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Irták: Forró

3 szinpadi és 3 film részben. =-

Pál és Kellér

Zene: Márkus
!tendezők: Gaál
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István.

István

Szereplők: Fenyvesy Éva, Szőnyi Lenke, Szenes
Ernő, Radó Sándor, Kertész Gábor,
Peti Sándor, Mende Klári, ]'uszt Gyula,
Fehér Lili', Déry Hugó'
Bemutatja:

URÁNIA

Leköthetö:
az UFA FILMIPARI ÉSFILMKERESKEDELMI RT.-nál
Budapest, IV. Kossuth Lajos ucca 13. sz.
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Telefon: 83-8-57 és 83-8-58.
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1934. JUNIUS·1.

MOZIPOLITIKA FELÉ?

A KÉT ÉRDEKKÉPVISELET

ÁLLÁSPONTJA

FENYŐ SÁNDOR,
a :.\fagyar Mozgóképiizemengedélyesek
Orsz. Egyesületének társelllöke

át igen,
kiléptek.
Már
tudniillik
az elsőhetesek
a Mozisok Egyesületéból.
Nem mind. De mondjuk
- mind. Nem sok, ha
•..•• - a - • _.
kivétel nélkül valamennyi
is kilép, nem VOn le e
cselekedet
komoly sulyából,
hogy ~
érdekelt kőzül hárman bennmaradtak.
. Koros tünet, betegség jele, vagy leg~
.alább is valami nincs rendben, hogy ez
megtőrtént.
Mi az, ami nincs rendben,
mi a betegség és mi az orvosság? Próbáljuk közelebbről megnézni, sőt meg,
vizsgálni az esetet, hátha megtalál juk
. a betegséget és annak orvosságát
is'.
V égtelcnül örömömre
szolgálna, ha e
kutatásomban
eredményt
tudnék
elérni s ha ezáltal szerény erőmmel hozzájárulha tnék a szakmai
det egészsé»
gének visszoszerzéséhez,

H

Az elsőheti sek szerint a kilépés, il,
letve cl külöl1:!ömörülés
azért következett be, mert az egyesiilet nem elég
erélyesen védte meg érdekeiket,
sőt a
vezetőség és a választmány
tulnyomó
többségben
kis mozi sokból állván, az
egyesütetben
mindig akismozis
érde
kek lettek előtérbe tólva. Az egyesü.
letnek .erne rájuknézve káros magutar.
tásának
tulajdonitják,
hogy
tavaly
nem kaptak vigaimiadó
engedményt,
hogy szerint iik igazságtalan
e.osz.
tásban. tuldrágán fizetik a magyar hir.
adót,
hogy nincsenek
kellően képvi-

l

selvc a vezetöségben,
hogy bizottságok
megalakításánál
nem biztosítottak
részükre kellő szárnú helyet. aminek
épen az az eredménye, hogy érdekeik
mindig háttérbe szorulnak és történik
rnind ez annak ellenére, hogy az elsőhetes és utánjátszó
mozik, kb. egyharmad részben járulnak hozzá az egyesület anyagi
fenntartasához.
holott,
számarányukhoz
képest esak kb. egy~
harmincad
részt kellene a terhekböt
viselniök.
Az egyesiilet véleménye
szerint ez
mind csak kifogás, mert: a vigalmiadó
mérséklést
az egyesület
az összes
mozgóképszinházak
részére kérclmcz,
tc. Arról, hogya város. csak a bs rnozisok részére
adott
ruécséklést,
<:lL>
egyesület nem tehet. Való tény, hogy
amikqr az eJintézésnek ez a rnódja tudomására
jutott
az egyesületnek,
a
vezetőség rögtön eljárt és igyekezett
ezt a 11femier.színházakra
kedvezőtlen
megoldást megváltoztatní,
sajnos
sikertelenül.
Látva, hogy ez sehogysem
megy, mindcn befolyását
arra igyekezett felhasználni, hogy legalább
a 4
leggyöng,ébben
menő
elsőhetesnek
adassék meg ez a kedvezmény
és igazán nem az egyesiilet akaratán
mult,
hogy ezt nem sikerült elérnie. Azt hi.
szem, csak helyeselni
lehet az egye.
sűlct magatartását,
hogy .nern mondott le akismoziknak
. adott
enged.
ményről, mert az elsőhetesek
részére
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nem sikerült
ugyanezt
kiharcolniok.
Akarattal
használtam
ezt a szót, mcrt
bizony harc, még pedig igen kemény
harc volt, emii e zirényben
folyialtullk.
Túldrégén
[izet.k a magyar hiredet.
A magyar hiradót
őnkőltségen
száll.tja a Filmiroda.
Ez az önköltség
igen
szigorú vizsgálat alapján lett a sze zón
elején megállapítva
emlékezetem
szerint _, 2 elsőhetes személyes közre.
rnűkődése
mellett.
Az önköltség
elosztása -" emberi lehetőség
szerint ._
abszolut igazságos, amit legjobban
bizonyít, hogy az elsőhetesek
szerint a
vidéknek
és akismoziknak
kedveztünk; akismozisok
szerint,
az elsőheteslek borzasztóan
keveset fizetnek,
rnert a felét sem fizetik annak,
amit
annakelőtte
egy külföldi
hiradóért
fi,
zettek ; a vidékiek szerint pedig, egyencscn ő velük fizettetünk
meg minden
terhet,
mert mi is pesti mozisok vagyunk és így persze,
hogy a pcstiek
egynegyedét
sem fizetk annak,
amit
fizetnlök kellene, Ha ez a kritika scm
győzné meg az elsőheteseket
az elosztás igazságos
voltáról,
jöjjenek,
nézzék meg a kivetéseket
és moudják
meg, melyek azok a mozík, amelye Kkel meg lehetne fizettetni
azt a heti
1-200 pengőt, amellyel ők csökken,
terii akarják
kölcsöndíjukat
Hogy
a vezetőségben
nincsenek
kellő számban
képviselve?
Az elsőhe.
tes és utánjátszó
színházak a legutóbbi
közgyűles
alkalmával
8 érdckeltségbe
tartoz tak. E 8 érdekeltségből
egy van
az elnökségben.
egy a számvizsgálóbizottságban,
három
a választrnánv.
ban, Vagyis 8 közül 5mek van komoly
tisztsége,
Melyik kateoóriája
a szab
mának van ilyen arányban
képviselve
az eoyesületet
irányító
szervekben?
Egyik sem.
Hogy
a bizottságokban
sincsenek
kellően képviselve,
ez is tévedés, Képviselve vannak, mert a vezetőség
fél.
tékenyen
figyel arra, hogy minden bi«
zottságban
az összes érdekeltek
viselve legyenek.
A baj ott van,

az elsőhetes delegáltak
csak pepirosori
vannak
bent a bizottságokban
és a
választmányban
is, mert a komoly, bizon y sok fejtörést
és még sokkal:
sokkal több időt igénylő
munkában
már nem vesznek részt, Az elsőhetes
kiküldött
knck ez a n.agatartása
de;
moralizálólag
hat a többi kiküldött
lelkületére,
azonkívül
- erismercm - az
elsőhetesekre
vonatkozólag
esetleg
károsan
is befolyáso-ja
a hozott határozatokat,
mert elsőhetes
szemponthól talán
tényleg
nem lett kellően
megvilágítva
a szőnyegen
levő kérdés, de mindezckért
nem lehet az egyesüle tet okozni,
Má"ok véleménye
ezerint a kilépes
ezért
fÖrtént,.
mert ezzel
az egyik
tröszt-érdekeltség
"tartozof'i"
az egy to:
súletnek . Utalnak
a legutóbbi
,,< <faszínház harcra",
amelynek
egyik me},
lékhajtásánál
a trösztvezér
ki is Jelen;
tette, ha pedig azt, amit ő helytelern.
tett, mégis meg eszi az egyesület - ki.
lépünk. Hát most kiléptek. És hogya
pofon még nagyobb
legyen,
maga val
vitte majdnem
az egész
elsohetes
frontot. Szomorú a dologban az, hogy
olyan komoly
omberek,
mint amilye>
nek az clsöhctcs mozik vezetői,
ilyen
könnyen
hagyták
magukat
e lépésbe
belevinni. anélkül, hogy szükségcsnek
tartották
volna az egyesületet
megkérdezni és megpróbálták
volna, az egye.
sülettel - ha vannak - a jogos sé.
relmckct
orvosoltatni.
Az
egyetlen
szakmai
egyesiiletből,
amely
immár
12 éve jól-rosszul betölti hivatását
és
befelé-kifelé,
esak úgy kilépni, ez lehet
"pofon",
lehet egy elhamarkodott
lé:
pés, de nem lehet
komoly
emberek
megfontolt
cselekedete.
már csak azért

sem, mert józan ésszel elképzelni
sem
lehet, hogy az a belügyminiszter,
aki
a mezögazdaság
'részére is soknak tart
két érdekképviseletet.
a 200-300 taghól álló filmszakmának,
azok közül is
]4 színháznak,
helyesebben
9 érdekelt.
nek, külön
effyesületet
vagy "érdek,
képviseletet"
fog engedélyezni.

kép;

hogy

2

~----

.~A~~~~'

,\'lindezck
elmondása
után pedig az
az érzésem, hogy nem lesz nehéz fel~
adata annak, aki e komolytalan
cselekedetekből
kisarjadzott
széfhúzás
to~
vábbtcr jedésének
útját állni akarja és
a helyzet kellő megvilágításával
az cl;
lentétes
érdekek
megértetésével
és
méltányos
figyclembevételével,
a Icltétlen sziikséges
békés együttműködés
lehetőséglét
megteremteni
igyekszik.
Minthogy
pedig én szerétern
a kdnvnyű feladatokat,
vállalkoztam
arra, hogy
az ellentéteket
kiegyenlítsem
ét, i:1 bé;
két létrehozzem.
Me.g vannak az erre
DÉCSI
il

Bemutató

'+I

vonatkozó
terveim.
Nem
kutatom,
mennyibcn
van igaza
annak a véle,
rnénynek,
amelye
kilépéseket
okl1él~
kiilieknek tartja, dc ha csakugyan azok
az okok, amelyeket
a kitépettek
mondanak, akkor minden reményem
meg
van arra,
hogy
a béke hamarosan
helyreáll
Természetecn,
ha az okok
nem térgyilegoseíc,
akkor nehezebbeu,
vagy
gyáltalában
nem lesz megoldható a dolog, viszont
akkor a beko.
vetkező bs a min den komoly ok nélkül
felidézett
harcért
már eleve az első;
hetesekre
hárítom a felelősséget.

OSZWALD,

Eilmsaíuhüzak
Él'dekképviscletének
iigyvezetöje:

premier és utánjátszó
sz intermészerésen
olyan kérdésekben.
ameházak túlnyomó
része 1I1tl' lyek általános vonatkozásban
teljesen
jus végén bejelentette
ki,
közösnek
is mínösíthetök,
k srollve és
lépését a M. M. O. E.;l1ak
egymást
támogatva
kivánnak
eljárni.
és egyben megalakította
a
Tehát le kell itt szőgeznem,
hogy
~~.:;.:;.:;.:;;.~.I
Bemuteio
Filmseinhezek
erre a különv{JÍásra ép azért volt el,
Erdetckepviseletet.
odázhatatlanul
szűkség, hogya szakma
Ezze1legy
régen vajudó kérdés
ta,
békéje helyreálljon,
hogy egyönfeliien
lált megoldást
és mercm állítani, hogy
dolgozhasson
tagjai érdekében
úgy a
ez a tisztulási folyamat
a szakmát egy
M. M. O E., mint a Bemutató
Film,
nyugodtabb,
kiegyensulyozoftabb
jövö
szinházak Érdekképviselete,
dc egyben
relé fogja vezetni,
amikor is abekés
keroltve járjon el minden olyan ügy<;
munka és megértés
jegyében
megoldben,
amely általános szakmai
szem»
ják mindazokat
a szakmai problémás
pontból az általános kÖZÖSSégre nézve
kat, amelyek
éveken keresztül
egy
üdvös és kívánatos.
egyesület
keretében
megoldhatók
nem
El kellett ezeket mondanom,
hogy
voltak, annyival is inkább,
rnert az
most már arra is rávilágíthassak,
hogy
egyesület heterogén ősszetételénél
fog,
a kivált filmszínházakat
nem az _a cél
va közös célkitűzések,
bizonyos
réte;
vezette,
hogyaM.
M. O. E.d gyen«
gekérdekeinek
háttérbe
szoriiese néle
gltsék . Sőt örülni fogunk, ha az most
kiil, megvalósíthafóak
nem
voltuk,
már
együvévaló
tagjai
érdekéhen
sőt megvalósításukat
éppen ennél
az
eredményes
munkát
fog kije ithetni,
oknál fogva meg sem lehetett
kisé.
mert nem lesz a jövőben szűkség olyan
.rclni,
mellékkörülményeknek
a
mérlegeléMost a premier és utánjátszó
szin,
sére, amelyek
a multban
a premier"
-házak különvál ésúvel új helyzet állott
színházak
érdekével
esetleg SlZöges· el:
elő. UgyaM.
M. O. E., mint a Bemu.
leniétben
állottak.
Viszont
ugyanaktató Filmszínházak
Érdekképviselete
kor a premierszínházak
törpe minori:egy:egy homogén szakmai csoport élén
tás han lévén, úgy számbelileg,
mint
'békés,
nyugodt
mederben
dolgozhat
szavazaterősség
szempon.tjából
őket
majd tagjainak
érdekében
'és egész
órintő
vitális
kérdések
eldöntésénél

A
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számításba
sem jöhettek,
hanem csak
arra voltak kárhoztatva,
hogy csendes
szemlélői legyenek azokriek: az
ese»
ményeknek,
amelyek
az Ő sorsukat
voltak hivatva irányítani.
Hogy ez az irányítás. végre a pre.
mierszínházak
kezébe kerüljön,
hogy
létük ről,
sorsukról,
eélkitüzéseikről
maguk dönthessenek,
azért volt sziik:«
ség a kilépésre.
Végszónak
még csak annyit,
hogy
hosszú vajúdás után és mindenki mást
magam helyet ajánlva,
tettem
eleget
annak a megtisztelő bizalomnak,
amelyIvel kartársaim
erre a helyre
állitottak, de aki ismer engem és akiben él
még boldogult édesapám emléke, tud.
ni fogja, hogy én puritán tisztességgel
és becsületességgel, a köz érdekében
meg nem alkuvóan, az egész szakma
iránti töretlen hííséggel és szereteltel
fogok helyemen állani.

FILMNEK

óriási jelentősége
van minden
o rszag
gazdasági
és idegenforgalmi
életébcu,
különősen
a téli és- tavaszi hónapokban, amikor
úgyszólván
minden
or.
szág
fölkészül
az
idegenforgalom,
ra.
Az
idegenforgalmi
propaganda
egyik
leghathatósabb
eszköze
a
film, amelynek
segítségével
sohsok
ezer
embert
lehet
valamely
ország
javára
megnyerni.
A német
birodalmi
vasutak
statisztikája
szcrint
ez év áprilisában egyedül Newyorkban
kilencvenezerszer
vetítettek
nemetor.
szági
utazási
filmeket.
Rendszerint
250 mozgóképszínházban
futnak
egyszerre német táj filmek. A német birodalmi
vasutak
'tervczetc
szerint la
tavaszi
és nyári
hónapok
íolvamán
továb bi sok száz amerikai rnozgóképszínházban
fogják a német idegenforgalmi filmeket
bemutatni.
A német
birodalmi
vasutak
filmosztályában
:.:z.
időszerint
a régi utazási filmeket
új,
részben
hangos, részben
szinkronizált
filmekkel cserélik fel és az archivumot
ilyen új filmekkel bővítik ki. Egy<cgy
német birodalmi
utazási film maxirnális hossza 300 méter és ennek .clkészítése igen lényeges bevételi forrást je.
lent a német filmipar számára is. Abi:
rodalmi vasutak ugyanis a német filmipart
bízták
meg ezeknek
az ide,
genforgalmi
filmeknek
az elkész ítéséveL A berlini kiállítási
moziban
ál.
Iaridóan
vet itenek nérriet tá jfilrneket}
A birodalmi
vasutak filmosztálya
gon.
doskodik
megfelelő
kéziratok
és scenáriumok
elkészítéséről
és ellenőrzi a
felvételeket
és' a technikai
munkálar
toka.t.
Magyarország
szempomjából
ezídőszerint
főleg a Hungária-film
az,
amely némi idegenforgalmi
propagandát
jelent
számunkra,
kétségtelen
azonban, hogy nemcsak a Székesíöváros idegenforgalmi
hivatalának,
de a
Mávnak is módjában
állana olyan ma,
gyar filmeket készíttetni
és a külföldre
kiküldeni,
amelyek Magyarorsaágnak
ismét sok ezer barátot szereznének.

MAGYARORSZÁG
FILMFORGALMA 1934. ELSO
NEGYEDÉBEN
A Statisztikai
Havi
Közleményex
most megjelent
1-3. füzete közli az
1934. évi .ianuár~márciusi
filmforgalom statisztikai
kimutatását.
E szerint
ennek az évnek az első három hónap.
jában behoztunk
összesen 70 q nyers:
filmet (1933.ban 33 q) 220.000 pengő
értékben
(1933,ban 123.000 P), amely'
ből Németországra
esik
38 q (18),
Olaszországra
27 q (15 q), 3 q egyéb
országra.
Megvilágífoft
negativ nem
jött be az országba, ellenben kivitfünk
kikeszitési eljárás- céljaira 15 q.t. Meg.
világított
pozitivet
behoztunk
21 q.t
(1933.ban 28 q-t), ebből esik Német.
országra
12 q, Franciaországra
6 q és
egyéb országra 3 q. A behozott
meg.
világított
pozitivfilmek
értéke meghaladta a 110.000 pengőt.
fofegvilágítoft
pozitivböl ezuttal nem volt kivite/ünk.
Filmhulladékból
Ausztriába
vittünk
ki
35 q-t 3000 pengő értékben.
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CASTIGLIONE

HENRIK

kir. kereskedelmi tanácsos,
a budapesti Corsó Filmszinház
ig:azgatója:
lll.

1933/34 GRAFIKONJA
ADATOK A SZEZON

MÉRLEGÉHEZ

meteorológia
kőzérdckű.
növekedne,
mert
legalább
preventiv
ségéről
napjainkban
írni
módon védekezhetric
az időjárás káros
annyi, mint a kőnyvnyom,
következményei
ellen,
tatás fontosságát
méltatni.
És a szelemel
élet szempontjából?
Az
emberi
tevékenySoraink
aktualitását
épp az a sajségnek majdnem
minden
nálatos
körülmény
adja
meg, hogy
ágazatában
szinte
elváaz idén természetellenesen
túlkorán
laszthatatlan
tényező
az
időjárást
és váratlanul
köszöntött
be a kánikuamelynek
jelentőségét
csak növeli az
lai nyár és vele 6 héttel korábban fe;
a szomorú
tény, hogy az emberiség
jeztűk be a szezónt!
legkérlelhetetlencbb
ellenségérőf
van
A mérsékel t égöv alatt a nyár úgyis
szó, amely az egész világra kiterjedő
hosszantartóhh:
rendszerint
3 hónaóriási és soha meg szűnő háborúhoz
pos, úgy, hogya
magyarország'i
mozi,
hosonlóan,
a Föld mcgteremaése
6:t<1
szezón időfal'fama
átlag csak 9 hónap.
áldozatokat
követel.
A mai gazdasági viszonyok
között,
A mai kor szégyene
ez a tehetetaz üzletmenet
állandó cs-ökenése mele
lenség!' Igába' hajtottuk:
a földet,
a lett 9 hónapos üzemre elosztani 12 ho»
vizet, a levegőt, de a természeti
erőb
nap terhét - a lehetetlenséggel
hatá,
kel szemben
.- a technika
és kémia
ros!
korában!
még védekezni
sem tu»
Milyen
eredménnyel
végződött
a
dunk!
szezónunk
akkor, amikor a 9 hónapos
Milliók és milliók élete függ pl. a üzem közel másfél hónappal
rövidült
mezőgazdasági
termés
eredményétől
meg és ezzel 7 és ~ hónapra zsugoro«
és akár évszázadok
előtt, ma is az idő~
dott?! ...
járás szeszélyére
bizzuk
annak
sorA katasztrófális
idöjárás a szakmát
sá t. Érthetetlen!
Amikor
amestersé,
föleg a mozgóképszínházakat
ges megtermékenyítés
sikereiről
írnak
alapjában rendítette
meg!
a lapok,
amikor a halottakat
az Ol>
Szomorú diagnózisunkat
igazolni kívosi tudomány,
hacsak néhány órára,
vánjuk azokkal
a megállapításokkal.
de már vissza tudja hívni az életbe,
amelyekre
a filmpiac 1933/34. évi ala,
amikor a technika
Iejlődése
kiküszőkulásábó]
logikusan következtethetünk.
böli a tér és idő fogalmat,
senki sem
A legfeltűnőbb
jelenség a német fil:
tudja,
senki sem képes megmondani
mek: térvesztesége
és az amerikaiak
azt, hogy holnap - csak 24 órával
hatalmas arányú előretörése.
később! - nem veri-e el a jég a gazMár maga ez a körülmény
is erös
dák vérverejtékes
munkájának
gyi.I~ méctékben
hozzájárult
a filmszínházak
möIcsétl
forgalmi~hanyatIásához.
Mennyivel
másként alakulna az élet,
A nagyközönség
nem olvasni jár a
ha a naptárunkban
az időjárás
napi
mozibe!
alakulását
is Ie tudnők olvasni. A meA mozipublíkum
az amerikai,
angol
zögazdaság, a kereskedelem,
az ipar,
és Francia
filmeket
nem
érti meg,
a szellern
és tudomány
munkásának
kénytelen
olvasni a feliratokat,
amely
produktívitása
ha,tványozQtt.an
meg,
idő alatt nincs módjában
a filmen tőr-

A

5

ténőket
figyelni,
sokszor elmulasztja
a legérdekesebb
jelerieteket
is. Csak
természetes,
hogy ab ovo ellenszenvvci van mindazokkal
cl filmekkel szemben, amelyek nyelvét nem érti! Súlyos,
bító körülmény,
hogya
szóbanforgó
szezón ban az emerikei
filmek
leg ne:
gyol;részt
dilógusokon
épültek fel, minek folyományaként
1~ óra alatt 400
--·600 feliratot volt kénytelen
a "né~
z ö" Ct) elolvasni.
Tessék elgondolni!
Egy-egy film feliratainak
átlagps hoszsza 40-·50% .' Ezek szerint a film pet»
gésének
közel té/ideje
eleit El közön«
ség olvasni kénytelen!
Ezért jön a moziba?
Csodálatos-e,
ha az amerikai filmek
kényszerült
inváziója -- megritkít ja a
nézök sorát? CA vidéken - a nagyobb
városok kivételével - ugyanez vonatkozik
az összes
idegennyelvű
fil,
mckre l).
Attól tartunk
hogy ekét
kőrűl.
mény
egymással
fordított
arányban
áll: amilyen mértékben
emelkedik
az
amerikai műsorok száma, olyan mértékben csökken a mozipublikum
tábora.
1932f33~ban augusztustól-májusig
a
behozott filmek 58%:a volt német nyel"
vü, az idei szezónban
már csak 30%.
Ezzel szemben az am ori kai filmek ré.
szesedesi aranya 36%"l'ól 53%.l'a emel"

a német
filmek

Részletesebb
alábbi adataink.

tájékozást
Volt:

nyujtanak

193233 ban

augusztustól

a premierben
SZállta

·1
105

!lral'ya:'

:\ émet
i

Összesen
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2
58
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180

4

193394·ben
májusig b zár6lag
megjelent fi mek
szarua
' o
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4

öO
10'3
24
.H16

30
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13
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J\'lq~álLapításunkat
az a körülmény
is megerősíti,
hogy amig az elmult
szezónban 180 film jelent meg,.a mostaniban közel lO%~kal. több filmre volt
sziiícség, rninek
kézenfekvő
oka: éi , fil"
.
'" A Kovács
lése.

és Faludi

laboratór iurn köz-

I.
16 9
IX.
10 11
X.
6
4
XT.
~
3
XII.
9
5
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TiT.
IV.
V.
Másedik
Osszesen

az amerikai
megjelenése havon kint

;;;

;;

.o
Hónap

d

kedett.

Arner-ika
Egyéb

mek iránfi éraeklödéscsökkenése.
Orvendetes
a magyar filmek részese»
dési arányának javulása.
A
német
filmimport
mólyrcható
csökkenése
kétségtelenül
a megvúlio«
zott német belpolitikai
viszonyok
k űl»
földi hatása alatt alakult.
Még érdekesebb
képet nyerünk, ha
a német behozatal képzödeset
kisebb.
időközökben
szernléljiik. Meg kell jegyeznünk, hogy az adatokból
leszurt
eredmény nem fedi teljesen a tónylcges állapotokat,
mcrt akár az import,
akár a megjelenések
számszerűségét
vesszük vizsgálat
alá, köztudornású,
hogy sok olyan filmről van szó. amelyek kötése régibb keletű és a filmek
vagy később érkeztek hozzánk,
vagy
hosszabb idejü fekvés után csak később jelentek meg.
A következő szezón adatai már preg,
nánsabban
fogják Ieltárni a megváltozott német relációt. Mindeucsctre
igen
tanulságos
már az alábbi táblázatunk
is, amelynek nyomatékosságát
az ame,
rikai import
Iclrüntetésévcl
emeljük.
Volt:
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5
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f. é. 55 28
W5 60'
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9.,
1
1'1
10
5
8 + 211 +-1
49 +21
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- 9
3
12.
9
- 4
7
12
5
-10
6
9
3
- 3
9
12 + 3
- 1 11
9 - 2
-27
36 '54 +18
~5
64 103 +39

: Jelentékeny
arányban
növekedett
meg 8Z osztrák, ireacie és angol filmek
megjelenése:
a mostani szezónban már
ll, 'I illetve 6' darabot tett ki.
. Eg'Yelőre csak áltaTánosságban
ernlit-

A vegyes vállalatok
[orgslmuk felé~
nél nagyobb
részét
hilföldi
seéml ere
bonvclit isíc le. Vagyis a külföldi érdc.
keltségek et érintő filmek száma egész
biztosan
nngyobb
volt a tavalyinál.
Számuk
megkőzelítöen
62-65~re
te,
hető.
A ross-z gazdasági
viszonyokra
való tekintettel
nemzetgazdasági
szem,
pontból
mindenesetre
vígasztaló
je'~
len ség.
Szakmai
érdeklődésre
tarthat
számot alábbi összeállításunk,
amely cé,
gek szerint tüntet fel a megjelent
fil~
mek közőtti százalékos
részesedést.

jük meg a filmek monopól vagy csoportos megjelentetését,
mert előző évi
adatok
hi jján
részletekre
kiterjedő
konkluziót
nem vonhatunk
le a sta'
tisztikai
adatokból.
Az idei évadhan :
monopólhan
sz ínhúz ban
:3 sz ínhazba n
4 sz inházban
ti sz ínházban

:?

1 Ur{

66

közösen

7
15

2

film jelent meg.
Számszerű
ősszenasonlítás nélkül is nyilvánvaló,
hogy az
idei anyag kvetítesének
a tavalyinál
gyengébb
volta miatt jelent meg több
film monopólban
és főleg két-színházas csoportokban.
M.egáIlapftásrunkat
támogatja
az a körülmény,
hogya
107
monopólrneujelenés
12 szinház között
oszlott
meg - kőzuliik igen tekintélyes az utánjátszó
színházakban
való
megjelenések
száma -, a két színhá.
zas megjelenés
pedig 23~as kornbiná.
cióban. (Azt hisszük, ezzel már a per,
mutálás és variálás lehetősége
is kimc.
rűltl).
A
jövő
idény ben
rószletesebben
vesszük
vizsgálat
alá a megjelenések
,,::tínházak szerinti megoszlását.
Mé~ az im portőrok:
tevélcenységét
-k ivánjuk
érinteni.
A filmkereskedelemben
résztvevők
száma csökkenő
irányzatot
mutat. Az
elmult szezónban
27, a mostaniban 25
cég műkődő tt. Ezen belül is találunk
-cltolód ást a magyar válialatok
hátrá,
nyára nemcsak számszerűleg.
hanem
él forgalomban
való részesedésük
szem>
pontjából
is.
A filmkereskedelem
megoszlása
az
egyes vállalatok
szerin t a következő:
1932/33-ban
a vátla-
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A kimutatás
önmagáért
bcsz él. A
legfeltűnöbb
--- ami cl fennebb elmen.
dottakat
csak meperdsíti - az Ui e rt,
részesedesenek
30% os csökkenése.

a for-
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A FILMKULTURA

sz.im.

mai

~

dolgozó)

vállalatok

!'
J
'2

Művész

O/o-os

G
14

.J
l

Express

részesedés

scdés

(I

Ec~

latok
galamban való száma ban való
%-os

~·zázal,ékban
(P

Cito .Cincma
Citv

193334-ben

a válla-

része
Kühöld:
vá llalat
Hazai
vállala t
YC!--~'es (részben
snjrit, részben

1932/33
m&'l,~-I
VlIr-Vll. 'iliI-Y.

?í

fl

5

18

számának

boriték laPiát<fi!p,t;tfa

•

tI~

n ,í .

~.

nyomták.

7

+---------~.~~~+f-----__~,


.

.

dezésébcn.
A nagysikerűnek
ígérkező
film főszerepére
Perczel Zitát, a Nem--$
zeti Színház új felfedezett jét szcrződ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tették le, mig a többi főszerepet
Dell y
Az
Uriiverseleiilm
befejezése
után
Ferenc, Kabos Gyula, Turay Ida, Gem;
ma jus első hetében
szünctclt
a munbaszögi Ella,
Gozon
Gyula,
Bericy
ka a Hunniáhan.
Falus István, a roaLii; és Petites Sándor játsszák. A film.
~!yar film új kitünősége,
május k őzehez a zenét dr. Szlatinay
Sándor sz e»
pén kezdte
meg az idei fílmszkeccs
rezte. Ezek a fölvételek
körülbelül
juforgatását.
Gaál Béla rendezésében
nius elejéig tartanak,
azután nyomban
három színpadi
és három filmrész ben
megkezdik
a Lila ákác
cimu
Szcp
készült
a Rotschild leánya című tilm,
Ernő.szűzsé
fölvételeit.
Ezt a filmet a
amelynek
főszereplői
Radó Sándor,
Pétriedilmvéllelet
készíti
és Székely
Kertész
Gábor, Eenyvessy
Éva,
SZŐ~,
István rendezi.
A szerepesztás
május
nyi Lenke, Szenes Ernő. A kitünő ze;
végéig még nem volt meg teljesen,
a
nét Márlw8' Alfréd Írta. Néhány
zenefőszerepet
mindenesetre
Agai
Irén
szám Budapest
idei slágerdala
lesz. A
játssza.
A hozzávaló
zenét Abreném
sz ínpadi részt dr. Bródy
István
ren,
I)ál komponálja.
Néhány kiilső felvétel
dcztc. A szép felvételek
Bécsi József
már eddig elkészült.
r.agyszcrű
munkája.
A szkeeeset
aL.
A juniusi gyártási programm
elég
Uránia jelenteti
meg.
bő, hogy azonban a tervekből
rnik va,
Május 25-én kezdte meg a Hermenie
lósulnak
meg, még bizonytalan.
Szó
filmvállalat
Az uj rokon című filmje.
van
a Buzavil'ág
mcgfilrnesítéséről,
nek a fölvételcit
Plesz Ferenc
pro,
amit a Cit ydtlrn készítene
és szintén
dukciós vezetésével
és Gaál Béla ren • Székely István r endezné.
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Al AGFA-POSITIV
a legjobb ésa legtartósabb
kópiaanyag
VEZÉRKÉPV ISELÖ
Magyarország

részére:

PANKINE »G«
A LEGTÖKÉLETESEBB
KÉPNEGATIV
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Lajta Andor
BUDAPEST

VII., Thököly-ut
75.
T e I e f o n: 97-0-76.

EGYÉB

NEGATIVOK:

SPECIAL-NEGATIV
EXTRA RAPID-NEGATIV
KINECHROM - NEGATIV
AEROCHROM-NEGATIV
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INTERNATIONALE
FILMKOPIER CREDIT
G. m. b. H.

Berlin, SW. 68. Friedrichstrasse

19.

Telefon: Dönhof 790 és 567.

"

"

,,

"
FilmLopirozlÍ§j é§ ~lIenőrző LI•.
Ifko
"
FilmLopier-~e§ell§~Lab m. L. U.
Ifko
Budapest, VII., Népszinház-u. 21.

Wien, VII. Neubaugasse

Ifk0"

Képviseletek:

f
l.

25.

Tel. 37-5-70.

Tel.: B. 38-1-90.

A . R. Bucuresti
B.-dul Elisabeta
Telefon: 312/82.

15.

Páris, London, Prága, Bern,
Zagreb, Barcelona, Bruxelles.

Ellátjuk kópia-szükségletét
9

az egész világon!

~--------+.~~~~~-------A Mííjég-mozi,
amely egykor
Budapest
nyári szenzáciéja
volt, ezen a nyáron ismét
megnyitja
kapuit.
A mozgóképszínházat
június ,t 5-én nyitja meg a Budapesti
Korcsolyáw Egylet és megbizásából
Pethő József
vezeti a mozit.

A
~~~

HIRADÓJA

.

Frigyes az Uníversal-Ftlm
r. t. budapesti telepének a vezetője, tiz év óta áll
II vállalat
élén. Most iinnepelte
tízéves [ubileurnát,
amely alkalomhét
a cég tisztviselő-Imra meleg ünneplésben
részesítette.
Sigter

Dr. Ing. Orbán Ferenc, a Hunnia-filmgyár
hangmérnöke,
április 25·én és május 2·án a
Mííegyetem
elektrotechnikai
intézetének
Ilagy előadótermében
a hangos film technika
korszerü
problémáiról
kétrészes
előadást
tartott
vetített
képekkel és harrgos mozg'öképbemutatással.

A soproni
Városi mozgöban
az elmult
esztendőben
184.913
jegyet
adtak
el
123.948.90' pengő értékben.
Az összes mozilátogatók
száma
az Urauía-etóadasokkat
együtt
majdnem
elérte a kétszázezret.
Az
elmult évi bevételéből
57.000 P ment Idicsöudíjakra,
valamint
s:llál1ítási költségekre,
majd.nem 16.000' P volt a személyzeü
Idadás,
adó és propaganda
egyenként
to10.000 pengő t tett ld, de a propaganda
célokat szolgáló összegben benne van egy relvevőgép
és a Soproni Szimfónia című propaganda-film
!,öltsége
is. Friedrich
Károly
a soproní Városl-mozgö
igazgatója
valóban
érdemes munkát
végzett.

A bécsi Bund der Kinoindustríellen
legSzegeden megnyilt az első tanyai hangosutóbbi I(özgyűlésén
Rappaport
Romoualdot,
az Universal-film
igazgatóját,
a Bund egyil{
mozgókép
zinház Szeged-Alsóközponti
Hanalelnökévé
választották
meg.
gos Mozgófényl(épszínház
elnevezés alatt,
A budapestí
elsőhetes
filmszínházak
a
A mozí vezetősége
csakis, magyar
hallgosCorso- és Ura-mozík kivételével,
kiléptek a
filmet akar I{özönségének
bemutatni,
Magyar . M()zgóképiizemengedélyesek
Orsz,
A ceglédi Kulturmozgóval
kapcsolatban
Egyesűletének
a kötel'ékéhő'l és Bemutató
[unius
2·tól . megnyilik
a Gubody-kerthen
Filmszínházak
Érdekképviselete
címen
új
.evö
Kert-muzí,
ahol az esti előadásokat
szervezetet
alakítottak,
amelynek
ügyvezetartják, mig a délutáni előadasokat
továbbra
tőjévé Décsi Oszvalnot nevezték
ld. Az új
is a Kultur-rnozgúban
rendezik.
szervezer hivatalos
helyisége a Royal-ApolJóban vall.
Az esztergomi
Kulturmozgóhan
[unius
6-tól kezdvel szünetelnak
a mozie lőauasok
: Az Ul'a- és Corvin-fiImszónházalua
hetek
. F erenc kispesti szinigazgató
mert Deák
há.'
'éta tárgyaaások
rolynak,
Az Uf'át valősztrom héten keresztül színielöadasokat
tart.
niileg Mosonyi Jenő gépgyáros,
a ház tulajdonosa veszi házi kezelésbe, de a mozgö.
A kisbéri Sport-mozit
a mozgóképsztnház
képsz-ínház vezetésével
Laltos Elemért,
a
ellgedélyfSfi! Kele Nándor
vette át és aZI
színház
eddigi kíváló igazgatóját
hizza meg.
Apolló-mozi név alatt nővérévelegyiitt
veA Corvin-mozgóképszínházra
még folynak a
zeti.
A budapesti
kötéseket
továbbra
is
tárgyalások,
Legutóbb
II Me tro-filruvállalat
Gcrtlieb
Béla bonyolítja
le.
tárgyalt
az épűlet bérbevételére,
azonban
A jászarokseé llásf
Kultur-moeit
Grünezek nem vezettek
eredményre.
A Corvinbaum Ferenc, a g.yöngyösi Apolló-mozl
igazfllmszínház
ügyében
a döntés
csak [unius
gatöja vette át, aki a mozít új géppel szevége relé várható. Az Uránia-filmszínház
az
relte Iöl és modernízálta.
!Ura film rt. kezelésében
marad.
, Gaál Béla filmiskolájánali
viz,sgál.ia május
M.ijlls közepe óta minden szerdao este 7
.;:!8-án folyt le a Kamara-Szlnházban.
A. vizsórakor
hemutatják
a Budapestí
önkéntes
gán megjelent ifj. Wlasslcs Gyula báró álMelltőegyeSiilet
székházában
a unentók vizlamtitkár,
Jeszenszkv
Sándor dr. és Csatárv
bőhnentésl
filmjét. A bemutatások
az egész
Béla miniszter! tanácsosok,
Bingert Jáno·s
lürdöszezön,
alatt
foLytatódni
íognak.
dr., a Hunnia-filmgyár
igazgatója
és igen
A Helíos-mozgó,
amely évek óta szünenag;yszámÍl érdeklődő.
A fJlmszinész·iskola
tel, augusztusban
nyilik meg újból Gr;es1i
növendékei táncszámokat,
énekszámokat,
kis
Arthur vezetésével, Az engedélyt Eszterhazy
'szmpadí jeleneteket
adtak elő és közülük
Ilona kapta.
igen sokan árultak el meglepő rutint és szlnészí készséget. A növendékek
köz ül Balogh
Brassóban
Caphol-filrnszfnház
névvel felMihályné szavalataíval,
Kápolnay Herta koépült a harmadik
mozgóképszínház
7()1~ üldmlkaí erejével és pompás arcjátékával.
Paál
hellyel.
A gépházban
teleíongyár!
vetítőIbi táncával,
Vecsey Rita, Semper Helén és
gépet ezerelte k fel,
a hangszórója
pedig
Zákányi Gvöző [ó alakitásaikkal
tűntek ld. . Western-Electric
készítményű.
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A magyar

filmvállalatok

között

nl

__

MONAT
MAI 1934. kétségtelenül
a Harmonia.film
az,
City-Film: Zurei gliickliche T'age, Omnia. J v.
amely a legtöbbet
produkálta
három
Fox-Pilrn: Cay
Caballero
Mi stery
Rauch,
évi fennállása
alatt.
Most, mikor
e
z weitwöchcntl.
Theater. jr.
sorok megjelennek,
Pless Ferenc proDcuils Tign,
Palace. Jf.
Wariors
hus bnn,
Décsi,
Casidukciójában
már a második
magyar
no. jr.
film készül és ha a most forró tervek
"
"
Caniern
t hrill s, Royal Apollo, Jf.
valóra válnak, még egy magyal' [ilmet
Hermes=-Korona:
Steep/css
Ni ghi s,
Ufa,
fognak forgatni
a Harmonia~filmválJa~
Corvin,
Már kus-Park. Jf.
Iind
Z<Jer kuss! mich?
lat égisze alatt az idei nyáron.
Omnia, Márkus-Park.
Jf.
A magyar filmgyártás ban való iriten.
N[drsnuirchen,
Royalziv
részvétel
mellett a Hermonieqttm,
Apollo, Jf. (Ung.)
vállalat külföldi
anyaga is úgy crkől.
Libe-rtiny-Film:
Belotu the Sea, Omnia, CorSO, Capitol.
JL
esi, rnint anyagi sikert jelent minden
A111erica.ine
Jl![Odness, Royal
esztendőben.
Az idei évben egészen
ApolJo. jr.
új
üzleti
politikát
folytat
a vállalat.
Sclnuester
Angelika,
Ufa,
Elsősorban
a magyar filmet olyan szü.
Corvin.
Metro: Night
ilight , Radius. Jf.
zséböl és olyan gárdával
készíti cl,
Rasputin,
Radius
Karnmerlichtsp.
Jv.
amelyhez hasonló eddig alig volt. Az
Going HollywoOd,
Radius, Jf.
uj rokon, Csathó
Kálmán
vigjátéka
"
Son of t lte d eserr, Radiue. Jf.
ti z
első N ernze.ti Színház b eli m ŰSO r,
Pararnnunt: De sig h for !ivill{!"
Casino. Décsi. Jv.
darab, amely magyar filmre kerül. Ren,
Phőbus-Film:
Keine .Ang st uor Liebe, Ua,
dezője Gaál Béla.
Corvin, Corso, Gartcnkino. Jf.
A filmválla:latok
üzleti
politikája
Rer!!ekto;~·FHm: NliThionentestcl/l/ent,
Décsieddig az szokott lenni, hogy az iizle:tct
Kino. Jf.
Turul: Ztoet ttinuuelblane Augen, Corvin. JL
jelentő magyar film kapcsán
közepes
..
Fig hting T hl'on, Corvin. J f.
értékű
filmeket
igyekeznek
a mOZlS~
Ura-Film:
Straisache
van Geldern, Uránianál lekötni. A Harmonia~film
változtat
Gar tenkino. J v,
ezen a megszokott
üzleti elven és a
Ungár &. Co.: Treu
ist
die
Soldatenliebe,
Cor50, Capitok Omnia, Ufa. Jf'.
jövő évben külföldi anyagában
is csak
Okay Amerika,
Cor so, Caolyat nyujt a mozisnak,
ami nem tc.
pitol, Omnia, Ufa. jf.
hertétel.
"
"
Scandal far Sale, Capitól. Jf,
A cég jövő évi anyagából
egyelőre
Uníversal:
Mou niig h] and Prersels, Décsi. Jf.
"
Nord p ol alioi ! Paloce. Jf.
két filmet emelünk
ki.
Az egyik
a
\Varner-Bros:
Et-er in I1IY heart, Kamrnertv
iener Blut círnű romantikus
színjá.
lichtspiele. Jv.
ték, amely a Táncol a garnizon!
stí.
rioved'
a Wal/len,
Décsi,
Jusában humort,
finomságot,
szerel.
Casino. Jf.
.
lIIr"._A __
V__
A__
.:II.V.- •• I,~.I
•.:
met, napsugarat
és J ohann Strauss"

1vfEG.JELENÉ~;r STATISZTIKA
ERSCHEIKUNGSST ATISTIK
}fa~yar

Május
hónap
(ullgari,.chcr)
film:

Ncrnct (dcutschcr) film:
Amerikai
(nmcr ikanischer ) film:
Angol (eriglischcr) film:
Cseh (T'<chcchoslov.) film:

Mai)

(Monat
l

8
17
1
1

28 film

muzsikát
hoz. Szereplői:
Liane Heid,
Paul
Hörbiger,
Hermann
'Thirnig,
A Harrnonía.film
második
kiemelkedő filmje
az Etwas stimrnt nicht!
círnű
bohózat,
amelynek
eredetijét
200~szor adták az elmult évben
Ber.
linben. A legra~yogób:b,
legpompásabb
bohóza t, amelynek
főszereplői
Victor
dc Kowe, Ralph Arthur Roberts, Adele
Sendrock és Lizzy Ho/zschuch.
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nélkül. Olykor a gép romlott
cl, olykor egyéb akadályok
merültek
fel a
volt 38 éve annak, hogy Berlin ben az
sima vetítés tekintetében
és c néhány
Unter den Linden 2]. számu házában
technikai
akadály ellenére is ól'iás'i si~
az első mozi megnyílt.
Báró Prittwitz
kerűk volt ezeknek
az előadásoknak.
Párizsban
tárgyalt
a Lumióre.társaságA megnyitás
utáni időben az előadága(
hogy
a Lumiércvíéle
vetítőgép
sokat délelőtt
l Lkor kezdték
és este
szabadalmát
Németország
részére megJO<kor fejezték
be. A belépődíj
meg~
szerczzc.
Prittwitz
báró egy francia
lehetőse~
drága volt: személyenként
egy márka,
Később azonban
a hely,
mechanikussal
és vetítőgépésszel
tért
arakat leszállitották
50 pfennigrc,
úgy
vissza Bcrlinbe,
magával
hozva egy
kis bőröndöt,
benne
néhány
15-18
hogy a látogatók
száma
hallatlan ul
méteres filmtckerccscl
és ezzel megin.
megsokszorozódott.
dítja a némel moziipert, A nagy néDe négy nappal késöbb május Lén
met ipari kiállítás idejére érkezik báró
cl párizsi
Lumiére-cég
megnyitotta
a
Priitwit z Berlinbe
és az Uritcr den
konkurrens:mozit
a F ricdrich. és MohLindcn
egyik legjobban
frekventált
renstrassc
sarkán.
Néhány
héttel kévendéglőjében
a Wílhelms-Halleban
sőbb ezt a mozit átpc!yczték
az iparszereltc fel a gépet. Ebben a vendéglő.
kiállítás terüle tére, ~j.ol azonban már
hen mutatták
be az első filmeket Né.
egy harmadik
versenytárs
is ~gny_i~
mctországban.
A párizsi
Isolar-cég
totta új moziját.
] 896~ban tehát mar
neve után Isolatograph-nak
nevezték
három
mozi működött
N émetország=
a]: első német
mozit, amely pontosan
ban. 1896-ban új név kerekedik
felül
1896. április 26-án nyilt meg meghívott
a német moziiparban.
Ez Oskar Mess~
vendégek
előtt.
1'v1it mutattak
he az
ter. a legkiválóbb
német technikusok
első német filmclőadáson?
A műsor a
egyike, aki il máltai kereszt konstruákövetkező
vout:
lásával új irányba terelte a német moziipart.
1896 szeptember
19 én Mess.
1. Szerpent i n-túnc.
2. Boxverseny.
tcr átvette az Unta!" den Lindcn-cn lé3. Kígyóember.
vő mozit,
Je nemcsak
ezzel, hanem
4. Párizsi kűltclki "0113t.
vetítőgépek
készítésével
is fogl~lko>
5. Párizsi uccai jelenet.
zott. 1896 végén már egymást
követMind az öt film vetítési ideje 10 per~
ték Berlinben
az új l11'ozgóképszínháeig tartott,
dc nem 'mindRn akadály
zak, ugy hogy a német moziipar
ezzel
indult meg hatalmas karrierje
felé.

ÁPRILIS

26-ÁN

MAGYAR
FILMIRODA

-

A FILM
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FILM HIRSZOLGÁLÁT
vórosi-, közséqi-, csolódl-, gyári-,

ipori-, sport-felvételek.

Kockanagyitások, fotóüzem

.s
HALOTTAI

Lidia Potechinn. a néma filmgyá\rtás ismert sztárja, május elsején hoszszas szenvedés után meghalt. Az orosz
származású
filmszínésznő
éveken
ke.
resztül vezetőszerepeket
játszott
a német filmeken, igy pl. a Gyurkovics
lányokban,
a Varázskeringöben,
a Ma.
non Leseautban
és az Ártatlan Zsuzsi"
. ban.
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AZ.OI(TATÓFILM
MAGYAR HIVATALOS BESZÁMOLÓ
A RÓMAI OKTATÓFILMKONGRESSZUSRÓL
nemzetek
szövetségének
égisze
alatt
működő
Nemzetközi
Oktatófilm
Intézet
magyarországi
Nemzeti
Bizottsága
má,
• • • • • • • • • jus 8;án a lVI. T. 1. tanácstermében
br. 117las~
sies Gyula
h. államtitkár
-elnökletc
ala tt ülést tartott,
amelyen
az elnök
az április hónapban
Rómában
megtar.
tott nemzetközi
oktatófilm
kongrész.
szusról tájékoztatta
a Nemzeti Bizottság tagjait.
Előadta
W' lassies
Gyula,
hogy
a
Nemzetközi
Oktatófilm
kongresszus
április hó 19,6n nyilt meg Rómában és
április 26~án fejeződött
be.
A kongresszusnak
az olaszok nagy jelentőséget tulajdonitottak,
aminek jelét ad"
ták abban is, hogy a kongresszust
a
Ducc nyitotta
meg ünnepi beszédével
a Campidoglio
Giulio Cosarc
termében.
Az
únneperyes
megnyii"éís után
a
kongresszuson
résztvett
kiküldöttek
a
következő
főbb csoportokban
dol~oz~
tal"
1. Oktatás.
2. Nevelés.
3. A film jelentősége
a népek
éle.
tébcn.
A magyar delegátusok
közül ll:7las~
sies Gyula báró államtitkár
az 1. és 2.
csoportban,
Vitlani Lajos báró követségi tanácsos
a 3. csoportban
és Tau;
binger Zoltán dr. a Magyar Filmiroda
igazgatója
a ]. csoportban
dolgoztak.
Az egyes csoportokban
élénk munka
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folyt és a kialakult
véleményeket
és
javaslatokat
írásban
terjesztették
a
közgyűlés
e16. A zál'óközgyíílés
a hatalmas mennyiségben
eléje terjesztett
indítványokat
kiilőnöseh],
vita nélkül
fogadta cl.
Több delegátus
- köztük l-Yllassies
báró indítványára
a kongresszus
javasolta,
hogyafilmoktatás
egységes
fejlődésc
érdekében
az egyes
államokban
filmközpontot
állítsanak
fel,
amely a Nemzeti
Bizottságon
keresz;
iűl tartsa fenn az összeköttetést
a római Nemzetközi
Oktatófilm
Intézettel
A kongresszus
egyik
lcggyakorlatibb és legnagyobb
jelcntőségü
kérdésébcn]
a keskenyfilm
nemzetközileg
egységes méretében
a kongresszus
nem
tudott rnegéliupodni,
Kimondotta,
hogy
ennek a kérdésnek
a megoldása
fe,
lctte fontos és kiküldött
egy külön
bi zot tségot erre a célra, hogy még ez
év őszéig nemzetközileg
egységes mé;
veiben éllepoájenek
meg az egyes ál.
lamok oktatófilm
gyártással
foglalkozó
szervei.
Bejelentette
végül \\"lassies
Gyula
báró, hogy a kongresszuson
nyert benyomasai szcrint abból a nagy érdeklődésből,
amely a film iránt az egész
világon megnyilvánul
a nevelés és oktátás
szempontjából,
megállapítható,
hogya
filmnek ezen a téren beléthefatlan nagy .iövője WlI1 és meg van a
remény arra is, hogy a Jövő tanévben
már Magyal'ors'zágon
is fokozottabb
mértékben
indulhat meg a filmoktatás
é:/z elkészítendő
[ilmetentervek;
alapján.

+l---------+.~~~r~.~------lr'lassics
Gyula
báró
b számolója
után 'leubinger
Zoltán dr. elolva ta a
távollevő
Kozma Miklós jelentését.
aki,
mint a Ncmzctkőzí
Oktatófilm
Intézet
nér\ytagu
végr'ehajióbi.zoflságának
magyar tagja.
a kongresszust
követő
:3
napos végrehajtóbizottsági
ülé
határozatait
ismertette
rövidesen.
Kimondotta
a végrehajtóbizottság.
hoíJ.y a kongresszus
határozatának
értclmében
a Nemzetközi
Oktatófilmintézet.
illetőleg az e célra
kiküldött
bizottság.
augusztus
l,'ig véglegesen
állapitsa meg a nemzetköz!
Forgalom.
ba bevezetendő
keskeny
film .k mére
teit.
Beden-Bedenbnn
mejus
25~én
a
filmgyártó
államokból
C merika. :\"é~
mcto r zúg, Franciaor zá_f., Olaszország,
Anglia) k ik iildőtr
10 megbizott
ci sze.

LOIHlon
legelőkelűbh
v.u OSIl gy: lóbr n, a
Mavfuirban
új,
hypcimodcru
lTI<Ytg-6SZÍ11hcl7;
Iótesüll.
igaz.
hogy csak
500
ülőhellyel.
azouban 01,1'u1I jí5ZE:,óen és ó'rágán rendezték

bp. hogv csak a leg lőkelőbb k özön 'ég látogatja.
A
III gnyitj
előadáson
a .,' z ivek
1l1(>1:)cli~íja" r-Inni film "z repelt (- a legkisebb
hr-lv.l r 15 pengő volt. Altal:í ban :1 Iegolcsóbb
helv.ir a [övöben js J O angol shilling.

Francia
p:i,riz'i

katalógus

készül

nyert Fclhatalalapon
igye.
keznek a fenti megállapodásra
eljutni.
Ha ez az értekezlet
nem járn a ered.
ménnycl,
az Oktatófilm
Intézet össze,
hívja
a Comité
consulietijot,
iecbn;»
ouet és executij-ot é amennyiben
a
filmipar addig nem tudna egymás kőzött megegyezni,
végérvényesen
dönt
afelett, hogy mil yen méreiű keskeny.
film behozására
kórje fcl hivatalból
a
kormányzatokat.
il

korigre

alapjún

szustól

baróti

A Comité
tcch niquc,
cxccutif
és
consultitatifnak
ez az ülés,
amennyi;
ben
Baden.Badcnban
megegyezésre
jutni nem tudnának,
[unius
18~án dé/1
után nyilik meg Rámében.
Ez azt jelenti. hogy öS'ZI'e meg lesz a végleges
nemzetközi
megellepedés.

TARJAN
LUKJ\CSFÜRDŐ

Az idegenforgalom
érdekében
Svájcban
mecf c elő számú idegnforgalmi
filmeket
kész íte nck. Legutóbb
a zürichi
FilsniinonsieI"IfIlfU
_I.-C.
alaptökéjét
300.000
frankr61
500.000 Irankra
emelte
fel és ebben az alaptőkeemelésben
részt vesznek
a svájci
szövetség: vasutak,
a svájci
idegenforgalmi
közponl. a svájci szállodúsok
egyesülete
és mindazck a kőrők,
amelyek
érdekelve
vannak
az
Idegenforgalom
ban. Ez a társaság
idegenlorgalmi
íirnckct
készít
Svájc
legszebb
videkciről
é' ezeket a kűlföldön
akarják
bemutatni.
De nemcsak
szorosnn
vet t propegondoFihnckct, han 111 j átékfi lmekct
is
akarnak
gy::írtani,
amelyek
közvetve
idegenforgalmi
célokat
szelnálnak.
l lven filmek pl. a Tell
Vihn osrál készült
játékfilm,
továbbá
a Feli:)" fr/só:: és az Eloescett 11öl{!3' cimii filmek.

ÉTTEREM
KÁVÉHÁZ

megnyilt!
NEWYORK-koszt és
kiszolgálás!
Ebéd-vacsora aterraszon
és étteremben!
Bejárat a Zsigmond-lIccai

I

az cktn tófllmről.

Chambre svndicale
Francatscl"
la ('illematOi!Taphie
f\elügyelcte
é:t ir.iuvitil$,l
mel l ct:
na9;yar;ln:vu
munk a készül.
.unol vnek elme: Le Catalogul' Francoise dll
Fi:!;,' Educotit.
A nagvaránvúnak
igé;'kcz:í
kün vv ö, szc;íllit:í~a
mo st V;l11 Iolvamarha
n.
_\

ül és

mazasuk

Nagy és kis adag!

Asztalrendelés
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kapun!

I

: 56-O-80.

-c.

Budapest, legkellemesebb
nyári szórakozóhelye
oz

AN~Ol-PARU
TERRASZ-ÉTI'EREM
VARIETÉ-MŰSOR
ALPESI FALU
Nemzetköz! film-cimregiszter.
Hays-Orga.
kezdeményezésére
Amerikában
egy
nemztközi
film-CÍm regisztert
létesítettek.
A
renisz tcr tökéletesítése
céljából a Hays-Or;,anisation
érintkezésbe
lép azokkal él ha=onló
intézményekkel.
amelyek az egy-es or~zágokb;1l1 már fennállanak.
Anglia részéről
már javaslatokat is terjesztettek
elő a nemzetközi
film-címregiszter
sz crvez ésérr; e~
vezetésérc
vonatkozóan
és ezt il tervezetet
a Havs-Orgnnisation
rnost tanulmányozza.
nisation

Belgrádban

elnevezés
aiatt
alakult 2-00.000
alaptökével.
amelynek
célja bolgárnemzeti filmek készítése.

bolgár-szcrb

dinár
szcrb

Balkan-Film

filmvállalkozás

Filmgyüjtemény
a bécsi múzeumhan,
Dr.
Greuor,
a bécsi Nernzet;
Kőnyvtár
c",'li, igazgatója
elhatározta,
hegy a Nemzeti Kőnvvtá r "keretén belül Itiilon. {{J'iij leutényt dtt - Ir/{'sít f-ilmek réscére.
A gyuj temény
alapju az a (>0.000 méter film amely
máris rendelkezésére
áll a rnúzeum han. Ha
dr. Gregornah sikerül tervét kcresz tűlviunie,
úcv a bécsi iilmsn úeeinu latványosságszambn
n;~Il(j kiállítás
lesz.
A münchení
színházi
mázeumhan
legutób b kűlőnbözö
kiál lítást
rendeztek "Filmsrinhás-épitésel:
és építési tervek" címen,
amely nemcsak
a szakemberek
részére, de
a látogató
közőriség
Ielvilágosítása
ira
is.
szolgált,
A párizsi siketnéma
intézetben iskolai vetítögépet szereltek fel, ahol az intézet Slik,~tnéma lakói I észére filmeket mutatnak
be.
Természetesen
csak néma filmek oemutatér
~át'óJ van szó, azonban ettöl is ;g.e~l sokat
várnak
a gyermekek
íejlödéee szempontjaból. A szüksézes
műsorokat
a prágai némaűlmkészletekből"
.illítjá k Ö~S7.e.
.
j cscf
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Milyen fiIlnel{et kíván az amerikai
kőzönség? )Jéh'ány amerikai
filmszaklap,
amelyek együttesen több rnint kétmillió példrinyszámban
jelennek
meg,
olvasóközönségük
körében körkérdé,
t tettek fel annak a meg-állapítása céljából. hogy milyen filmeket kíván látni. Kétségtelen,
hogy a mai közönséi,
hallatlan ér deklődést
mutat a film iránt és
a filmművészeti
kérdések
megítélésénél
ma
sokkal nagyobb intelligenciát
és ösztönt árul
el. rnint 10-15
évvel ez.elől't. A beérkezett
válaszokból nemcsak
ez az ítélőképesség
derül ki. hanem megállapítást
nyert az is, hogy
tech nilaii aprólékossá/:ok
és a jó ioí ci.ratia
ir ánt ugyancsak kifej lödött az amerikai l-özön ség érdeklődése
és érzéke. A beerkcz ztt
válaszok szcr inn még m indiz Janet" Ga_"I;or
áll az érdeklődés
előterében
éi' neki van
Amerikában
a legtöbb híve,
a kómikr.sok
közül
legtöbb szavazatot
kapta a Sta II és
Pan-pár. A közönség legnagyobb
rcszc - 'daszá ban követeli a happy-endes
befejezést és
elutasítj a magától azokat a filmeket, ahol a
két partner férj és ieleség, Ez időszerint na"y
közkedvelt.ségnek
örvendenek
rt
kos:;!:'iil/ÖS
tilmel«, különösen
akkor, hogy-ha a cselekményülc
Amerikában
játszódik
le vagy az
amerikai
történelemből
meritették
az anyag-ct. A romantikus
jeIk/O oper cttfiimeknek
szintén nagy keletjük
van .vrnerikaba .n.
A canterbury
érsek a filmről. _Az angol
mozgósetnfháztulaj
denosok egyesűletének
'ezidei közgyűlésén
megjelent il canterbury
érsek is, aki hosszabb beszédben
méltatta
a
filmgyártás
jelentősévét.
valamint
a
film
művészi
és lélektani hatását
a népre és ama
reményének adott kifejezést, hogya
nép széles rétegei
a jövőben még jobb filmeket
fognak kapni, mint eddig. Az érsek beszéde
a mcgje'entek
körében mély hatást váltott ki.
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FILMLABORATORIUM
Budapest; VIL, Rottenbiller-ucca
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Telefon : 45-3-04.
Fe'elősség

mellett

készit

FILMFELIRATOKAT
AZ EREDETI KÓPIÁRA
a ,H r us k a - fé Ie világszabadalom

szerint.

Bórmily stylusu betük, tetszés szerinti siinben!
Fehéralapon

is kitünóen olvasható!

IL<M.TECHNIKA
BRÜCKN ER JÁ~OS
okt. l"ép6:-.zmérnök, hangmérnök

A LASSITOTT HANGOS FELVÉTELEK
lassított
némafel vételek
érdekes és közkedvelt
részei voltak úgy a hiradóknak, mint a kulturfilmeknek.
Tudományos
vonatr---"""""
kozásukat
tekintve
pedig
megbecsülhetetlen
szolgá«
latokat
tettek a természettudományok
majdnem
minden ágában.
A hangosfilm bevonulásával
elmaradtak
ezek,
mert a képet lehetett
ugyan lassítva
felvenni,
de ugyanakkor
a hangot
nem.
Röviddel
ezelőtt
egy \ff\an~ia
mérnök, S. Si/ka, eljárást dolgozott
ki,
amelynek
segítségével
úgy a képet,
mint a megfelelő
hangot lassítva
ve;
het jük fel.
Eljárásának
megértéséhez
röviden vázoljuk a probléma
lényegét.
Miben áll a lassított némafilm [elv é»
tel? Ez nem más, mint egy bizonyos
eseménynek
a normálisnál
jóval hoszszabb filmhosszúságra
történő
felvétele. Vagyis, ha a rendes felvevő
se;
besség 24 kocka, akkor lassított Ielvételnél ez megsokszoroaódik,
más szóvat
másodpercenként
48-100--200,
sőt 1500 kocka lesz. Tehát az a cselekmény, amely 1 mp-íg tart és a norrnális felvételnél
24 képkockán
van megrögzítve,
ugyanakkor
ez pl. egy 100
kockás
sebességgel
felvett
lassított
képnél
100 kockára
terjed.
A levetttésnél a 24 kockás normál. Felvéteiü
film vetítési ideje 1 másodpercig
tart,
ugyanilyen
vetítési
sebességnél
az
előbbi 100 kockás lassított felvétel vetítése 4 mp.nél tovább tart, így a néző
got kapunk,
amelynek
rezgésszáma

A
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az egész eseményt
hosszabb
ideig, tehá t leseebbnek
szemleli.
A hangos lassított felvéte/eket
az
komplikálja,
hogy pl. egy elhangzott
"au hangot, amelyet pontosan
megha.
tározott
másodpercenkénti
rezgésszám
jellemez, ha kétszeres
sebességgel
haladó filmszalagra
veszik fel, akkor a
normális
sebességgel
futó Ieadóberendezésen
megszólaltatva
mélyebb
han,
fele lesz az "a" hangnak.
Hasonló jelenséget
tapasztalunk
a gramofonnál.
ha a lemez az előírt fordulat
helyett
lassabban
forog, mikor is a hang rog.
tőn mélyül, torzul.
A lassitott
han.
gos felvételek lényegc az, hogya
hang
tovább hangozzék,
mini az a va'ósilg~
ban tényleg
e/csendült,
anélkül, hogy
a magas,ság
és a hangszín
változást
szenvedne.
Igy egy egész rövid ideig
tartó hang pl. egy dobiités, egy mássalhangzó
stb. a ténylegesen
elhangzottnál 2X, 3X ... nX hosszabb ideig
hangozzék
a vetítésnél.
Ennek jelen.
tősége
úgy tudományos
szempontból
igen nagy Ca hangok
analizise),
mint
hangosfilmtechnikai
szempontból
fontos,
mert
lehetőségtet
nyujt
ahhoz,
hogy egy lassan vagy gyorsan
felvett
beszédet,
hangot utólag kényelmesen
lehessen
korrigálni.
Silke első eljárásánál
csak kétszeres
lassítással
pró=
bákozott,
Van pl. egy hang, amelynek
rezésszárna
n Herz és amely hang l
másodpercig
tart. úgy a felvételnél
ezt
a rezgésszámot
meg kell kétszeresni
és ugyanakkor
a normálisnál
kétszer
nagyobb
sebességgel
haladó
film ne;

.-~
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gativra exponálni.
A leadásnál
a sebesség
egyszeres,
tehát
a kétszeres
sebességgel felvett 2 n rezgés csak l
n.nek fog clhangzaní.
Si/ka
a rezgesek
megkétszerezését
azon matematikai
összefüggés alapján
valósítja meg, hogy egy sziunszoidális
rezgés számértékének
kétszerese egyen,
lő ugyanezen sziunszoidális
számérték

négyzetével.
Tehát
sin w t rezgést,
amelyet az erősítő szállít, optikailag
ennek quadrátjára
kell felemelni. Silke
ezt az intenzitásos
és tranzverzálisos
eljárás egyesítésével
éri el. Eddig két;
szeres és háromszoros
lassítású Ielvé.
telek vannak e módszer szerint kidolgozva, a nagyobbfokú
lassítás ok fel.
vételén
a feltaláló még dolgozik.

A Western-Electric
az amerikai
filmipar
hathatósabb
támogatás»
érdekében
elhatározta, hogy a számbajöhetö
amerikai
filmgyárak részére j 00.000 dollá rig ter j edö gyártási hitelt nyujt azzal a feltétellel, hogy 1-1
filmnek a gyártási kőltségei nem haladhat ják
meg a 20{),OOO dollárt. A Western-Electtic
nem részesül
százalékos
arányban
a kőlcsőnzőűzlctben,
hanem más modon garant,Uják neki a hitelezett összegek visszafizetését.

A Iilmrendező
színes filmje. Carl Laniaé,
az ismert cseh filmrendező
évek óta tanulmányozza a seines film kérdését és legutóbb
SIkerült is neki egy új eljárást
tökéletesíteni. Lamac új szfne.sfilm-elj árását már Nern-etországban szabadalmaztatta.

megvilágítás i rendszer a vetítő géKét angol feltaláló, Steel és Martin, új fajta
megvilágítási
rendszert
konstruált, arnelvnél az a cél, vezette őket, hogy
minél nagyobb
legyen a fényforrásból
felhasznált térszög és ezzel a vetítesre fordított fényenergia.
Rendszerűk
a tükör
és
kondenzor
érdekes
együtte
alkalmazását
mutatj a. Lényege a két egymásban 'elhelyezett gyűrű alakú tükör és a felsö gyűrű közepében lévő kondenzor
lencse.
A tükrök
forgási elipszeivel felület-részek
és gyúj tópont juk egybe esik. A fényforrás
a gyűrűkön kívül ezek tengelyében
áll.
A tükrök
belső oldalukon foncsorozottak.
A rnűkődési
elv az, hogy a kűlsó gyűrűs tükör a fényfor rásból
Ioihasznált
fénykúp
kűlső,
a
belső tükör a kőzép, - végül a kondenzor
a belső zónába tartozó fénysugarakat
gyüjti
ugyanábba
a folousba. Férryforrásul
ívlámpa
szolgál vízszintesen
elhelyezett
poz ítiv és
hozzá tompa-szög
alatt haj 16 negatív szénnel. Megjegyezzük,
hogy a tükrök
krorn
bevonatú rézből készülnek és tükör fényesre
csiszoltak,
A tükör különösebb
gondozást
nem igényel.

A felvonás váltás. A két géppel dolgozó
filmszínházaknál
a folytonos
vetítést
célzó
Iclvonás-váltások
keresztűlvitelére
a film,
szalagra kűlönbözö jelzéseket tesznek, amelyek a gépészt figyelmeztetik.
Ezek a jelek
a filmtekercsek
utolsó métereit megro:ngálj ák, annál is inkább, mert a gépészeknek
is
meg van a maguk egyéni jelzésmódja.
Ennek megakadá,lyozására
a jővóben
úgy járnak el amerikai tervek szer int hogy
a film zalag szélért a váltasi időnek megfelelő
helyen
egy
alacsony
rezgésszámú
hangcsíkot
kopíroznak
és ez a vetítö-gép
kiilőn erre a célra készített
és fotocellával
ellátott részén áthaladva kapcsolószerkezetet
hoz műkődésbe,
amely automatikusan
indítja meg a következő vetítő-gépet
és zárja
le a működésben
lévő gép képvetítését
és
hangját.

Újfajta

péknél.
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Mi az ügyneveeetr Beck-szénf
A Becktipusú
ívlámpa-szenek
speciális
gyártmányú
szcnek, amelyek belső magva cer és fluor
tartalmú.
Sajátságuk,
hogy a szenek rezezettek. Ezeknél a normál szenektól eltéröen
jóval magasabb
ampere-számot
vezethetünk
keresztül,
anélkül, hogy a kráter
képződés
és elégés kedvezőtlenebb
volna. Ez által magasabb izzítástérhetl.lnk
el és az így ri.ytfrt
mez.ő fehérebb lesz.

VII.,
85.

96-0-03.

Magyarország
legnagyobb
és legmodernebb
gépekkel
felszerelt
laboratoriufna

•

Ké s z i t; hdn§Jósfilmekel és kóplóköt,
filmfeliratokóf,
pedogéqíct-,
kultur-, reklörnés rajttrwkk-filmeket
'
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A hangszabályozás.

Irja: Briickne1' János

okI. gépész mérnök.

A hangos film a rnozik vezetőjére
ujabb
iontos fe:adatot
rótt a hangerő
és hangszín szabályozás
alalejában.
Állandóan
ellenőrizni kell,
hogyanézőtéren
a hangSzóró megfelelő
erővel
sugározzon,
más
hangerőt
kíván' a "telt ház", mást a "fél
ház",
Azonktvüí
vannak
jelenetek
ameIyek nek hango abban, s vannak,
amelyeknek gyöngébben
kell szölníok.
A jó hangleadá hoz éppen ezért fontos egy iigyes é
jó ha.llású
hangrnixer,
aki a poterrciómétert
és hangszínszn
bályozökat
hozzáértéssel
és
Ielkiismereresen
kezeli.
Sok
he yen a gépé zre bizzák ezt a műveletet.
em kelt so
kat magyaránn],
hogy mennyire
l ehéz
ezt
a gépházhót
II gépzajok
és a gyengébb tel[esítményü
ellenőrző
hangszóró
mellett
elvégezni.
Legcél zerííbb a nézőtérről
ellenőrizni a hango'! és pedig
egy külön ezzel
megbízott
személlyel.
Sok helyen az. egyik
rendezőt bízzák meg vele, ak i a publikum
kiszolgálása
és talán egyéb más elfoglaltsága mellett aligha tudja [ól betölteni
ezt
a kétségtelenüt
rontos munkakört.
e beesüljük .e a mixer
zerepét, mert az Ő míiködéve hasonlatos
a karmesteréhez.
Ö adja.
meg az egész liangleadás
tönusát
és irányitja a kép jellegének
meglelelden.

Valtóáramúe'vlámpák.
Az álta láno an elterjedt
váltóáramú
háiózat mellett nagyon sok színház
kénytelen
ál am-átalak ítót alkalmazni,
hogv <l vítögép
ivlámpáit
egyenáram mal
táp"áíhaSsa.
Ez
t rmé zete en jelentékeny
berektetést,
karbantartási
költséget
jelent. Ezért már kezdettö] fogva arra törekedtek,
hog)' az ívlámpáka t direkt
váttöáramma
l tápláljál"
ami melleu azonban a lámpa fényereje joval c €l,élyelJb
és a fénye nyugtalanaub.
Ezenkivűl
a színe
i Iilásha
.iflt izó. Uja bban vezették be a speciá lísan elkészített
ívlámpa szeneket, amelyek jellemző tulajdonsága, hogy blzonyos zer ium vegyülettet
készülnek,
aminek
következtéhen
[elentékenyen magsa bb ampere-számmal
éghetnek és
így af énytik fehér. A tápláló íeszültség
22
29 Volt között
ingadozik
és a szenekert
;'halai1ó ai amerösség 40-85 arnpereig. változik, MegfeJelő transztormatorok
utján érhető el ez a leszültség.
A transzformátorok
tel.ie en árnyékoltak
legyenel" nehogy mágnese
mezök az erösítő
hererulezésre
szórö
hatást gyakoroljanak.

A máltai

Vigyázzunk

a rezonanciára!

kereszt.

A hangos Illmelmél
a publikum
a színházban tökélete
és termé zetes hangviszszaadá t kíván. Ennek szamos követelménye van, ügy mechanika!
(hangadapterj,
mind elektromos
(erő itő, résoptika]
és
akusztikai
oldalon.
A rőcsoportok
mellett
vannak
olyan
jelenségek
i",
amelyekre
sokszor
még
a legnagyobb
elővigyázat
mellett se gondolunk,
Ezek egyike a rezonáncia.
A fizj;kábó! j meretes
tény, hogy
mínden te stnek meg van a maga önrezgése
és ha ezt a te tet egy ennek az önrezgésszámnak
megrelelö
hanghullám
vagy bármilyen ilyeru rezgésszámú
ritmus éri, úgy
ez a te t erős rezgésbe jön és kellemetlen;
zavaró, zizegő hangot ad.
hang zóró közelében a nézőtéren
akaríhat számos olyan
tárgy,
pl. lámpabura,
csiltárfématkatrész,
vész villágítá'ss'lekrény
záró
fedele,
a blak
stb., amely igen kellemetlen
rezonancia
je.
len éget okozhat.
Célszerű
ezek ellenőrzésére egy szabad délelőttöt fordítani és hangleadás alatt a színház különböző
pontjain
megflgve.ní az e~'et1egesen rezonáló tárgyakat.
Különös
gondot
lordítsunk
a hangszöröra
és környezetére.
A hang zörö vázáról a. rárakódott
port, lehullott
vakolator..
véletlenségből
ott felejtett csavart,
szerszárnot távolítsuk
el.
.

A vetítőgép
tontos szerkezet] részei közé
tartozik a máltai kere zt é a1) ebbe IUI»csoiödö
egy fogú keréle Ez utóbbi kerék
mínden egyes
fordulatánál
a máltai
kel eszt
egy-egy' negyed íordulat ta l halad tovább és a tengely ére ékelt kere ztdob a
kapuban egy kép kockát húz el. Ez a szal", zo mozgás adja a vetítőgépek
jellemző
:li<lját, 'amely tipusok szerint erŐs'ebb. vagy
gyengébb.
E zajban észlelt esetleges
változások bizto
fígyetmeatetésr
Jlf,yujtanak a
l<eresp:tsll!erkeh.\e.tlJen ·támadt
hibára.
Ha a
zaj a szokasosröj
eltérden
megerősödik
és
taktus szerint i métlödik,
ugy jele annak,
hogy maga a máltai kereszt a hibás, És
pedig vagy elkopott
a hosszü használattól
vagy hiányo an volt olajozva.
ügyeljünk,
homy a keresetházban
állandóan
elegendő
mennyiségíí
olaj legyen; a megfigyelő
nyilás felénél álljon ali olajsztnt.
Havonta engedjüli le az olajat é öbIítsük
ld a keresztházat
.savmentes
petroleummat,
majd
töltsük meg új .és mmdenkor
savmentes
olajjal.
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újrendszerű
hangszóró.
A Teldunken
laboratórium
újr endszerű
hangszórót
hozott
forgalomba,
amelyet a nagy tömeg számára
tartott
közvetítéseknél
használnak.
Az új
hangszóró
hasonlóan működik
a nagy terütetek bevi!ágítá.ára
alkalmazott
fényforráshoz. Az izzólámpa fénye ugyanis reflektáló
ernyő segítségével egy bizonyos körzetü vizszintes területet világít be. Nagyobb terület
egyenletes bevilágításához
több ilyen lámpa
rzűkséges.
Az új hangszóró
nem nagyobb
evy uccai gázlámpánál ; felső vége gombaalakú fejben vópződ ik. (Innen is a nevc :
gomba-hangszóró.)
Ez a gomba-fej
dinamikus hangszóróból
és a hozzá tartozó forgásfelület
alakú
evponenci ilis tölcsérből
áll,
arriely a han-rhullámokat
lefelé irányítja, úgy
hogy egy kb. 60 m-cs körzetben jól hallható
hangot
kapunk.
Több
ilyen hanaszótóval
nagy kitcr jedésű
területen
lehet beszédet,
zenét közvetíteni anélkül. hogy a hangszórók
cpymás hano j ába be'ezavarnának
és kellemct'cn vi ·szhOlmrie'·enségeket okoznának.
Az
új hangszór6k
eiső bemutatója
május elsején volt Németorsz.iaban,
ahol a tcmpelhofi
mezőn egymástól
60 m-es távolságban
122
darab ilyen hangszórón
történt a közvetítés
Háromperces
filmek. Franciaországban
és
Olaszországban.
terjedtek el újabban az úgynevezett tuirom perces filmek. Ezek il nagy
népszerűségnek
örvendő é s maximálisan
3
percig tartó - rövid felvonások a mindenkori - aktuálitár
ok témaköréből
merítik tárgyukat. Felette érdekesek és mondhatnók kimeríthetetlen
anyagót
szelgálhatnak.
A tudomány mindcn ága, politika. sport, kultúra,
technika, művészetek
stb. szclgáltatnak
bősézes anyagót.
Három
perc alatt a nézőközönség pergő jelenetekben
szemléltető
képet nyel' vala'mely időszerú eseményről, amely
a rnűsor t változatossá
teszi.

Speciális

Fllmleadasra
is alkalmas
íetvevögépek.
Egy angol cég olyan filmfelvevő
készülékeket hoz forgalomba,
amelyek egyszer rnind
levetitesre is alkalrnsak. Ezeknél 2 objektivvel van il berendezés
ellátva. egy a felvételre, egy a leadásra.
Ugyanis
nem lehet
ugyanazt
az cbjekt ivet felhasználni
felvéte' re és lcadásr a, mert
mindegyik
más terrnészetú
követelrnénvekkel
áll szemben. }\
felvevő objektiveknél
a krornatikus
és szfer ikus abcr-ráció
korrigációj ára helyezik il fő
súlyt és emiatt az objektiv keveebb fényt
ereszt át
viszont a leadáshoz
fényerősebb
obje ktiv szükséges. A íe'vételnél
ezt a rnár.odik objektívet
egy automatikusan
rnűkődő
úról ap fedi, nehegy il rajta keresztül jutó
fény a nyersanyaget
elrontsa.
Az európai és amerikai vetítési rendszer,
)Jemetországban
és m indenűtt
ahol német
gyártmányú
vetítőgépekkel
dolgoznak, a vetítés
egyenáramrnal
történik.
Amerikában
viszr-nt uáltodrammal
táplálj ák az ív'~mp:lkat. Ott a váltóaram
természetéből
ki folyóla-r az ív jóval nyugtalanabb
és a per iodus
változá-oknak
meofele'ö
Iényinvadoz isok
könnyen
erybeeshetnek
a pilla takarások
fáz isa ival, ami nacvobb
mér vű elsötétedésekhez. vezet. Ezért -Amerikában
i fenti jelensévclc kikiszőbö'ésére
igen magas arnpere<zúmmal vetítenek. Nem ritka a 161 amperes ár amcrdsséc ! E magas
ampere-szarn
mcllett
a szenek rendkivűl
.ma-ras
izzit-isúak
és a nyert Iény je'entékcnyen - fehérebb
az
európainál.
•• n._A __

1 évre
Felelős

"

IV., V

ba

C l-U T 1.

T e I e f o n:

V__

~_."_

ELöFIZETÉSI
ÁR:
10 pengő. - % évre 5 pengő.

szerkesztö

és kiadó:

Lajta

Andor.

Szerkesztőség
és kiadóhivatal:
BUDAPEST,
Vll., THÖKÖLY-ÚT
Telefon:
91-0-16.

vómkezelés a Nyugati és Keleti pólyaudvarokon, a fóvómhivotolbon
és a hojóóllomósokon

nemzetközi
szállitmányozási
és elvámolási vállalat,

A__

FILMMŰVÉSZETI
ÉS TUDOMÁNYOS
FOLYóIRAT

Leggyorsabb

HEBEL"

V__

~~~

filmszállitások

a világ minden részébe.

+1

Artur

..•

Párisi szerkesztöség:
Vitner, 3, rue Charles
Paris (VII.)

Megjelenili
Minden

~

minden
cikkért

-

hónap
a

-

szerző

Beci,
elsején.

19

felel.

-

Nyomatott:
Otthon-nyomda,
IX., Lónyay-u,
Telefon: 81-2-81.

15 9- 47.

15.

50.

Budapesti filmp'iac

Filmmegjelenések
1934. május hónapban

JELMAGYARÁZAT
Mes]. = Megjelenési hely . .z; H. = Hossza: - F. = Felirás. - M ....
Műfaj. fősz. = Föszereplők.
R. = Rendező. - C. = cenzura. - a. = aluli. - f. = felüli.

CITY-FILM r ·t.,

boldog nap. - Megj.: Casino. - H.: 1994
M.: Vígjáték. ~F.:
Gerő Dezső. - Fősz.:
Aluli.
lIőrbiger. -

Két

Erzsébet-körút
8.
Tel.: 36-8-52 és
35-8-39.

-

V. 17

lll.

V. 10

Texas kiráiya, Megj.:
Bodogr af, Eldorádó,
Roxy. - H.: 3100 m, - M.: iWild-West. - F.:

c.:

Szántó Arrn and. -

FOK FILM r.-f.,

Fősz.:

-

G. O'Brien.

C.: A.

V. 17

Remo , az ördög tigris. - Megj. Palace. - H.:
- r· Szántó Ar2080 m. - M.: Expedíciós.
mand. - Fősz. : Kane Richmond, Marion Burns.
- R.: C'yde E. Elliat. - C.: Aluli.

V. 31

Assco nvluiború. - MC(Ti.: Décsi, Casino. - H.:
:Vf. : Vígjáték. - F.: Szántó Armand.
1887 m.- Fő ·z.: Elif'sa
Landi, Ernest
Truex, David
Manncrs - R.: Valter Lang. Aluli.

Rákóczi-út
19. TeJ.:
39-4-37 és 31-6-58.

c.:

I

Tempó

1934! Megj.:

Royal Apollo.
A.
Szántó A. -

c.:

-

Hiradó-

V. 31

részletek.

V. 17

éjssoleál«. - Megj.: Ufa-Corvin,
Márkus-Park. - H.: 1994 lTI. - M. Zenés vígj áték.
- F.: Siklóssy Iván. - Fősz. : Stanley Lupinó,
Polly Wa ker. - R.: Th. Benthley. A.

-

F·

Al inat!an

c.:

KORONll HERMES
FILM R,-T.

TG csáleol

Rákóczi-út 36.
Tel.: 41-8-27 és
40-0-28

I

meg i . -

V. 31

Me\!j.: 'Omnia :'1'árkus-Park.
Tr. 1HOO 1l1.- M.: Zenés vígj átéle. - F.: Siklóssy
Iván. - Fősz. : Georg Alexander, Marion Taal,
Felix Bressart. - R.: E. V. Emo. - C.: A.

V.

me se, - Megj. : Royal Apolló, - H.:
Törzs Je1934. m. - M.: Zenés vígj. - F6z.:
nő, Kabos Gyula, Turay Ida, Berky Lili, Demkó
Irén, Ráday J. - C. Aluli.
MárcIusi

4

V. 17

-

LIBERTlNY -FILM,

V.

Népszínhaz-u.
13.
Tel.: 30-5-60.

24

c.:

V. 10
..

PllRAMOUNT FILM
FORGllLMI R· T.,
VII., Rákóczi-út 59 ..
Tel.:

34-4-37, 40-5-22.

Aranyhajó.
- Megj.: Omnia, Corso. Capitol. H.: 2103 m.-M.:
Dráma. - F.: Mihály István.
R.:
- FOOz.: Fay Wray Ralph Belking.
Frank Capra. - C.: Aluli.
AllIerllwi tébo'v, - Mgj.: Royal Apolló. - H.:
2059 lll. - M.: Dráma. - F. : Siklóssy J. - Fős-z. :
\Va'tcr Huston. - R.: Frank Cap ra. A.
Angeliha nővér. - Megj.: Ufa, Corvin. - H.:
2100 m. ~ M.: Dráma. - F· Siklóssy L Fősz. : Susanne Moowille, Hugo Haas. -C:A.

.

~;

V. 1.1

.<

NIind a kettőt szeretl:m:. -;. ~~es:i. : Casi no, n'écsi.
2464 J11. - M .. \ Igj áték. - F.: Pásztor'
""-H.:
Béla. Fösz. : Gary Cooper, Fredrich
Marsh,
~'Iiriam Hopkins. - R.: Lubitcch. - C.: Felüli.

20

.

-.

...•:;.

.

~.

.'

.. . ~...•....•

. ~.;

. V.2

>

I

V.

METRO-GOLDWYN
MAYER DISTR.,
VIII., Sándor-tér 3.
Tel.: 44-4-24 és 25.

10

V. 19

"

Cildo1i az óceá.n ·feielt. '- Megj. : Radius. - H.:
2332 m. - M.: Színmű. - F.: Erb. - Fősz.:
Joh'iJ Barrymoore,
Lionel
Barryrüoor e, Clark
Gable. --R.: Ciarence Brown. ~,C:: A.
Raspurin. - Megj. : TUdiu5, Kamara. - H. 2758
m. - M.: Dráma. - F.: Radó. - Fősz. : J., L..
és. E. Barrymoore. _. R.: R. Boleslavsky. - C.: A.
Modern Hamupipőke.
- :'I'legj. : Rádius. - H.:
2147 m. - Zenés vígj. - F.: Erb. - Fősz. :
:tvL Davies, B. Crosby. - R.: R. Walsh. - C.: A.

I

Stan és Pan a sivatag fiai. - Megj.: Rádius. 1780 m. - xr.. Vígjáték.
- F.: Erb. Fősz. : Stan és Pan, Cbarli€ Chasc. - R.: \\lilliarn A. Seiter. -Aluli.
1-r.:

V.29

c.:

•.

....

PUÖBUS FILM
FORGALMI RI.,
VII.,
Tel.:

V. 3

félj a seerele ni től. - Megj.: Ufa, Corvin.
Corso, Kert. - H.: 2245 m. - M.: Vígj áték. Lianc I-Iaid. Ralph Roberts,
F' Fodor. - Főz.:
Ado!f vVohlbrück. - R.: U. Steinhof. - C.: A.

V.

-- :'IL: Zenés

lVI'

8.

Erzsébet-krt

31-5-62.

REFLEKTOR FILM

Milliós

Sándor-tér
4.
Tel.: 42-5-29.

17

-Fősz.

V. 24

TURUL-FILM,
Miksa-utca 7.
Tel.: 36-9-42.

"

I
UFA-FILM RT.,
Kossuth Lajos-u.
Tel.: 88-8-57 és

13.

V.

24

V.

17

es.

I

-

.I'vfcgj.: Décsi. - H.: 2295 m.
- F· Dr. Vitéz Miklós.
: Ch. Arider. ]. Riernan. - C.: A.
örökség.

vigjáték.

A méltáságos
pincér. - Megj .: Corvin. - H.:
2229 m. - M. : Vígjáték. - F' Szántó Lajos.
~ Fösz.: Hermann Thimig, Charlotte Arider. Ida
Wüst, Theo Lingcn. - R.: ]. Mayer. - C.: A.
A lehér árdog, - Megj. : Corvin. - H.: 15[)J m.
- 1',,1.: wua. w.«. -F.: Szántó
Laj os. - Fősz. :
Kell
Maynar d. Aluli.

c.:

Gvilkol a niult, - Megj. : Ur.inio, Kert. - n.:
2217\ rn. -M.:
Dráma. -F.:
Lándor. - Fősz.:
Paul Richter, Eilen Richter.
Elga Brink, Fritz
Kampers. - R.: Dr. 'V/i Ili Kraus. Felüli.

c.:

10

l onneh a huszára". - Megj.: Corso, Capitol, Omnia, Ura. H.: 1891 m. - ;vr. : Vígjáték. - F.:
Pacsérv.
- Fő z.: Fritz Schultz. Paul Hei demann, Ida wo«. - R.: Georg Jacoby.
A.

10

A rettegés városa. -·Megj.:
COl'SO, Cupitol. OmIlia Ufa. - H.: 2080 m. - M.: Ddl11a. - F·
Pacséry. - Fő.z.: Lew Ayres, M aurecn O'Sullivan. - R.: Frank L'oyd,
Felüli.

.,

V.

- c.:

UNG1iR és TÁRSA,

I

Röck Sziiárd-u.
TeI.: 38-6-73.

20.

V.

~ c.:

,

V.

10

Le az álarccal (Véres dicsőség). - Megj.: Cupitol. - H.: 21M lll. -- M.: Dráma. - F.: Pacséry. - Fősz.: Charles Bickford, Ro,e Hobart.
Aluli.
- R.: Mac Rw:sel. Mámor és niucsiha, - Megj. : Décsi. - H.: 2119
111. - M.: Revü. - F· Pacséry. - Fősz.: Leo
Curillo. M. Brien. -R.:
Karl Freund. A.
Két jó pofa .. - Megj.: Palace. - H.: 2219 m.
- I'"f. : Vígjáték. - F.: Pacsérv L. - F6,·z.: w».
ter Rimel, Guzzi Lautscher. Aluli.
Sorsole a ferge/ekben. - Megj.: Kamara: - H.:
1'825 lll.. -NJ.: Dráma. - F.: Fodor. - Fösz. :
B. Stanwyck, -R.:
Archie Majo. A.
A1'G1ty' és G-. 1íci - M'é-gj:': DéCsi' Casinó. - H.:
2325 TTl' ~,M~:
D.,:á'll~· ',-,J';',:- Fodor., ~ .Fő z.:
Kay Prancls. - R.: A. };'. Green. - Ci : A.

c.:

:UNI VERSllL- FILM
"

Népszínház u. 21.
Tel.: 39-l-76.

WARNER< BROS
First National
v~aPhone Pldnres.

J_

zsef-kőrút
32.
Tel.:.32-5-90.'

V.

10

V.

10

V.

2

V.24

c.:

c.:

c.:

I

eg epetés lesz
~.

a Warner Bros. Fir'Nalional rt.
1934/35. első fél-szezonja

7

világ-'-Im!

20

világ-sztár!
.,./

No,mál filmet nem hozunk!
Uj filmjei nket rövidesera ismertetjük.

-.

