György. Fősz.: Harry Hardt, Oscar Marion. - C.: Aluli.

129

-II/IG

Talpig úriember. - Megj.: Tivoli, Odeón, - H.: 2442
m. - Müf.: Vígj. - F.: Engel György. Fősz.:
C.: Aluli.
I Willy Forst, Fritz Kampers. -

11/26

Il 191
UF A-FILM R. T.
Budapest, VIIL, Kölcsey-utca 4. - Tel.:
J. 351-36,
336-21.

Kamar~, Orion . ....;:.
F.: Fodor Sándor.
.

Víhartorony.
- Megj.: Décsi. - H.: 2250' ru. MM.: Dráma. F.: Sikló sy. - Fősz.: Conrad Veidt,
Fritz Kortner. Heinz Georg, Tala Birel. - C.: F.

IT

I/29
STYLU -FILM
Erzsébet-körút
'Tel.: 442-59.

Müf.:
C.: A.

Legyünk benszülöttek. .. ·M~g-j.: pal~~e'l~
H.: 210'2
m. ~ Müf.: Zenés vígjáték. - F.: Szántó Lajos. _, •
Fősz.: Jeanette Mac Donald, James ~all. - C.: A~ul.i.:\,.,~
Kicserélern a fel~égem;
~egj.:
H.: 220' m. - Muf.: Vígjáték. Fősz.: Anny Ondra. - C.: Aluli.

Ii4.2ó

o

PROJECTOGRAJ?H
Rt.
Rákóczi-tét
17.
Tel.: 322-ül
és 0'2.

.

ll/ll

II/20'

-1 II/19

Harc a becsületért.
- Megj.: Roxy. Müf.: Dráma. - F.: N ovák János. Haynes. - C.: Aluli.

H.: 220'2 m.·
Fösz.: Jonny

Betörök. - Megj.: Ufa. - H.: 320'0' m, - Műf.: Komédia. - F.: Lándor. - Fösz.: Lilian Harvey, Willy·
Fritsch, Heinz Rühmann. - C.: Aluli.
A király parancsol! .•• - Megj.: Uránia. - H.: 30'00'
m. - MM.: tört. dráma. - F.: Lándor. - Fősz,':
r
Otto Gebühr, Renate Müller. - C.: Aluli.
'laki és Lux barát ágot kötnek. - Megj.: Ufa, Urána.
H.: 350' m. - Müf.: Magyar kultúrfilm. - F.: Ráskay
László. - Magyarul előad: Szőreghy Gyula. - C.: A.

15
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minden ;eg~es. számát.' az Eg:yestiÍet tagjai

-

-

szabályozását
is. A .. memorandumet
. mosc
Küldöttség
a beliigyminiszternéI.
; megkapta aMMOE, amel.y.rÖvidesenohozzá.; A" MMOE küldöyts~geo.feb~uár 12~én tis~- . szól a. kérdésekhez
és tárgyalni. fogja a
telgett
Sd t o vs:z.ky
Béla belügyminisz"gépészek kívánságait.
'
~niél; akinek előadtálc a .mozgőképszakma
!lfllYD§baiait, és .kérték
sárelmeik. orvoslá~át, A. küldöttség rámutatott
a jelenlegi tár$liási'fQrm;=!. hÜjáir&, ,majd :kéáe il minisztIert; , hogy' akadályozza
meg<á mozgókép"
azínházak
tervezett
újabb megad6ifatását.
~ ,ininis~ter na:gy JQÍnihilatt!ll fog~alkozott'
'predzi~s és h,in0!'1ech'anilu~iiizeme'
4 fiJmszíI1há,Z!lk jigyeivel és megígérte" hogy' ,
~,}ill19~bö,zq, .k,é,~sek . ~elj,esí~ésé~ . ll- .. lehető~eghez ~m;ert_()_n
~~Q,;f9J~Ja.segltet:lh . ~". :....
,
Tele~ön: 4.0-09,' ','
:;_ , .. _ _,~.
'.' ,V_;\lasztmányi
'ülés,
.
- .
i Egye.siHetüllk választmánga ..február ll-én,
"
f e n y Ő· Sándór 'alelnök" elnöklésével
űlést
',:.~:-;'
rtott,
ilmelyen.' elsősorban'
bizalmat' szaaztak G y á r f a s Gyula ügyvezető
aleföknek és kérték, hogy. tartsa
meg. állását.
'SaJát . gyfirtmányú
vetitőgépek, 1
~ y á r'f' á-!il.Gyula kés~li.ek nyilatkozott, arra
szin~r::ón-berendezések,
:Qéz'y~,<
. hogy. 'amíg-.a szakma krizise .tart,
nem nagyja él helyét és 'ein:beT\ új ,program-'
,:. o .
fotócella .actapterek.
mot
dolgozott
ki, amelynek
legfontosabb
lIontja a mózgóképszínházak
gazdasági meg,Modern 'elszerflési fiép;a.lJi,ómíílÍ~'y
~zetvezése .. ' .
. , ,..
.. ..
'L.__ ' .;.'
'

·'S,?hil~i~g·~Gyu'Q.

:B~dppe~f,. :VII", MihSQ-u .: 5.
••

'

'\

l

!'

., •....,

o

Óo'

.....1

_'

Tudomásul. vette a· választmány,
hogy az ,
., .
~BUSz nagya'r,ányúközponti
- filmraktárt
. ; ',:'
.
:t.ka'f1étesíféni. -, ..•.
, ...
._-'.-' ~ • _
l Hozzájárulta'
választmány
áBudap~Sti" - .: ..~~""_'_,
$ziÍ1észe~ S~öyet_s~~~ne~. ama k~Téséh'e~, ,FI~iMMŰV:ESZ~TJ
ÉS TUDOMÁNyOS,
~~gy be~.etsz~moK ,e~o~~asaho:: c?a~ls a ~Zl- ...
"
FOLYÓiR'~i
nesz Szövetség, tl;lgJaü vegyek igénybe.
' l
•
í Kínos hatást keltett az az előterjesztés" .
'ELÖFIZETÉSI
ÁR:'
hogy egyes tagok-nem
tesznek eleget tag1 é
IQ
"
'j'
5
"
díjfizetési kötelezettségü1mek.
Ezek ellen az
vre u p.e.l)g_o,.e eyre ... 'Pfllg(!,
Egy~sület- vezetősége a legszigorúbban
fog
Felelős szerkesztő és' kia46:, Lajta A\Í.dot:.
qljárni.'
Sierl\esztősé~
é~,l<i~dóhivatal:'
:.
: A választmány
számos társulási
ügyet : BUpAP~ST, ..YU .. E.~ZSÉBET,··-KO.RUT 30.:
tár~yalt le.'
....'
.",'.
_'
,"
.. 'A 'le'gközelebbi'
választmányi': ülést már-,
TeL: József 363-76.
eius lJ, -én tartják meg.'
. ".
Párizsi szerkesztőség:
!.

.

,

~KlJ"~D~
2~MK..UJ...I(Jg:;rt
c

'c

l

,
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A lIlozgógépé.szek .szabad~ága.
,Artur
Vjt.ner. "
; A .Magy·ar M'agya~ :M:o~gófényképgépészek .
1.2, rue .t'l!,~sseur Paris, (XV~)ChÍlmps
~rs~.
Szövetsége }erje?~lmes,
beadványt
.
,
'de M~is:
.)
I]Y.1lJtbtt' ~t a' ~elug.ym,m~!,\í;teI1lek, .amely:Ylegje)enlk minden 'hónap "elséién.
ben szociális
és .gazdasági .. helyzetük ren.
dezéséf kérték, i?őleg a h.e ti egYI1:api .ba. ',_~~'_l\_I_in_d_e_n_c_ik.,_!k.·_e_'r_t_a_s_z_e_r_zo_·
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