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1.

A nIFL~RTOn

Eddigi megjelenései nk
mindegyike nagy siker '

ujra g,ózöll'

FORUM:

lz elnö~~isasszon

,

A RAJONGO
ASSZONY
Ann Harding, Clive Brook,
Dickie More

meghóditotta a szakmát és a mozgószinházak részére meg fogja hóditani
a közönséget.

ROYAL-APOLLÓ:

A R~FL~RTOR
m
i L r á f j a,

Alexander
örökbecsü
regénye

most is, rnint minden évben a

OZ i
ft
mert kevés, de üzletfilmet hoz!

További

GRÓF

MONTE CRISTO

megjelenéseink :

~nyém ",a•.1Y1

FORUM:

legnagyobb

tenorista

A Lirályi

..... i

Nagy
_izgalmas

A 4 é.

mesterműve

filmje.

uí

Kató

~ÁDIUS: ~

KORDA SANDOR

Magda Schneider, Gigli
_a

Dumas
romantikus

VOROS

PIMPERNEL

légionista filmje.

1/2

mu.Léfá.

Szőke Szakáll

TRICOLOR
VII.,

magyarul beszélő legmulatságosabb filmje.

FILMKERESKEDELMI ÉS
FOR6ALMI RT.

FILM-

DOHÁNY-UCCA

68.

T ELEF

~~~

o H:

37-4·37,

42-4-42.

ILVKULTURÁ
FILMMŰVÉSZETIÉS TUDOMÁNYOS
10. SZÁM.

VIII. ÉVFOLYAM.

Bemutatásra
kerül az ö s s z e s
magya r mozgóképszinházakban.
Kiadja a

- M A G Y A R FILM I RO D A R. T.
Budapest, IX., Hungária alsó-körut 15. sz.
Telefon : 46-3-46.
Hangos és néma filmfelvételek, Irükkfilmkészités,
kópiók és filmfeliratok, keskenyfilmmunkók,
utószinkron iaélés.
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MAGYAR
JELENTI:

Az Egyesület
és a Budapesti Seinéseels
Szövetsége
közös memorandumot
dolgozott
ki akollektiv
filmszerződés
alapelveinek le[ektetésére.
Seeptember
27-én ankétet
tartottak a memoranduni ügyében a Hunniafilmgyár helyiségében.
Megjelentek
az iparügyi, a kereskedelemügyi
és a belügyminisztérium képviselői, továbbá Bingert János dr,
a H ~mnia-filmgyár
igazgató ja és T aubinger Zoltán dr., a Magyar Film Irod(/'ig7t'igoto ja, az Országos
Magyar Filmegyesiüet
l'észéről Törs Tibor országgyiilési
llépviselő
elnök és Gaál Béla ügyvezető alelnök,' a Budapesti
Ssiné ssek Szövetsége
részéről
Békeff-i László
elnök és Molnár
Dezső
dr.
iigyvezető
elnök. Az onkéien megvitatták
és
letárgyalták
a kollehtiu filmszerződés
előter[esetett tervezeiét. A felszólalók
kivétel nélkül annak a i elfogásuknak
adtak kifejezést,
hogy a holleletiiu szerződés
életbeléptetése
jó hatást fog gvohorolni a magyar filmgyártás zavartalanságának
biztosítása
seem.pontjából. Az ankét eredményeképpen
Bingert
János dr. és Gaál Béla a legrövidebb
idő
alatt
elleé seitih a holleletiu
filmszerződés
végleges szövegét. A jövőben a filmgyártó
nak is alá kell irnia ezt a kollektív szerződési,
niert
'különben
egyil: filmgyár
sem
szerződik
a vállalkozóval.
A 'megállapodás
védi természetesen
a gyártó érdekeit is. A
jövőben 20% kivételével csakis az Egyesület
és a Színészszövetség
tagjait,
valamint
a
nyugdíjas
színészeket
szabad
statisztálásra
[elhas sndlni.
De szabályozza
a kollektív
szerződés a többi vitás kérdést is, amelyek
a filmgyártás
körül fölmeriiltek.
A jövőben
a két egyesület ismét felállítja
a régebben
jól bevdit f i l m. s z í n é s z - e l o s z t ó t. Az
elkészítendő
végleges kollektív szerződést jóváhagyás végett fölt er jesetile az ipariigyi
és
beliigY1ninisztériumhoz.

Hetenként 14 példányban számol
be a hazai és külföldi
eseményekről.

FORUM
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AZ ORSZÁGOS
FILMEGYESÜLET

UAN~DS
MA~YAn VILÁ~UlnADÓ

PREMIERSZINHÁZ

FOLYÓIRAT

JÁTSSZA

ROYAL APOLLÓ

CASINO ePALACE

CAPITOL e URÁNIA
CORVIN fil CITY
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MIHÁLY,

országgyűléaí képviselő,
az eleki Kultur-mozgő vezetöte :

esperesplébános,

CSAK SZABADSÁGGAL ÉS KÖNNYITÉSEKKEL
LEHET A FILMSZAKMÁN SEGITENI
nélkűli kis film. A mai állapotok
mcllett nincs mód arra, hogy a mozis itt
orvoslást
keressen,
mert
nincsenek
meg az általános
szállítási
feltételek.
A nagy filmmel remélt üzlet elmaradt,
de a lekötött
kis filmeket
azért szabályszerűen
mind le kellett játszani.
A másik esetben, ha ez a meg nem
jeleni
film
a következő
szezónban
mégis megjelenik,
a ma fennálló és
csak a kőlcsőnzők
által diktált
feltételek szerint pusztán a kölcsönző
kénye-kedvétól
függ, kötelezi:e
a mozii
a következő
évadban
való átvételre,
vagy vedig stornirozze-e
a filmet?
Természetes,
hogy
ha
nagy filmről
van sz ó, akkor stornirozza,
ha kis film
az, amelyik nem jelent meg, akkor kötelezi az átvételt.
Egészen eklatáns
a
példa, ha a következő
tényt említern
meg: a l"Ietró nem jelentette
meg a
Terzén
és pejtése
cimű filmet, pedig
kötöttük
az
1933-34-es
szezónban.
hanem csak a következő
1934-35-ös
évben" Ajánlott
levélben stornirozta
a
filmet és így bennünket
egy nagy űzlettö-l fosztott
meg. A többi, megjelent filmet természetesen
mind át kellett venni. Ugyanazon
évben a Pátriacégnél lekötött
Igaz
csókok,
hazug
kÖ11Jnyek című film csak a következő
szezónban
jelent meg és mégis, bár a
feltételek
ugyanazok
voltak,
mint a
Metrónál, mégis át kellett venni a filmet. Miért? Mert a szokvényok
híjJán
a kölcsönzök megállapodása
úgy szól,
hogy a' bérbevett
film későn való megjelenése esetérs a bérbevevő
a film átvételét nem tagadhatja
meg, de a bérbeadó nem köteles azt szállítani. Tehát: ami engem, a mozist kötelez, az
a kölcsönzőt
nem kötelezi.
Az Egyesületnek
tehát legfontosabb
kötelessége
volna, hogy a két szakma

Filmkultura
megtisztelt
azzal a kéréssel, hogy a
filmés moz iszakmával
kapcsolatos
észrevételeimet ismertessem.
Ezt .1
• • • • •• megtisztelő
felkérést
csak
egyoldeluleg
tudom teljesítcni, mert hiszen a filmés moziszakmát
csak a mi kis vidéki mozgákepezinhézunkcn
;keresztül
ismertem
meg és így csak
a mi kis mozgónk
küszködésein
keresztül
tudok az ügyhöz általánosságban
hozzászólni.
Mindenekelőtt
le kell szögeznem,
hogy megnyugtatásul
szolgál az a körülmény,
miszerint
az évek óta duló
szakmaközi
harc a legutóbbi
közgyűlésen történtek
alapján eicsendesedett.
Félő azonban, hogy, mivel a választás
nem egyhangú
volt,
ismét
lesznek,
akik az első alkalommal
ki
fogják
kezdeni
a nagynehezen
megszerzeti
békét. Éppen ezért az új elnökségnek
és tisztikarnak,
akiknek
183 mozi bizalmat szavazott,
hivatása hozzáférhetetlen magaslatán
kell, hogy áll.ion, és
ebben a szellemben
kell munkásságát
nemcsak
megkezdeni,
hanem mindvégig folytatni
is, mert ellenesetben
a
béke ismét felborul és az áldatlan harc
tovább végzi mérheieilen
pusztitéseit,
Látjuk,
hogya
folytonos
harcok
miatt a két egyesület nem tudta nyélbeütni az általános szállítási feltételeket. Hogy e szokványok
milyen ká rosak, bizonyára
minden
vidéki
mozís
magán tapasztalta
már. Csak két példát emlitek.
Egy cégnél lekötöttünk
egy nagy képet és hozzá a szokásos
több kis képet. A nagy kép nem jelent meg, kitűnt, hogy a kötés létesítésekor is csak terv volt annak elkészítése.
Ellenben
megjelent
mind a
hozzákötött,
minden
üzleti
remény-
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érdekeit,
ha kell erélyes kazoelepeeseí
is, de közös nevezőre hozva az általános szállitási
feltételeket
életbeléptesse, hogy az ilyen fonák helyzetek
végre megszűnjcnek,

az Ibusz is rendszcresithetné
ezt, mely
esetben
műsoronként
legalább 3 pengővel esőkkenne
a költség.
Ha szám;
szerüleg kicsiny is ez az összeg, ha azt
a bevételek
alapján százalékban
fejez;
nők ki, mindjárt
jelentékenyebb
meg;
takarításnak
fog az feltűnni.
Nem akarok itt régen elkoptatott,
de állandóan [elszinen lévő kérdéseket,
mint a műkedvelői
előadások,
a rend»
örs égi, füzo!tói dijek, vigelmiedá
stb.
felsorolását
megismételni.
Kis, jelentéktelennek
látszó, könnyen
megvalósítható dolgokra hívtam fel itt a figyelmet, arnelv a kis vidéki mozinek
mű.
soronként -5-10 pengös mcgtakarítást,
sokszor éppen a tiszta hasznot jelentes
nék.

Rákfenéje
a moziknak
a szélliiesi
díj. Az IBUSz! Ezt a nagy terhet is
főkép mi, távollevő
kismozik
érezzük.
Évek óta halljuk a tarifarevizió
és tarijemérseklés
eszméjét.
1]gy látszik,
eszme is marad.
Hihetetlen
dolog,
hogy mi pl. a kölcsöndíj
50-60 százalékát fizetjük
az lBCSz.nak
szállítási
díj eímén. A fővároshoz
közelebb lévő
mozgóknak
nem
olyan
kibirhatatlan
teher a szállítási
díj, módot kellene
tehát találni, hogy 'a .Máv. az IBUSzszal karöltve,
legalább távolabbi
relé:
ciókban
leszállítsa
a fuvardíjtételeket
a mai bevételi lehetőségek
és kölcsön;
diiek színvonalára.
El kell ismernünk,
hogy kölcsöndíjleszállítás
tekintetében
a kölcsönzök
a végletekig
elmentek, el
kell tehát mindent
követni,
hogy a
Máv. is megtalálja
a filmszállítási
tarifa mérséklésének:
lehetőségét.
'Miért
van pl. az, hogy a Máv. a valóságos
súlyt 5 kg-ra kerékíti fel, az IBUSz
viszont 10 kg-ra? Ha tehát a csomag
súly a 32 kg, akkor a Máv. 35 kg után
számítja
a tarifát.
viszont
az IBeSz
40 kg után. Az IBUSz-nak
is, mint a
vasútnak,
5 kg-os emelkedéssel
kellene díjtételcit
kiszámítani
és megállapitani.
Van a szállítási költségek
csökkentésének még egy módja, A ma fennálló díjtételek
szerint ]0 kg-ként 3 pengővel emelkedik a szállítási díj. A kőlcsőnzők hatalmas,
nehéz vasládákban
szállitanak,
amelyek
ön sulya is már
10-15 kg. 'Megkíséreltük
közbenjárni,
hogyakölcsönzők
műsoraikat
olyan
kőnnvű
jelédékben
szállítsák,
mint
posta-i szállítás esetén szokták.
Azt a
felvilágosítást
kaptuk,
hogy az Ibusz
csak vasládában
fogad el filmszállítást.
Keresztülvihetőnek
tartjuk,
hogy ha
már a vasut elfogad postai szállítás esc,
tén faládában
való csomagolást,
úgy

A moziszakmával
kapcsolatban
álta~
az az elvem:
meg
kell
sziinietni a mostsni erös megkötöttsé;
get, szabadabbá
kell tenni ezt az ipart
és akkor nem fognak előállani
olyan
esetek, hogy itt a környékünkben
egy
30 ezer lekosu városban évek óta nem
tud prosperélni
az egyetlen mozgószín~
ház és az utóbbi időkben már több mini
két hónap óta zárva van. A moziszak,
mára
is vonatkozik
ugyanaz,
mint
minden más szakmára,
hogy fejlődés
csak szabadság mellett lehetséges.
léncsségben

KaVÁCS

ÉS FALUDI

FILMGYÁR ÉS LABORATORIUM
BUDAPEST,
GYARMAT-U.
TE LE FON:

VII.,
35.

97-8-55 ..

Magyarország
legnagyobb
és legmodernebb
gépekkel
felszerelt
la b o ra tori u m a

Készit:
hangosfilmeket
és kópiákat, filmfeliratokat,
pedagógiai-,
kultur-, reklámés rajzlrükk-filmeket
,
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Dr. VÁRI REZSO,
ügyvéd:

EML~KEZZÜNK RtGI SZOKVÁNYOKRÓL

, .

kerülésével. Az úgynevezett
monopóljog ugyanis akkor csak halvány kórvonalaiban volt meg.
E megállapodás
aláírói kÖZJI a szakmában ma még csak Ungerleidet
Mór,
Oberlender
Károly,
Makrai
Teofil,
Deák Jenő és Kiss Sándor élnek.
Ezt a sibolási
megállapodást
azonban később
kijátszották
és így M
OM,ME arra a meg-állapításra jutott,
hogy a felmerülő kérdéseket
együttesen kell rendezni. 1913 december 23-án
a Magyar Kinematografusok
Országos
Szővetsége közgyűlés t tartott e lcollektiv szerződés
és választott
bíróság
megalakítása
tárgyában.
1914. éveic·
jén életbe is lépett a kollektív
szerzodés, amely végre valahára rendezte a
függő kérdések cgy részét, különöscn
a sibolást.
Ez azonban
csak rövid ideig tartott,
mert
1914. július
hó
15.én
az OMME
nem
kollektiv
szerződésben
állapodott
meg, hanem
az
O_M'JVlEtagjai az 1914-15. évre film.
kölcsönzési
és eladási feltételeket
állapítottak
meg. E feltételeknek
alap.
vető kikötése i a következők:
a pendlizés tilos, ha a mozis a filmet a kőlcsönző beleegyezése
nélkül pendlizi,
úgy kártérítéssel
tartozik,
amíg azt
meg nem fizette, nem kap filmet,
A
filmek külföldről
való besibolása tilos.
A kölcsöndíi
előre fizetendő.
A kőlesönvállalatköteles
kellő időben feladni, amennyiben
a műsor elmaradása
az előadást nem tartják meg, a kölcsöndíj háromszorosa
fizetendő, vétlen
mulasztás eset én nem felelős
a kölcsönző.
A reklamálások
az első előadás előtt eszközlendök,
a feltételek
'már a kizárás ról is rendelkeznek.
Igen
érdekesek
a feltételek azon rendelkezései, amely szerint tilos olyan filmet
monopol
gyanánt
hirdetni,
amelyet

ost, hogy az új filmbérleti
és
szállítási
feltételek
megállapítást
nyertek, talán időszerű visszatekinteni arra a fejlődésme• • • • • • • • • meneire, amelyet a szakma j ogrendjének
kialakulása 25 év óta befutott.
A szakmai jogrendet
a Magyar Kinematozrafusok
Szövetségének
megalakulá;ától
kell számítani.
Ez az időpont, amidőn első esetben érdekképviseletbe tömörültek
az összes érdekel.
tek; filmgyáralo képviselői, kölcsönzök
és mozgószínházak
együtt
voltak. Ez
az az érdekeltség,
amelynek a szakma
rendjének kialakulásában
rendkívül súlyos szerepe van. Formális filmbérleti
feltételek még nem voltak az 1910-11.
évben. A filmbérleti
feltételek
legelső
megjelené e az OMME
megalakulása
után történt. A dátum: 1912 november
9. Ezen a napon az OMME-be tömörült Hlmkőlcsőnzök
és filmgyári képviselők közös aláírással megszüntették
a peneUizést és kijeleutették. hogy csak
rendes kölcsönző vállalatnak adnak el
filmeket, amelyek a gyáraktól legalább
heti 2000 méter filmet vásárolnak,
a
nvári időn legalább heti 800 métert és
a~dyek
filmjeiket pendlizési
tilalommai adják ki.
Ebben a megállapodásban
megakadályozzák a sibolési is.
Miután kevesen vannak
a szakmában" akik ennek a műszónak
a filmszakmai
jelentőségót
tudják,
nehogy
valuta-sibolásra
gondoljanak,
el kell
mondanunk,
hogy a sibolás alatt azt
értették
abban az időben a szakmában,
ha, egy kölcsönző egy filmet megvásárolt, mondjuk,
mint karncsatkai
vevő
a külföldi gyárosnál és azután a filmet
itt Magyarországon
hozta forgalomba
a magyarországi képviselő gondos meg-
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más cég is jogosan hoz forgalomba.
Tilos a címváltozás, a vitás kérdések
választott bíróság elé tartoznak.
Ak-

grafusok Országos Szövetsége
és a Vidéki Mozgószínházak
Országos
Szővétsége.
Mindenesetre
érdekes, hogy igen sok
kérdés, amely akkor Ielmerült,
ma is
aktuális. Igy a pendlizés, a méterhossz,
a reklamálás és az ügylet létrejötte.
Ai magyar szakma büszke lehet arra,
hogy olyan időben, amidőn külföldön
még egyáltalában
nem voltak hasonló
intézmények,
megalakította
a maga
jogrendjét.
A magyar kinematografia
úgyszólván létezése! első percétől kezdve -tudatosan
törekedett
a szakma jogrendjének
megalapozására.

kor nem alakult meg a választott
bíróság, hogy miért nem, azt megmagyarázza a feltételek. dátuma, 1914 július
15: két hét mulva kezdődött a nagy
vilégegés.
Mindenesetre
érdekes, hogy
az akkori aláirók
közül csak két cég
van még a szakmában:
Projectogrepli
és a Művészfilm.
1915 októberében
már újból kollek-tív szerződést
kötnek
a felek, mégpedig az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület,
a Magyar
Kínernáto-

HEVES BÉLA,
ny. szinigazgató

:

A SZERZŰDÉSNÉLKÜLI ÉS NYUGDIJAS SZINÉSZEK
A MAGYAR SZÓ APOSTOLAI
szerződésnélküh,
vala.
mint a nyugdíjas
szine.
szek évek óta harcolnak,
hogy a magyar filmgyártás
keretében
naponta
előforduló
anomáliákat
megszüntcssék.
A
kűldöttségjárás,
kérés, könyörgés
és gyülekezés a mai napig semmiféle
ered,
ményt nem tudott
elérni. iMost mintegy 400-·500 szerződésnélküli
és ugyanannyi nyugdijas
színész kemény harcba indult az Országos
Színészegyesület, valarnint a Budapesti
Színész Szö
vetség és a MaQyar Nyugd ijas Színészek Egyesülctével,
hogy ezt az áldatlan állapotet
végre megszűntesse.
Eddig a filmfelvételek
terén
csak
protekciós
és nem hivatott
színészek
körülbelül
80%~a vett részt,
illetve
sta tisztálhatott.
Sőt, számtalan
esetben
'az utcáról szedték össze a statisztákat,
mert
azok sokkal olcsóbbak
és sok
mindenre
vállalkoztak.
Amikor
erről a hivatásos színészek
értesültek,
elhatározták,
hogy ez ellen
az állapot ellen tiltakoznak.
A film-

gyár
tak.

A

kapuján

túl azonban

nem juthab

Ez a jogos elkeseredés
késztette
színészek
összeségét, hogyaFilmklub
helyiségében
értekezletet
tartsanak.

a

A Filmklub
helyiségei
hangosak
voltak a mindennapi
kenyérért
sóvárgó szerződésnélküli
és nyugdijas
színészek feljajduló
sza vától. Az elhang.
zott panaszok
szerint a filmgyártás
terén mind'enki kenyeret
kap, csak a hivatott színész nem. Pedig ezek nem is
játszani
akarnak,
csupán csak .statisz»
tálni. Hiába az akarat, hiába a kőnyörgés és megalázkodás,
szavukat
senki
sem veszi figyelembe.
Helyettük
tisztviselők,
kereskedők,
iparosok,
pincérek
és mások statisztálnak.
Ez után
a sok panasz
után
az
értekezlet
elhatározta,
hogy
20 tagu
kíildőttséget
mene szte nek
Gömbös
Gyula miniszterelnők,
Hóman Bálint
kultuszrninisz ter
és' Kozma Mtklós
belügyminiszter
elé és feltárják
sérelmüket, kérni fogják a kormányt,
hogy
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amiért oly nagy szeretettel
karolta fcI
szomorú helyzetüket
és már ennek a
hatása érezhető is, mivel elérték. hogy
a most készülő
magyar filmben
már
nagyobb számban
statisztálhatnak
a
magyar szinészek,
Hisznek
és bíznak tovább is a ma~yar sajtó
tisztító
erejében,
amely
mindig megvédte az arra érdemesek jo(.os érdekeit.

léptesse
életbe az oly régen várt szi»
résztörvényt
és szineszelosztoi,
továbbá: kérni fogják a kormányt,
hogy
biztosítsa
a most rettenetes
nélkülözések között élő magyar színészek
bol.
dcgulását,
akik hivatva vannak a magyar szót és a magyar kulturát tovább.
terieszteni.
Egyben az értekezlet
hálás köszöne.
tét fejezte ki a fővárosi
sajtónak,

GERTLER

VIKTOR:

A FILlVIVÁGÓRÓL ÉS A FILlVIVÁGÁSRÓL
nézetük
számtalan
ujabb
ötlet
meg.
születését
segíti elő.
Mégis, kit érdekel az, hogy van egy
ember, aki belenyirbál
a filmbe. Bizonyosan levágja a filmnek
az
elejét
meg a végét,
ami nem használható.
Erről a munkáról szeretnék
egyct-mást
elmondani.
Ez az .a munka,
amely
mindcniitt a világon, a legjobban
lesz
ér-tékelve, sajnos idehaza nem! Ennek
az lehet az oka, hogy ami komolyabb
méreteket
öltött filmgyártásunk
olyan
fiatal még, hegy 11 mi filmgyártó ink ,
bár kíváló filmüzletemberek.
dc nem
szerezhettek
még elég tapasztalatot
a
filmgyártás művészi
és technikai terén.
Pudowkin,
a világhírű
filmrendező
"Fiimrendezés
és filmmanuskript''
című könyvét
ezzel a mondattal
kezdi:
"A filmművészet
alapja amontage".
Erich Pommer,
a világhírű
producer
mondta:
"A rendezés a vágószobában
történik
és nem a műtercrnbcn".
]'\ os,
nézzük csak,
mi történik
egy ilyen
vágószobában,
vagy ahogy a szakmás
ban idegen szóval mondják,
a "Cut;
ierszobében",
Mit csinál az a Cutter?
Mifélc munka az a filmvágás? Vannak
itt
bizonyos
szabályok,
törvények,
amely szerint a film vrí~va lesz? Igen!
a filmvágásnak
is megvannak
a m.iga
esztétikai
szabályai.
Számomra
a legkönnyebb
a magyarázat,
ha párbuzazamot vonhatok
a muzsikával.
:Mint

alamikor,
nem
tudnám
pontosan megmondani mi.
kor, egyik kabarénkban
voi tam és ott egy igen
ismert és kedvelt
színészűnk konferált.
Eltréíált
sok mindcnről
és a han.
gos filmet scm
kímélte.
Elmondta,
hogy milyen rettenetes unalmas
és
érdektelen
dolog az a nagyközönség
szempontjából.
hogy minden film elején, a filmekben
dolgozó
munkatársak neveinek
hosszú listáját
kell elolvasnia. Ki a gyártás vezetője,
a rendező, az operatőr.
a hangrnérnők.
a
díszletek építője és végül - ahogy azt
kedves
színészünk
mondtaki az,
aki a filmet
vágta.
szurta,
pofozta,
hoxolta.
Találkoztunk
már olyan emberekkel, akik könyvet
olvastak
és bizony
azt scm tudták,
hogy ki írta.
Dc a
művelt publikumnak
nem lehet kőzőrn.
bős, hogy egy film mcptckintésénól
kinek, azaz kiknek köszönheti
a másfélkét órás élvezetet
wagy
bosszúságot.
Ha a rendező. rnint uralkodó, is szeres
pel a produkció
birodalmában,
a film
többek munkája,
a film kollektív
pro»
dukium.
Míg
más
muveszi
munka
az egyén munkája,
a film a rendező és
megannyi
munkatársa
munkája.
A
rendoző parlament jének sok-sok szava
van
és nyilvánított
véleményük
és
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tott tudniillik,
egy itt is nagy sikert
aratott
film rendezője.
Azt a sikert,
amit filmjével az egész világon elért,
kétségen
kívül, csak nagy művész
érheti el és, ezért meg fogja nekem bo.
csátani,
hogy én őt most itt kibeszélern. A "Táncol II kongresszus" című
film előkészületein
dolgoztunk.
A film
rendezője
Cherell, a világhírű
revü.
rendező lett. Soha annyit moziba nem
járt, mint rnunkája
megkezdése
előtt.
Egy igen jó barátja
megkért
mindannyiunkat,
hogy minél többet vigyük
moziba és minden egyes beállítás változásnál,
minden
vágási
helyen
jól
bökjük oldalba, hogy lássa, hogy egy
film nem egyszerre
lesz
lckurblizva,
hanem sok száz megszakítással.
Ha a színházban
ülünk és nézzük a
színpadon
játszó szinészeket,
bárhol is
ülünk a nézőtéren.
az előttünk
lejátszódó cselekmény
állandóan
egyiorme
nagyságban látható. Igazán nagyszerű
élvezet,
ha ep,y,egy nagy szinésziink
kíváló
munkáját
is láthatjuk.
De kik
láthatják
ezt?
IvlHyen messze hathat
el ez a játék? Talán az első öt sorig.
És ha igazán nem
rendelkezünk
éles
<zcmckkcl.
ha csak az illuziót
megbontó, zavaró látcsőhöz
nem nyulunk,
bizony sok élvezettől esünk el. De épp
úgy ellenkezőleg
is.
A kőzönség
állandóan
totál- (teljes)
képet lát. Szcrcplök,
díszletek.
kellékek mind ott vannak a színpadon.
A
néző oda tekint, ahová akar. Ha számára unalmas a szöveg, vagy a szeroplő szinész nem hat rá elég szusgcsztiven, szemét kipihentcthetí
valamelyik
butor. vagy kellékdarabon.
szemeit körüljártathatja
az egész szinpadon. A kö.
zönség ha akarja, hol a beszélő szerepe
Wt figyeli, hol a reegéiot, szóval oda.
tekint, odafigyel, ahová akar. Egészen
másképpen van ez a· filmnél,
A filmszínházban
ülő publikum
odanéz és
azt nézi, amit eléje a vásznon vetites
nek.
Az előbb még ott látta az egész szobát, minden berendezésével
és a sze;
replő szinészekkel,
az egész társasaget.

ahogy a zenében is van összhangzab
tan, kontrapunkt,
épugy a filmvágásnál is felállithatok
ezek a tételek. Mert
a film vágása a film hangszerelese.
Természetesen
az alig pár éves multu hangosfilm
művészcte
nem fejleszthetett még, olyan hatalmas
tanulmányi
anyaget. mint a zeneművészet.
Hiszen
a hangosfilmgyártás
első éveiben mind.
annyian
keresgóltünk.
a legnagyobb
szkepszis sel, néztünk
az elkővetkezenclők elébe.
Akkor történt,
hogy egy
igen jó német filmrendezőtől
megkér.
dezték
első hangos. filmje elkészítése
után, hogy hát hogy is tetszik az neki, mire ő így válaszolt:
"Schön ist er
nicht, aber Synchron".
Erről jut eszem.
be, hogy az első évben ennek a szónak: "synkron",
valami egészen mági.
kus varázsértelmo
volt.
De nemcsak
nekünk, hanem a publikumnak
is. iAz
első időben hiúz szemekkel
ült a publikum és leste, hogya
beszélő szinészek szájmozdulata
egyezik-e
az el.
mondott szövéggel. Ez volt a közönség
legfőbb gondja És jaj, ha ez nem egyezett! 'Meg volt a svindli! De hol van a
mai közönség már ettől! Milyen meszsze!
És milyen természetessé
vált
számunkra
ez a szó: "synkran".
Igen, a
hangos film hatalmas
léptekkel
halad
a fcjlödéa
útján és ezalatt a fejlődési
processzus
alatt sokat
tapasztaltunk,
sok mindenre
rájöttünk,
tanultunk
sok
mindent és megalkot juk a magunk sza;
bályait, miiv észi tiirvétiyeii,
Az igen tisztelt
olvasók tudni fog<
ják, hogy egy film cselekménye
jelene,
tekre, beállításokra
van osztva és azt
jelenetenként,
beállításon ként
veszik
is fel. Felüint
már bizonyára,
hogy
egy nagy fej után egyszerre
két szereplőt látnak,
hogy ezután
elgy ugy.
nevezett
iotál;·b0álflífásban folytatódik
a játék és így tovább,
minden
ilyen
kép változásnál.
beállításváltozásnál
a
két beállítás
változása között történt a
vágás.
~em csodálkoznék
és nem is
volna szégyen,
ha volna valaki,
aki
ezt észre sem vette volna. Eszembe ju-
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azután felvesszük
a nőt, aki ajtót nyit
az ajtó irányában.
Aztán külön még
egyszer a nőt előlről (tehát kivülről, a
folyosó irányából.)
A nő meghökken.
rövid ideig szótlan,
majd
zavarában
mosolyog és egy ügyes kifogással pró=
bálja a nem várt vendéget eltávolítani.
Aztán felvesszük a férfit előlről; (tehát
2Z előszoba
irányából),
amint moso.
Iyog, majd 2. nő zavarán
érthetelenül
bámul és sajnálkozva
eltávozik.
Ezekert: a jeleneteket
így, ahogy fel lettek
véve, egymásután
összeállítani
nem [e«
het.
Hiszen akkor a nő eljátszaná
a
maga részét és a férfi a magáét.
Eze,
ket a jeleneteket
már önmagukban
já~
tekmomeniumokre kell osztani. 'Tehát
v-ágni kell. Hogy ez a jelenet
a hatás
szempontjából
jó-e, a vágást ól függ,
J\1:eort, ha a dramaturgiai
sorrend
he,
lyes is, még nem biztos, hogy ez a he»
tás szempontjából
a legjobban
van-c
vágva, A dramaturgiai
sorrend
körül,
belül a következő
lenne. 1{Aférfi csen,
get.
2Bent a nő az ajtót nyitja, miáltal a férfi látható lesz.
~A nő meg,
hökken.
'A férfi mosolyog.
GA r
zavarodottan
néz,
OA férfi
arca
komollyá válik és érthetetlenül
mered
a nőre.
7A nő hirtelen leküzdi zavarát és kifogást
monr],
SA férfi hallgat ja. gA nő zavartan
mosolyog.
1°A
férfi
kezdi
a helyzetet
megérteni,
szomorúan
tudom-ásul veszi. HA nő köszön.
12A férfi
köszön,
'"A
nő
becsukja
az ajtót.
HA férfi
egyedül
kint. Tehát, amint látjuk a műtcremben 4 jelenetet,
vagy ahogy szaknyelven nevezik, beállítást
vettünk
fel. ts
mi azt a 4 beállítást
I-l.szer variáljuk.
Ha, amint említettem,
eza. drámaturgiai sorrend helyes is, még nem biztos
a ha tás, És most a filmesztétika
egyik
nagyon fontos tényezőjére
mutatok és
ez, a jelenetek
hossza és rövidsége,
Mert nem egészen közömbös
az, hogy
a nő milyen hosszu ideig néz, milyen
hosszan
játsza meg zavarát,
a férfi
milyen hosszan
mosolyog stb.
Ez a
film összeállitójának
érzékére
van biz»
va és ezt
hallatlan
finomsággal
kell

A következő
percben a társaság
két
tagját látja. ~\'1inden más eltünt, minden mellékes lett. Most a szoba egyik
sarka látszik csak és két egymással beszélő szereplő.
A következő
percben
még a szereplők
is eltüntek.
Mmdenminden, ami fontosnak
látszott, melléke ssé vált és csak egy kis asztalkát látunk, rajta egy
szál
rózsát.
Semmi
mást. Ez a rózsaszál ott feküdt az asztalon, már akkor is. amikor az egés:!
szobát láttuk, az egész társasággal
és
milyen nem fontos volt ez akkor és
lám most minden eltünt, csak ez a szál
rózsa látszik. Csak ez a requisiium ját~
szik: Ez a rózsaszál az érdeklődés
kő.
zéppontjába
került, ennek a rózsaszálnak
a cselekményhez
köze van,
ts
milyen hallatlanul
nagy előnye !~Z cl
filmnek a szinpaddal szemben, Az élei»
telen tárgyak
is tudnek játszani. Tehát
a filmnél a néző azt nézi, amit eléje
vetítenek.
Ezeket a felvételeket
a ren,
dezö utasításai
és művészi elgondolása
szelint vették föl. De ezeknek
~ fe],
vételeknek
az egymásutánját
kell il
filmösszeállításnál
megkomponálni.
Minden dramaturgiája
a filmnek ezek,
nek a jelcneteknck
egymásravaló
heié»
sától, folytonosságától
fagg.
Minden
befejezett
mcstéri alkotás,
legyen az
festmény,
költészet,
muzsika, befejezett kész' alkotás. l\linden
ecsetvonás.
'bang, szó mcqváltozhatatlan
szervcs
része az egésznek,~ A film még ba kész
is, bármikor
változtatható.
Jelenetei
cserélhetök.
részek telj esen kihagyliatók, mások behelyezhetők,
a film vál.
toztatható.
A műteremben,
a felvéte,
leknél ,lehetetlen
teljes
pontossággal
meghatározni
a beállítások
végleges
egymásutánját,
azoknak
egymásravaló
hatását.
Véglegesen
ez esak a film
ősszeállításánál
lehetséges.
Csak egy
egész egyszerű példát emlitek. Egy la,
kás ajtaján csenget egy férfi. Régi ba,
rátja a háznak. Egy hölgy nyit ajtót.
Örömmel fogadná a vendéget, de most
éppen rosszkor
jött,
Hogy
vennénk
fel ezt a jelenetet a műteremben?
Elő'
ször felvesszük
a férfit,
aki csenget,

ő
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kívül még egy beállítást
csinál,
ahol
mind a két férfi közelről látszik. Csinál
továbbá beállítást
kiilőn-kiilőn
mind a
két férfiről egész nagyban. Most ezt a
felvett anyaget
kell
ősszeállítanunk.
Milyen
felelősségteljes
es míívészi
munke ezt a dialógust úgy összeállítani,
hogy a legteljesebb
hatást érjük el vele.
Mennyirc
meg kell érezni, hogy mikor mutatom
a két alakot együtt, melyik
mondatnál
külön
nagyban
az
egyiket és mikor külön nagyban a másikat. Mennyire fontos érezni és tudni,
hogy az egyik férfi beszéde alatt, rnialatt a hangját
hallom a másik férfi
milycn reakcióját,
milyen játékát
mutat juk, mert hátha az abban a pillanatban hatásosabb,
mint a beszélő fér,
fit, idnek hangját halljuk, látni is. Ha
a dialógust
100%.osan is a műterernbet vették föl,
milyen könyen
lehet
ezt a lOO%<Q,san jó felvételt
rossz vá,
gással rontani,
teljesen
hatástalanná
tenni, ellenben jó vágás sal a hatást
még jobban fokozni. A film ősszeállítójának a filmvágás technikai
részével
is tisztában
kell lennie. Egy-egy sikerült technikai
ötletnek nagy hatása le,
het a qualitásra,
Egy jól vágott filmnek úgy kell hatnia, hogya
néző észre
se vegye, hogy a szeme előtt beállítások százai váltakoznak.
'A cselekmény".
nek simán, zökkenő nélkül kell a néző
szeme előtt leperegnie.
A rossz vágás,
bántóan hat. A néző, miután nem szab
ember, nem tudja
mi a baj,
de érzi.
hogy valami ugrott a szeme előtt, valami kizökkentette.
ha csak egy pilla".
natra is. De nem csak optikai ugrások,
keménységek,
lehetnek
bántóak,
épp
úgy van ez az akusztikai
hatással
is.
A film vágó jának itt is nagy figyelem,
mel kell Ic nn ie, hogy akusztikai
ugrá.
sokat, keménységeket.
zökkenőket
át.
hidaljon, sőt kiküszöböljön.
Egy jó film-ősszeállítótól
feltétlenül
ha az szepen optikai és akusztikai
zök.
kenők nélkül pereg, azt mond juk, hogy
puhán vágták. A főszempont
az átmenetck észrevehetetlenségc.
A beállítá",
sokat úgy kapcsoljuk,
fűzzük egymás-

megéreznie,
mert itt még egy-két film;
kocka, képecske
is számít, az is zavar.
Ez adja meg a film ritmusát, dinemiké»
ját, tempóját.
A film rendezője
csak a
film belső játékbeli
tempójára
vigyáz.
hat. A film mctreg-beli
tempója a vá:
géstol függ.
Itt még valami nagyon
érdekeset
kell megemlítenem.
A film
metrage.beli
tempó ja még nem jelenti
azt, hogy az egész film méterszámban
való hossza vagy
mondjuk
az egész
film időtartambeli
hossza jó, tempós
vágásnál
rövidebb
lesz. Sőt, sok eset.
ben hosszabb! Sokszor egy métcrszám.
ban vagy időtarta.mban
hosszabb
jele.
net rövidebben
hat, mint egy métcrszámban
vagy időtartamban
rövidebb
jelenet. Mondjunk
egy példát.
Valaki
bárpultnál
ül és beszélget valakivel, ,ez
a jelenet mondjuk
20 méter hosszú. A
bárpultnál
ülők dialogusa kissé vonta.
tottan és unalmasan
hat, de nem hagy.
hatunk. nem vághatunk
ki belőle sem;
mit, mert amit ott hellunk, a film cse.
lekménye
szempontjából
fontos.
Csináljunk mi most ebből a 20 méterből
24,et. Tehát
hosszabbat.
Osszuk
szét
a dielogusi, ott ahol lehetőségünk
van,
vágjuk csak ketté és illesszünk
a két
rész közé 4 méier különhöző
beállítást,
mondjuk,
a bárban táncoló pérokrol.
Az egész jelenet -1 méterrel
hosszabb
lett, de máris elviselhetőbb,
szinesebb,
változatosabb,
nem olyan unalmas.
A film tempója
tehát függhet belső
tempótól,
ez a szinészck
játéka, mimikája, beszéde,
vágási tempófól,
eZ:1
film dramaturgiai
megkornpoálása
és
merrage.tempótől,
ez a film egész idő.
tartamára,
hosszára vonatkozik
A film
összeállítás ának, 'ágásának
qualitása, a
film őszeállító jának úgy drámai,
mint
technikai készségétől függ.
Tegyük
föl, hogy cgy igen hatásos
drámai jeleriet
játszódik
le két férfi
közt. A dekoráció
egy vegyi laboratórium. Miután látni akarjuk, hogy a je.
lcnct hol j:'tt"z.-)oi:, le, okvetlenül
szükségünkvan
eg" totál beállításra .. Most
következne
a dialogus
beállításokra
való beosztása.
A rendező a totálon
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hoz, hogy a nézőnek az legyen az imp'
ressziója, hogy az egész film egyszerre
lett felvéve.
Mindent
a hatás
szolgálatába
állí"
tunk. A hatás parancsol.
Hiába min.
den esztétikai
szabálynak,
minden művészi 'tételünknek,
vannak esetek, ami.
kor el kell térnünk
a vágás puhasága.
tól, lágyságától.
úgy optikailag,
mint
a kusztikailag.
Van nak esetek, amikor
éppen a kontraszt
az, ami jól hat. Régi
vita,
hogy lehet-e például egy totálbeállítás után egész nagy fejet mutatni.
Általában
nem! Zavarja
a szemet ez
a nagy térbeli ugrás. Azonban
vannak
esetek, ahol ez épen drámai.
Ahol ez
jól hat.
Ezt azonban meg kell érezni.
Ha például egy filmben szó van egy
Férfiról,
akinek
nagy
sebhely van a
homlokán.
Még nem láttuk ezt a sze"
replőt, csak hallottunk
róla.
Egy te,
remben
vagyunk,
ahol nagy vacsora
van, egyszerre
az egész
társaság egy
irányba néz. A sebhelyes
férfi jelenik
meg az ajtóban.
Egészen bizonyos,
hogy abban az esetben
jól fog hatni,
ha itt a totálbeállítás
után egész nagy,
ban,
közelről
rnutatom
a jövevényt,
mint hogyha a totálban hagytam volna
bejönni.
A néző hamarább
felismeri
azt az embert,
akiről eddig csak be,
széltek. Amint látjuk, ilyen esetben a
néző érdeklődése,
szeme,
maga meg"
kívánja
ezt a nagy ugrást a vásznon.

Ez tehát jól hat, dramaturgiailag
ségcs és így megengedhető.

Egy jó film.ősszcálliítótól
feltétlenül
muzikélitést
is. kívánnak. A dialogusole
vágásári
kívül rengeteg
munkát
ad a
zene vágása is. Egy dal például, miután
egy beállításban
unalmasan hat. fel lesz
osztva, 3-4 sokszor
több beállításra
is. Tehát a zenét is 3-4 részre oszt jál",
Minden ilyen zenei rész elején és végén pár ütemet rájátszanak.
Ezeket a
taktusokat.
ütemeket
az összeállításnál
levágják, eltávolítják.
Milyen könnyen
megtörténhetik
egy gyengébb
ritmus>
érzékű vágóval.
hogy csak egy har,
minekctted
hangot vág 61 egy kitartott
[iangból,
Milyen zavaró, rossz, sánti.
káló ütemű lesz a dal.
A film összeállításának
mestersége
tehát nagy és Felelőségteljes
művészi
munka. Egy jó vágó hallatlan értéke a
film művészi
vezérkar ának. Természe,
tesen mint minden pályán, itt is van,
nak kontárok,
Ennek a mcstcrségnek
is eltanulható
a technikai
része, éppen
úgy, mint a hogy rengetegen
megtanulnak zongorázni,
vagy hegcdűlni. Vágni
is meg lehet tanulni, de jól vágni, csak.
az fog tudni, akinek erre művészi
rá~
termeiisége
van, mert kii/önben igaza
lesz annak a kedves
szinészűnknek,
hogy a filmet végiék, boxoliék,
pojoz»
ták.

DIATYP"

FILMKOPIROZÁSI
ÉS
ELLENÖRZÖ K. F. T.

"FILMLABORATORIUM
Budapest, VIL, Rottenbillerucca

szük-

19. sz.

VII., ERZSÉBET-KÖRUT 8. SZ.

Telefon : 45-3-04,

TELEFON: 37.2.87.
Felelősség

rnellel+ készit

FILMFELIRATOKAT
AZ EREDETI KÓPIÁRA
a Hruska-féle

világszabadalom

srerlnt,

Kópiák szállitása az összes
gyártási központokból.

Bármily stylusu be.tük, tetszés szerinf szinben !
Fehér alapon

is kltünóen olvosholó l
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K

akarja
szüntctni
az értekezlet,
amely
a müsortorlódás
kérdését
szintén
sza,
bálvozni kívánta. Az értekezleten
hoszszas és eléggé szenve délyes vita után
kimondták.
hogyezentul
csak az egy.
szerű "pendlizést" engedik meg, vagyis
l kópiát Budapesten
csak két színház
játszhat
egyszerre.
Kimondta
az érte.
kezlet, hogy azonnali
hatállyal
meg.
tiltja
a vállalati tisztviselöknek
azt,
hogy a pesti és a Pestről villamossal
elérhető
környékbeli
mozgó kép színházakat személyesen fölkeressék.
Az értekezlet ezután Pogány Frigyes elnökletével négy tagú bizcttségai
választott,
amelynek az a feladata, hogy a másod.
hetes beosztás okat ellenőrizze és a sorra kerülő filmeket
kijelölje.
A pesti
másodhetes
színházak
a
jövőben
csak öt filmet játszhatnak,
a többi, már
előbb megjelent
filmet
a következő
hétre kell halasztani.
A megállapodás.
nak kertelszerű jellege van és így be
fogják jelenteni
a felsőbb hatóságnak ..

szeprember
24-én tagértekezletet
tartottak, amelyen három filmkölcsönzőn
kívül valamennyien vettek részt. Ezen
az értekezleten
H oroviiz Richárd elnő.
költ,
miután
Pogány Frigyes
elnök
ugyanebben
az időben moncpolbizottsági ülésen volt. A tanácskozáson
hosz.
szabb vita indult meg arról, hogy a
kaiasztrófális
helyzeten,
amelv ma a
fílmkölcsönzöket
sújtja,
valamiképen
segíteni kell. A Iölmerült időszerű kér.
déseket két részre osztották,
budapes.
tire és környékirc
együttvéve
és kiilőn
a vidékire. A pesti és környékbeli
mozgóképszfnházakra
az volt
a panasz.
hogy
csak az utolsó napokban
kötik
Ic filmeket
és így sokszor rendkívül
alacsony
kölcsöndíjakat
ajánlanak
fel
adrágán
beszcrzett
filmekért.
Panasz
merült fel amiatt is, hogy
a Hlmkölcsőnző vállalatok tisztviselői
tömegesen
keresik
föl a pesti mozikat és ezáltal
a mozik előcsarnokaiban
is' torlódás t
idéznek elő. Ezt az állapotot
is meg

LEGSZEBB

MAGYAR

FILM

Cilnzett
iSlrlereflen
SZEREPLÖK : Ágai Irén, Ráday Imre, Kabos Gyula,
Vaszary Piri, Góthné Kertész Ella, Góth Sándor,
Dajbukát Ilona, Bársony
István, Kürt hy József,
Keleti László, Jerabek
Boriska, gr. Zichy Tivadar
és Ernst H~inz Haussermann, a bécsi Burgtheater 16 éve. művésze
A felvételek tulnyomó .része a gyönyörű
magyar tengeren, a Balaton legszebb
helyein Tihanyban, Balatonföldváron és
Siófokon készülnek.

I
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Irta : Bus Fekete László
Forgatókönyv:
Bus Fekete és Székely István
Rendezte: Gaál Béla
Zene: Fényes Szabolcs

Budapest, V1L, Rákóczi-ut 40.
Telefon:

40-3-97.
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OLASZORSZÁG

II

z olasz Luce és Pittaluga
filmtársaság
összeállítása
szerint
Olaszországban
ezídöszerint
4506 moznó.
___
LI' képszínház van üzemben.
Ezek kőzül 2920 hangos
és 1586 néma. Ebben a
számban
azonban
nemcsak
a nvilvánosjogu filmszínházak
szerepelnek.
hanem fölvették
a különböző
társadalmi
alakulatok
kezelésében
levő
mozik
számát is, így pl. a Dopolavoro,
to>
vábbá az egyes fasista szervezetek
tulajdonát
képező mozikat
stb.
Ezek
száma meghaladja
a kilencszáza.t.
Eze'
ken kívül
1000 olyan moegóképszín.
ház is játszik
Olaszországban,
amelyek vallásos és egyházi közületek
tu,
la idonában
vannak.
Az olasz rnozikar
általában
5 osztályba
sorozzák.
Ez il
megállapítás
a Luce (az olasz Filmiroda)
részéről
történik,
amikor
al: olasz
filmbíradó
kölcsöndíjait
számítják
ki
f~rdekes az olasz híradó napikölcsöndíjának
a megállapítása.
Eszerint
az
I. kategóriáju
mozi
Luce-napikőlcsöndíja
105.10 lira, a II. 52.75. fl III.
34.25. a IV. 22.80, az V. 15.60 líra
A'J. olasz városok szerint így oszlik
meg a mai. statisztika:
,

Ai
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I

rnozi

Bari:
Bologna:
Firenze:
Genova:

Mílann
Napoli:
Palermo:
Roma.
Torino:
Trieste:
Vcnezia:

191
494
446
200
962
361
229
485

573
216
329
2920

hangos

96
359
332
]68
537
199
123
366
342
129
249
1586

néma

9,';
13.1
114
32
42,'}

- ABESSZINIA
zavaros" Egész Abessziniában
25 mozgóképszínház
játszik, ezek közül talán
hat mozi hangos, a többi még mlndig
Igen primitiv
némamozi.
A harigos.
mozik
Addisz~Abebában,
az ország
fővárosában
rnűködnek.
Maga
Hai",
lé Szelasseié császár
igen
nagy barátja a filmnek és mindazokat,
akik il
film segítségével
igyekeznek
ezt az af·
rikai államot a nyugati kulturához
kőzel hozni, szivesen
is támogatja.
Pa'
lotájában
hangos vetítőhelyiségct
ren r
dezett be, ahol főleg
hetihíradókat
mutattat
be magának.
Az egyik act•.
disz, abcbai hangosmozi
gépész c stketnema. Rikli dr., a kíváló német film"
utazó és operatör
mesélte, hogy szin
te hihetetlennek
találta, hogy egy han"
gos moziban
siketnéma
gépész vetítsen. Kérdésére
azután megtudta.
hogy
az öreg
gépész
fradicióból
marude .
meg meg a némafilm idejéből.
Altalában
a film nagy népszerilség·
nek örvend, a lakosság roppantul
szereti a hiradókat.
a vadász. és állatfilnieket. A Négus már a hadseregben
i~
bevezette
a film oktatást.
A mozikban
főleg francia filmeket játszanak,
mert
az abesszrn intelligencia
inkább beszél
franciául,
mint bármilyen
más euró'
[Jai nyelven, előfordult azonban,
hogy
már német hangosfilmet
is játszottak.

Speciális

filmszállitások

a világ minden részébe.

]62

Leggyorsabb

106
JIU
231
87

vámkezelés a Nyugari és Keleti pályaudvarokon, a [ővómhívotolbcn
és a hajóállomásokon

80

"HEBEL"

4S0t)

Ezzel szemben
Abesszinie,
amely,
nek területe
nagyobb,
mint
néhány
európai állam együttvéve
és majdnem.
akkora mi.nt fél Európa, filmkultnrá ja
mégis rendkívül
kezdetleges
és ziir:

nemzetközi
szállitmányozási
és elvámolási vállalat,

IV., V Á C l-U T 1.
T e I e f o n:
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I<ÖRZETI MOZIS-ÉRTEKEZLET
PÉCSETT

CJ\ z az élénkebb
f-\ vidéki mozik

mozgalorn,
amely a
érdekeinek
Iokozottabb védelmét
tüzte ki
Bornemissza
Gábor
elnök intenciói
szerint a Mozi«
.egyesiilct céljai közé, első megnyilvá.
'nulása gyanánt
szeptem ber hó 24.én
Pécsett körzeti értekezletet
tartott.
Az értekezlet
sikeres megszervezése
Singer Jenő pécsváradi
moziengedélves nevéhez füződik, aki példás agili.
Ússal dolgozott
a siker érdekében.
A
kőrzetf
értekezleten
Czanyó
László társelnök
a kaposvári
,yárosi
mozgó igazgatója
elnökölt és leutazott
oda a központból
Morvay
ügyvezető
alelnök is. Az értekezleten
résztvettek említetteken
kívül a pécsi Apolló
és Park mozik képviseletében
Virágh
Gyula Sellye és Vajszló
képviséletében Müller Gyula, továbbá
Gregorits
F. Sándor (Szigetvár),
Polónyi Károly
(Villány), Kenedy István kapitány (.i'l'lc•
.csekszabolcs),
Kreitzcr
Ádám (Vasas),
Újváry József (Dombóvár),
Varga Ist,
ván (Sásd), Simonits István ()J agyrná-nyok), Fischl Sándor és neje (Mohács)
Singer Jenőné (Pécsvárad).
A tagértekezlet
letárnyalta
az új
film bérleti és szállítási feltételek lénye,
gesebb pontjait,
rt társulások
új rend,
szerét, a zenejogdíjak
ügyét, a sz inkron. rendel ert: és a magyar filmek fo,
'kozottabb
gyártása folytán előállo-t
új
filmkötési
helyzetet,
a túlkőtések
ellenik védekezést,
a műkcdvelö
előadá,
sok kérdését,
a filmszállítás
ügyét és
sok más egyéni érdekű kérdést. A tag,
értekezlet
Jusztusz
'Mihály
főmérnök
vezetése
alatt megtekintette
a miutaszerű berendezett
pécsi Apolló és Park
mozikat és a jól végzett munka tuda,
tában
maradtak
együtt
a délutáni
órákig a Winkler
József kartárs veze,
tése alatt álló Corsó-kávéházban.
Remélhető,
hogya
jövőben cpyéb
'vidéki körzetek
is meaalakulnak
és ez,
zel fogják elősegíteni
a központi
vez etöség Felvilágosító
munkáját.

A FILM: HALOTTAI
Stumér Károly, a magyarszármazású
amerikai
filmopera tőr nemrégiben
egy
repülőszerencsétlenség
alkalmával
meg;
halt. IMunka közben, film fölvétel alatt
halt meg és így hősi halottja
annak a
szakmának,
amelynek
évtizedek
óta
szorgalmas
és tehetséges
művelője
volt. Épen a Vihar az Andesek fölött
című
filmet
forgatta
Kaliforniában,
amikor érthetetlen
módon a repülőgép
lezuhant és a kiváló operatőr
élettele.
nül feküdt a gép roncsai alatt. Évekkel
ezelőtt az Universainak
dolgozott
Ber.
linben is, Amerikában
többek között
a Kohn és Kelly círnű sorozatot
Forgatta.
Több ízben jött haza Magyar,
országba is. A világ
mozgóképipara
őszinte sajnálattal
értesült
a tehetsé.
geR filmoperatőr
tragikus haláláról.

Rörutazás az AJrián

o I C S Ó r ém é t eI i ~i ia~ pengö~elizelés ellené~en.
Budapesti iroda;

Adriatica Tengerhajózási Társaság
Budapest, VU., Thököly-ut 2., IV., Váci-utca 4.
és V., Nádor-utca 21.
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dező vezetésével
a két producer
Kiu»
ner Mihály
és Preger Pál irányítása
mellett.
A legjobb
együttes
játszik
ebben a filmben, amelynek
magyaros
c:::. zeptemherbcn is állandóan foly.t a levegője, és mélységesen poétikus szel"
leme rendkívüli
hatást vált majd ki J.
eJ munka a két budapesti filmgyárnézők
körében.
A Szerit Péter esel';
ban. Emellett
kűlső fölvételek
is kez=
nyőjét ugyancsak
a sikerült filmek kodődtek. A Hunniában szeptember
első
zé számítják,
olyan hirek előzik meg
napjaiban
befejezték
a szezón egyik
a filmet, amelyek alapján joggal lehet
legszebb és legjobb filmjét a Címzett
föltétclczni,
hogya
magyar közőnség
ismeretlen-á,
amely Horovttz
Richárd
nagy
rokonszenvét
fogja a film cl;
vezetésével
és Gaál Béla kitünő
ren.
nyerni.
dezésében
készült el. A hónap folya.
Az idei szezon nagy filmjének
ígérmán
befejezték
a szükséges
utószinkezik Jókai Mór őrökbecsii
szép regékronizálást
és megvágást.
úgyhogy a
nyének az U j földesum.ak
a medilme;
film októberre
teljesen készen várja a
sítése.
Ennek a filmnek, a folvételeit
megjelenést.
Hasonló
a helyzet « Bu»
szcptember
utolsó napjaiban
kezdték
dei cukrászda
című filmnél.
amelynek
meg
a Tisza partján, Ma~yarorszúg
utolsó simitásait
és utószinkronizálási
egyik legszebb vidékén.
Hatalmas Ielmunkálatait
ugyancsak
szeptcmherben
részűltsóggel,
teljesen
átgondolva
és a
fe jezték be.
legaprólékosabb
részletekig
kidolgozva
A Címzett
ismeretlen
után a Hege:
indult a munkának
a Hirsch és T'suk»
düs-Styria
filmvállalat
kezdte meg a
Hunniában
az Es ilustert die Liebe ct" cég, amely Pelus Istvánt, a fiatal nem,
zedék
tehetség s gyártási
vezetőjét
rnű németnyelvű
Bolvét y-iilm belső föl.
bizta meg a film megalkotásával.
Felu«
vételeit.
Ezek
a főlvételek
azonban
István gondos előkészítés
után a ma'
csak egy hétig tartottak.
Ezeken részt"
gyal' művészvilág
szinc-javát
gyűitőttc
vettek:
Bulla Elma, akinek ez lesz az
maga köré: Titkos Ilonát, akinek ez az
első filmszerepe. Hilda von StoZz, Huelső Iilrnszcrcpc,
Somlav Arthurt, Cserbert von Meyerink,
Halmay Tibor és
tos Gyulát,
Uray Tiva dart, Mály Ge;
számos magyar szercplö. A belső föl"
rőt,
Rózsahegyi
Kálmánt,
Meklérit,
vételek után a társaság Bolvécy Géza
Eőry Katót és másokat.
Olyan együt;
vezetésével
a Lidóra utazott, ahol győ.
nyőrű
fölvételcket
készítettek.
A kép.
tes áll it rendelkezésre,
amely méltán
fölvételeket
Eiben István, a hangíölvéarra enged következtetni.
hogy ezzel ~
Jókai-térnával
valóban újszerű magyar
teleket Lohr Ferenc csinálta. Két hétig
filmet látunk az idei
magyar
filmek
tartózkodott
a tásaság a Lidón, ahonsorozatában.
Gaál Béla vállalta el a
nan visszatérve,
ismét folytatta a belső
film rendezését.
Azok után a sikerek
fölvételeket
a Hunniában,
most mar
után, amelyeket
Gaál Béla legutóbb el"
Gustav
Fröhlieh
és egyéb új szeropkönyvcIhetett,
mást nem is lehet várni,
lők közbejöttével.
A film fölvételeit
mint komoly művészi
és irodalmi ered"
október közepén fejezik be.
ményt. A művészi együtteshez
tartozik
Közben, amíg a Bolverysiéle
együt;
Eiben István, aki a film belső [őlvőtetes a Lidón dolgozott, a Hunnia rnűteIeit készíti, míg a külső
fölvételeket
remben megkezdték
a Nem élhetek
muzsikeszo
nélkül című film belső föl~ Heinrieh
Bellesch. a Budapesten
időző
bécsi filmoperatőr
forgatja. Ballasch az
vételeit Deésy Alfréd rendezésében.
,\ Maf!.var Fiimiro de műtermében
az
utóbbi hónapokban
több sikeres
magyal' filmmel tette nevét ismertté
itt,
egész hónapban a Szent Péter esernyője
című film belső fölvétc1ei folytak.
t~j. hon is, ugyhogy komoly művészi alko;
tásnak igérkezik
az U j földesúr külső
jel-nappal
dolgoztak
Cziffra Géza. ren-
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munkéie

is! .A film forgatókönyvét
Hunyadi
Sándor készítette
Gaál Béla
közreműködésével.
A külső fölvételek
egy részét
a Ncmzeti Múzeum előtt
forgat ják, ahol Petőfi Sándor szavalja
el a Talpra magyart,
majd montázsszerűen elvonulnak
előttünk
a 48'as
szabadságharc
egyes jelenetei
és csak
ezután következik
a film cselekményenek a lcbonyolitása. A filmet október
vége felé kezdik a Hunnia műtermében
forgatni.
A Royabszinházak
egyike és
a Kamara-filmszínház
játsszák majd a
filmet karácsony
táján.
Szeprember
végén két produkció
in.
dult még meg az Uj földesúrral
egy.
időben. Az egyik a Keleti Béla fílmvállalat filmfölvétele.
Ez az újonnan ala.
kult, dc rendkívül
agilisnak
ígérkező
vállalat Karinthy
Frigyes egyik szelle.
mes darabját dolgozza át filmre. amely.
nek címe:
Barátságos
arcot!
Szőke
Szakáll játssza a film főszerepét
és ez
egyedül biztosítja
a film várható nagy
sikerét. Kardos László, a fiatal rende.
zőgárda
egyik tehetséges
tagja rendezi
a filmet, akinek szintén kitünő művészi együttes áll a rendelkezésre.
A sze.
replök között találjuk
Szörényi
Évát,
akinek ez a második nagy szerepe.
Ráday Imrét, Rajnay
Gábort,
Feny»
vessy Évát,
jVIátray Erzsit,
Békássy
Istvánt,
Boross
Gézát.
Medgyaszay
Vilmát és másokat.
A film
zenéjét
Brodszky.Miklós
szerezte, a fölvétéiek
egy részét - külsőket :..._ Berger-Berend
Lajos készíti. 'A külső fölvételeket
a
Margitszigeten,
a Svábhegyen,
a Vá:
rosligetben
és Budapest
környékének
cgygéb festői helyein készítik.
Ezek a
fölvételek
elnyulnak
október kőzcpéig,
majd az Uj földesúr műtermi munkájának befejezése
után
bevonulnak
a
Hunniába,
ahol Eiben István folytatja
a belső fölvétele ket, míg Lohi Ferenc a
hangfölvételeket
készíti.
A Keleti produkciovnl majdnem egy~
idejűleg kezdték
meg II Verő:produk:
ció külső fölvételeit
is. A Verő4ilm;
vállalat .rI királyné huszárja címmel fil-

met készít a Nótáskapitányból,
amely'
nek színpadi sikerére
még mindenki
visszaemlékezhet.
Győrgy Istvám. a te.
hctségcs rendező irányításával
indultak
meg a munkálatok.
A film főszereplői:
Gozon Gyula, Perényi László, Vaszary
Piri, Peéry Piri, Berky
Lillí, Komles
Vilmos, Kökény Ilona, Boross Géza és
mások. A belső fölvételeket
a l\'1agyar
Filmiroda
műtcrmében
forgat ják. A
film forgatókönyvét
Farkas
Imre és
Mihály István írták, míg a fölvételeket
Verő Sándor és Verő Endre irányítása
mcllett tv ellner Mór, aki az utóbbi időben számos produkcióban
vett részt,
vezeti. A fölvételek
alkalmasint
október végére készülnek el.
November
kőzepén
kezdik
meg a
tervek szerint A megfagyott
gyermek
e. film főlvótelcit.
A filmet aKolor'
Film készítteti.
A film forgatókönyvét
Lekner Artur írja, egyik főszereplője
Pécsi Ili lesz, aki az l~d€'s mosiohe
e.
film fölvételei
közben
megbetegedett.
Ha rnűtcrrnct kap, akkor még az ősz
folyamán
megkezdi
az Uher.Fiim is
egyik régóta tervezett
film fölvételeit.
Az Uh er A. Filmforgalmi
Vállalat kft.
élén Uh er Arisztid,
Uher Odőnnek,
a
náma magyar filmgyártás
egyik neves
megalapítójának
a fia áll.
Októberre
tervezik
Rökk 'Marika
következő
Ufa4ilmjének,
a Marika-'
Marokkó e. filmjének a fölvételeit.
Ezt
a filmet
az Ufa gy ártja és az összes
külsö fölvétclcket
Magyarország
leg.
szebb vidékein készítik. Ennek a gyár'
tásnak az élén Artur Grewen, az Ufa
egyik gyártási vezetője áll, aki legutóbb
egy
sajtó-délután
keretében
közölt
részleteket
a tervezett
film ről. Ez a
film előreláthatólag
négy változatban
készül.
Ugyancsak
még ennek az évnek a
végén kezdi meg a Pátria:{ilmvá/lalat
második magyar filmjének a fölvételeit.
Ennek a filmnek a szövegkönyvét
H 81',
math Imre és Kolozsvári
Andor írták.
A film címe egyébként Leányálom
lesz.
MffiE ....,._
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az izgalmas
ként változó

módon lehetne mégis a gépet leplezni,
hogy [eltűnés
nélkül a herceg közelébe
[erhessek
és alkalmas pillanatban
róla
egy filmriportot
készítsek.
Természetesnek
tartottam
a iendori
ovointézkedesekei,
különösel1J ezekkel
szemben,
akik felfünő
xoiekodesuk kal
még attól sem
riadtak
vissza,
hogy
több muletohelyre
elkísérték
a herce
get,
ott
vakító megneziumiény
ekkel
alkalmatlankodtak
és zavarták
magánjellegíí szorekozésében.
Ilyen vicceket
azután ,tényleg
nem
szabad csinálni a riporternek,
ha tiitve
is van, szellemes
formában
találjon
modot a [oiogreié»
lésre.
Az óramííves
és
gombnyomásra
míí:
ködő gépemet papi r:
dobozba
csomagol:
tam, azon két rést
vágtam az objektiv
és a kereső részére.
A szállodánál hul:
lámzó tömegek vár:
ták mindig a herceg
megjelenését.
Ezek
között
hetyezkedtem el a csomegom»
mal, amelynek
tar:
talmát
senki
sem

Senki Sem tudta, hogy
miért tiltották
meg az
érkező velszi herceg fotogreiéléset.
A tilalom
ellenére rengeteg
riporter volt apályaudvaron
és várták
a fejedelmi
vendéget.
A türelmetlen
riporterek
elkeseredett
versengése
esek fokozta
hangulatot.
A pillanatonkiilönféle
intézkedések

sejtette,
néha felkeltették
bennünk
a reményt,
hogy talán még megváltoztatják
a hatóság lesújtó rendelkezését
is.
De az ismert recept szerini mindenkit, akinél fényképezőgép
volt, egy sarokba tessékeltek
és "fegyverletételt"
kellett játszani.
Páran,
a mindenre
elszántak,
még
egy tartalékgépet
rejtettek
ügyesen
zsebiikbe.
amellyel sikerült is a herceget iotogreiálni, de az éber detekiivek
erélyes fogásaikkal
mindjárt
a hel yszi
nen használhatatlanná
morzsolték
a
lemezeket
és az érzékeny
kis gépe ke t.
'Egy értékes
filmfelvevőgépet
ilyen
veszélynek
mégsem
lehetett
kitenni,
hát azon törtem a fejem, hogy milyen

Legkevés-

bé a herceg ..
Most már bevellont
őszintén,
hogy
ezt a sikert nem a pepirbe csomagolt
gépemnek
köszönhetem,
hanem annak
a vörös fufószőnyegnek,
amelyet mindig pár pillanattal
a herceg távozása
előtt a szálloda kapuja elé gurítottak
Tudniillik
részemre ez adta meg a jelt
a készenlétre,
rneri a villámgyorsan
távozó hercegei
másképen
iotogreiélni
képtelenség
lett volna.
A velszi herceg másodszor
is Budapestre érkezett.
Pontosan
ismétlődtek
a mulikori
esetek azzal a különbséggel, hogy a vörös futószifnyeget
már
nem gurították
a kapu elé és a herceg
két percre feloldotta
a [ilmezési
tilalmat.
Somkuii
István.
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Ami
minJenLil érJeLel
Az abesszin hadszíntérről
és az ottani
eseményekről
a Fox filmexpediciója
Lawrence
Stallings vezetésével
különleges filmfölvételeket
készit.
A
teljes expedíció
az otesz Rex~hajó,
val már megérkezett
Dzsibutiba
cs
onnan irányítják
majd
a további
rilmrnunkálatokat.
A svéd filmgyárak
ebben az Idényben
harminc svéd filmet gyártanak.
Ebből 10 már elkészült,
míg a többj
husz nagy részét már Forgatják
A norvég mozgóképszínházak
érdekképviselete
legutóbb
elhatározta.
hogy öt éven keresztül
a mozik
bruttó bevételének
egy szazalékét
(1
norvég filmgyártás
fejlesztésére
adja. Ez az összeg kb. félmillió norvéu
koronát
jelent
a hazai filmgyártás
szempontjából.
Newyorkban
ezidőszerint
607 mozgók épszínház játszik, amelyek
ősszbefogadóképessége
777.082
ülőhely.
Newyork
ősszlakóssága
6.930.44ó.
Los Angelesben
76 filmszínház
ját.
szik J 66.000 ülőhellyel.
Los Angeles
lakosságának
a száma 1,238-.04~
Január elseje óta Angliában
159 u I
filmvállalatot
alapítottak
1,400.000 angol font alaptőkével.
Ezek
között
természetesen
részvénytársasági
for.
mában működő filmszínházak
is V~l11,
nak.
Az amerikai
filmgyárak
elhatározták,
hogy azoknak
a filmcsillagoknak.
oncratörőknek,
szerzőknek
és rende.
zőknek,
akik állandó szorzödésben
állnak a vállalatok kaI, szerzódésiik
tartamára
szigoruen megitltjék:
a re"
pülőgépen való utazást
é.s sportszerű
szórakozást,
Okul szolgáltatott
Hí"il~
ly Roggers tragikusvégű
halála, ami

a 20th Century-Foxnek
közel 5 mib
lió dollárba került.
Hirdetésekre,
propagandára
és általá
nos reklámra
rengeteg pénzt adnak
ki Amerikában.
1934~ben
naponta
átlag 15.000 filmhirdetés
Jelent meg
az amerikai
sajtóban .. Az amerikai
filmipar az elmult évben
70 millió
dollárt költött
reklámra. és propagandára. Ebből 55 millió jutott a na .•
pi- és .szaklapoknak,
folyóiratoknak
és az ugynevezett
magazinoknak,
7.5
millió dollárt
költöttek
plakátokra.
míg a hátralevő
7.5 millió dollárt
különböző
filmreklámra
fordítottak.
Korda Sándor VIII. Henrik cím ű filmje, amelynek
az egész világon két.
ségtcleniil nagy sikere volt, mind.
össze 65.000 fontba került. Ezt a fil,
met már az egész világon játszották, sőt még most is állandóan
müsoron van. A világ mozgóképsaínházai eddig 1,750.000 font bevételt
ér»
tek el ezzel a filmmel. Valóban
Ki.
vétel és ritkaság!
Madrlidban
júliu~ban
~ropag'and'a.,he.
tet rendeztek
az "erkölcstelen
film"
ellen.
Willy Roggcrsről,
a nemrégiben
tragikus kőrűlsnények
között
elhunyt
amerikai filmszínészről
nevezte el a
Fox.filmgyár
egyik hollywoodi
műtermét.
Az osztrák film védelmében
külőnleges
kiviteli
szer:vet
létesítettek
New.'
yorkban
"United
Producers
of Aus.
trianfilms"
elnevezéssel,
amelynek
célja az osztrák film erkölcsi és mű.
vészí védelme
Amerikában.
Az uj
intézmény
főleg uj amerikai filmszínházakai akar az osztrák film számára
biztosítani.
Nagybritt ániában
az utolsó
12 hó,
napban 130 uj filmsz.ínház nyilt meg
összesen
180.000 ülőhellyel.'
Az~j
idényre
további 200 uj filmsz iiiház
alapítás
áll mcuvalósitás
előtt
Az olasz Pittagula-cég
monopóliumot
kapott arra,
hooy
az ő=szcs olasz
nagyhajókon
bel. és külföldi filrneket bemutassen.

17

~~---------4.~~r~~, +,
A
..~~~

HIRADÓJA
Bornemissza
Gábor, a MMOE elnöke szeptemberben
néhány
napig Berlinben
tarrózLodott magánügyek ben, de ez alatt az idő
alatt alkalma volt arra is, hogy filmügyekben tájékozódjék.
Bornemissza
Gábor l,ijelentése
szerint
azokat
a nehézségeket,
amelyek
a magyar
hangosfilmek
Németországba való bevitele elé Ielmerültek,
rövidesen kiküszöbölik.
.Győrbíró Endre nyug. ezredes, aki sokáig
vezette a Tiszti Kaszinó moziját, belépett a
Royal-Iilmszínházak
kötelékébe
és ott a
Royal Apolló vezetésével
bízták meg.
Az Ibusz-fiImszállítás
vezetésétől, az Ibusznál Ielolyt racionalizálás
folytán,
Gombos
Hugó az eddigi igazgató, megvált. Az IbuszfilmszáIlítási
vezetését Ferencsi Marcel ügyvezető igazgató
vette át. Az Ibusz-filmszállítási egyébként
elköltözött,
közel két évtizedes helyiségéből.
A Bioscop Filmkereskedeimi
kft. szeptember elején Martin
Behr
vezetésével
megkezdte mííködését.
A vállalat
ügyvezetőigazgatójául
Markstein
Dezsőt, a filmszakma régi és rokonszenves
tagját szerzödtetlék, aki miíködését
szeprember
elején meg
is kezdte. Az új filmvállalat
adminisztrációját Beregi Ernő tanár fektette
föl, míg a
magyar-német
levelezést
Deutsch
Miklósné
vállalta el, aki emellett a kölcsönosztályban
is dolgozik.
Bingert János dr., a Hunnia-filmgyár
igazgatója és Tarnay Ernő, a Vígszínház főrendezője elvállalták
az Országos Filmművészeti Iskolában
az előadótanári
tisztséget.
SiIberberg
Ferenc, a Rex-mozi igazgatója
helügyminisztériumi
engedéllyel
Solt-ra változtatta
családi nevét.
Az Atrium-fiImpalota
november
elején
nyílik meg a Margit-köruton
Lajtos Elemér
igazgatása
alatt. A nyári épitősztrájk
miatt
az építkezés elhúzódott
és így október helyett csak november
elején nyíthat
Budapestnek ez az új modern
filmpalotája.
Az
Átrium befogadóképessége
170 személyes és
teljesen modern kivitelben
készül.
Az előcsarnoka tiszta tükör és mozaikdlszités.
ASzinkronfilm
ldt.
újonnan és teljesen
modernül
berendezett
műterme a Magyar
Filmiroda
telepén megnyílt.
Az uj utószinkronizálási
míítermet László Sándor, a kltünő karnagy és zeneszerző elgondolásai
alapján szerelték
töl. Pompás, tiszta és egészséges termekben
kezdik meg október elején

a Pulvári-l"éle eljárással
az idegennyelvű
filmeknek magyarrá
való egyidejiisítését.
Bécsi József,
a magyar kinematografia
legrégibb
és egyik legtehetségesebb
tagja,
aki huzamosabb
ideig mint opera tőr müködött Bukarestben
és ott az első román filmhíradót elkészítette,
megváit bukaresti
állásától és visszatért
a magyar fővárosba.
A Studió-l"iImszínház
szeprember 8-án nyílt
meg Budapesten,
az Akácfa uccában, Lederer Imre vezetése alatt.
Az Amatőr Mozgói"t'nyképez5k
Egyesülete
szeptember
21-én este díszvacsora
keretében osztotta ki az első budapesti nemzetköz!
keskenyfilm-verseny
magyar
nyertesei
között a díjakat. A díjkiosztás
előtt Gimessí
Nándor dr. egyetemi m. tanár,
egyesületi
elnök magasszárnyalású
beszédben méltatta
a nemzetközi
verseny filmkulturálís
és idegenforgalmi
jelentőségét
és egyben további
művészi munkára
serkentette
a magyar
amatőr-filmeseket.
ScsiguIinszky
Gyula főtitkár ezután ismertette
az egyes
nyerök
munkálatait
és ,4íjaikat és ezeket
egYl1}ás
után osztotta ki a megjelent nyertesek
kőzött.
Győrött október 5-én új filmszínház
nyílik meg, Kulturház-Fihnszínház
elnevezéssel, amelynek
befogadóképessége
560 ülőhely. Ez az új filmszínház
a két régi győri
mozlval együtt városi kezelés alatt müködík
és együttes vezetőjük
Libertiny Zoltán lett,
aki éveken keresztül
Kassári müködött,
A m. kir. állami mechanikai
és elektromos
ipari szakiskolán
október közepéri új mozigépész-tanfolyam
nyílik meg.
Jelentkezni
oldóber 5,ig lehet.
A Pilmkultura
más
helyén
közöljük az
OMME tagértekezletéről
szóló tudósításunkat. A MMOE-ben nyert értesülésünk szerint
ezeknek
a
határozatoknak
kellemetlen
visszhangjuk
támadt
a mozgúképszínháztulajdonosok
körében és állítólag
továbbmenő lépések történnek
a közeli napokban.
Félő,
hogy egyes mozgóképszinháztulajdonosok egyéni akciókat
kezdeményeznek.
Budapest
székesfőváros
polgármestere
megengedte,
hogya
budapesti
mozgóképszinházak
a meleg őszi időjárásra
való hivatkozássaí
szeptemberben
is a kedvezményes viga Imi adót fizethessék.
Ennek a
kedvezményes
vigaImi
adónak
a kulcsa
2-3% között váltakozik.
Debrecenben
októberben
ujb61 országgyülési választások
lesznek. Ebből az alkalomhól az egyik párt listáján
föllép
Csontor
Gyula ottani 11l0zgóltélJSzinháztulajdonos,
a
Meteor-mozi igazgatója
is.
Az Országos
Filmmíívészeti
'Iskola szeptember végén új helyiségbe költözött. Az is- .
kola modern tantermei
ezen tul az Eötvösucca 4. számu házban állnak a növendékek
.
rendelkezésére.
Uj telefonszám:
29-0-06.
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Inl ~fonat September 1935
Fox-Flhn:
Baboona. Omnia, City- Theater.
Gartenkino. J f. .
Charlie Chor: [otirage. Palace. Jf.
Georg White seandals 1935. Fórum. Jf.
Harmonia:
Das hiissliche Méidohen (ung.)
Royal Apolló, Casino. Jf.
Hermes-Fllm:
l-leartles Desire. Decsi,
Ka.
mara. Jf.
Hirsch &. Tsuk: Salto in die Seeligleeit,
DéCSI, Karnara. jt.
Episode. Décsi,
Kamara Jf.
Keleti-Film:
The who le toums talking.
Palace. Jv.
Emil Kovács &. Co; Siradiuart. Royal
Apolló. Jf.
Metro-Goldwyn:
Af tet' office howrs. Scala.

Jv.

N onghty ]v[ariette. Scala Jf.
Paramount-Film:
Le gong, Studio. Jf.
Pátria-Film:
Der alte und der [unge König.
City, Uránia. Jf.
Stylus-Film:
Liirni um U)'eidemantl.
Corso.

Az

rendezőjének
G. Machatynak

egyetlen filmje az
utóbbi években

JI.

Tricolor-FiIm:
Couni of Monte Christo,
Royal Apolló. Jf.
The scarlet Pincpernel.
Fórum,
dius. J f.
Universal-Film:
The man who reklamied
head. Décsi" Ca ino. Jf.
Warner Bros: In Calienie. Radius. Jf.

Rahis

(Az elsodort

MEG.JELENÉST STATISZTIKA
E RSCHE INUNGSST ATISTIK

Megj elen ik

Seept: hónap
(Monat Sept.)
Magyar (ungarischer)
film
1
)T érnet (deutscher)
film
:3
Amerikai (amerikanischer)
film
10
Angol (englischer) film
~
O ztrák (ősterreichischer)
film
2
O;:ö;:-s-s;;;-e-se-t'l-:-1"'::8~fi""'lm-

Magyar Mozgófénykép Gépkezelők
Országos EgyesQletének munkaközvetlt6Je:
Budapest, VII., Almássyatér 12. sz.
Hivatalos órák;

I

U r á n i a-C.I t y

Cinema - Film kft.
Budapest, VII.,
Erzsébet.köru. 8. sz.
f o n; 37.5-70" 32-5-3s..
Sürgönyeim ; Cinemafilm.

2-6 ig.

T e I e

a

Telefon: 37-5-98:

I

ass2:ony)

Munkaügyeket Weisz Henrik a ReJt mozgó
gépésze intézi.

Hívható d. e. IO-12-ig45 7-11 és6-12-ig
32·1-75. - Levélcím: VIL,' Dohány-u. 92.
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a világ területre leghatalmasabb álla;
ma. Filmipara
mint. most ang~l
szaklapok közvetítésével
tudom~;
sunkra jut, ugyancsak hatalmas meretekben produkál hangosfilmeket. A
filmek nagy része politikai propaganda
szolgálatában áll, de a legutóbbi hónapokban Európába került művésziilm»
jeik sok helyen, így például Londonban ls, szép kritikában részesültek.
Szovjetorósz
filmek közönségsíkcréről' 'azonban egyelőre megsem számolhatok be, mert a miliő, amelyben ezek
a filmek játszódnak, érdekes, bár ne:
künk - nagyon: idegen. Hiába: az
érdekes mese, izgalmas. drámai kifejtés és kitünő technika, amellyel ezek
a filmek készültek, az angolnak angol, a franciának francia, a magyarnak
pedig elsősorban magyar -beszéd, még
pedig eredetiben
és nem utószinkron;
ban saját nemzerjebeli színész játé .
ka, 'környezete, levegője kell a teljes
siker elérésére.
A magyar alapítású
London Film
igazgatója,
PaUós
István
legutóbbi
személyes látogatása
rcven állítólag
szorosabb együttműködés
készül az
az snaot és az Orosz filmipar között,
'"
. re:
.
kölcsönös
gyártás és forga lmazas
vén. De az orosz filmipar még ma is
óriási nehézségekkel
és költségekkel
kűzd, mert a birodalom terület én nem
kevesebb mint 150 nyelvjárásban beszélnek ;_ népek, úgyhogy minden hangosfilmet legalább tíz változatban kel[ene elkészíteni, hogy az végigfuthasson az egész ország területén. Sok he,
Iyiitt még a, hasonló nyelv járású han:
gosfilm-beszéder
sem képes a kőzőnség megérteni, úgyhogy olyan helye:
ken felirat okra van szűkség.
Oroszországban ma már több, mint
35 ezer mozi van, szemben a 10-12 év
előtti kétezerrel és a kormány prog:
ramjába tartozik még további 30 ezer
[tlmszínhéznek
a létesítése.
Jelenleg
évente kb. 650 millió a mozilátogatók
száma, de a filmipar külön ötéves ter.

ve szerint
1937. év végéig, amig a
tervbevett mozik meg nem épülnek,
még iskolákban, gyárakban, kórházak;
ban és munkásegyesületekben
is sze:
relnek . fel
hangosfilmleadógépeket,
hogy a mozíkedvelő lakosság szórako.
zási vágyát kielégithessék,
A saovjet-filmipar ötéves terve még
egy· eredeti és másutt alig utánozható
rendeletet'
is foglal magában,
azt
ugyanis, hogy a moziban való szórakozás kötelező lesz. Minden hatvan éven
aluli polgár köteles lesz hetente kétszer moziba menni, úgyhogy a mozilátogatók száma két-három
. év alatt
kerek
négyszázrnillióra
emelkedik
évente.
Ezzel a számmal arányos az állami
filmgyárak gyártási programja is. Az
1935. évi programban ugyanis "mind,
össze" 300 játékfiImet, 800 nevelő-oktató filmdarabot és hetenként három
filmhíradót kell produkálni.
Ifj. Cserépy István
(London)

AZ INT EReINE
crmű oktatófilm újság, amely a Nernzetkőz i
Oktatófilm Intézet kiadásáhan jelenik meg
Rómában, a velencei filmművészeti verseny
alkalmából olasznyelvű díszkiadásban jelent
meg. Ebben a számban báró Viliani Lajos
a mai magyar filmgyártásról
írt
cikket,
ezenkívül K orda Sándor -érdckes
cikkét is
találjuk a lapban.
A nésrynyelvü
kiadások helyett az Intereine ezúttal egyesített lapot adott ki, amely
németül, angolul, franciául és spanyolul tartalmazza a cikkeket és közleményeket. Ez il
szám is rendkívül gazdag tartalommal
jelent meg. U jitás a cikkben az, hogy az Író
cikkét az eredeti nyelven közlik, míg fordítását csak kivonatosan közlik.

UJ MOZI
megnyitása e!ött szerezze
Ára portóvaj

5.- P.

be

Lajta Andor

FILMÚvíSZETI

ÉVKÖNYVÉT
Az uj 1936. évkönyv elökészületben!
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AZ·OI(TATÓfILM
HOGYAN ÁLL A KÖTELEZŐ ISKOLAIFILMOKTATÁS

MA ~

a külföld ön összeállította
azoknak a fil.
meknck a sorozatát,
ll1 lyek a megindu.
Iáshoz szükségesck.
Ezek a filmek most
vannak feldolgozás
alatt és ha az iskola i filmbíráló bizottság ezeket a film!"
ket megbírálta.
az iskolai használhatóságuk elé semmi
akadály nem gördül
tobbé.
Csak
az érdekesség
miatt
közőljük, hogy körülbelül
35 darab
5-15
percig perf,;0 filmekről van szó, amelyek
megfelelő számú példányban
és lehetőleg minden iskolai tárgyra elosztva eb
ben az évben
rendelkezésre
állanak.
Természetesen
a filmek gyarapítása
és
a magyar iskolai célnak megfelelő ki:
építése nem szünetel, hanem állandóan
tovább folyik.
Az Oktatófilm
Kirendeltség
az iskolákat fölszólította
és felhatalma.zta
ar.
ra, hogy a vetítésre
legalkalmasabb
iskolai teremben
az előkészületeket
f'1·
végezzék.

z

állami
kezelésben
levő
oktatófilm
ügye nagy lé.
~ /\
pésekben közeledik a meg.
valósulás
felé.
Amint i<:<
meretes, az oktatófilm
is.
.....- ••••••
kolai bevonulásának
előfel.
tételei vannak. Ezek közül
a legfontosabbak
a következők;
A gépek megrendelése,
illetőleg a
gépek kézbevétele.
a szükségcs filmek
előteremtése
és az iskolák technikai
előkészülete
a filmek vetitésében.
A gépeket
a Telefongyárnál
már
megrendelték
az állami iskolák számára és a Telefongyár
amintagépeket
már teljesen el is készítette
és néhány
napon belül kísérletezések
és abeve"
zető gyakorlatok
elvégzésére
rendel.
kezésre is bocsátja
az Oktatófilm
ki.
rendeltség.
A kirendeltség
az első
négy gépet maga is kipróbálja
és ezek
segítségével
elsősorban
a fővárosi, az.
után a vidéki iskolák tanarságát
gya.
korlati kiképzésben
részesíti,
hogy
a
gépek beosztása,
azok használatbuvé
tele zavar nélkül történhessék.
Bizonyos, hogy ezek a gépek,
amelyek a
külföldi árunál
sokkal,
de sokkal 01.
csóbbak.
olyan jól sikerültek,
hogy a
kűlfőldi
Qyúrtmányok
mőuőtt nem maradnak el. Kezelhetőséglik
igen kőnnyű
és teljesítrnórryük
a mai
nívóhoz képest tökéletes.
Az állam 300 ilyen gé;
pet rendelt az állami iskolák számára.
amelyek valószinűleg
már rövid néhány
héten belül kiosztásra
is kerülnek.
.
A filmoktatás
második
fontos kér.
dése a filmellátás. Az Oktatófilm-kirendeltség részint a hazai piacon, részint

r
A

Ez pedig abból áll, hogya
terem ersötétíthető
legyen,
azután
vetítőasztal, vetítővászon
és végül a megfelelő
villanyáram
álljon rendelkezésre.
ezt
a munkát az iskolák részben már elvégezték, részben most van aberende.
zés teljes menetben.
Remélhető
és biztosra vehető, hogy
ezek a berendezések
mindenütt
készen
lesznek addigra, amikorra. a gépek és
filmek is rendelkezésre
állnak.
iMea kell jegyezniink
itt, hogy nagyon téves felfogások
hallhatók
az is,
kolai filmoktatásra
vonatkozóan.
Tudniil1ik az új Iskoiai filmoktatás
nem
a tanárt akar ja pótolni,
nem is szóra
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koztató
előadásokat
akar tartani.
hanem segédeszközt
kíván kézbe adni a
tanárok és tanulők egyforma
hesznéle.
tára

A film az egyes órák keretén
belül
fog peregni,
ott
ahol a szemléltetés
más eszköze, mint a filmmel nem lehetséges.
Tehát:
elsősorban
a tcrernben és időben
elosztott
folyamatos
szemléltetést tartja főfeladatnak.
Ezzel
együtt jár, hogy a kezdettől
számítva
évről-évre
mind több és több iskolai
termet rendeznek
he a vetítés céljaira
és mind több és több film lesz olyan,

Louis Lumiére, a híres francia feltaláló,
a kinematografia
"aty jának" plasztikus filmszabadalmát
nemrégiben mutatta be Párisban. Lurnie re találmánya
alapján már készitett is filmet, amelynek címe: Az úr barátja. Lumiére első plasztikus filmjét, amely
1200 méter hosszú, novemberben
mutatják
be Párizsban
díszelőadás keretében.
Filmhiány mutatkozott
Bécsben.
Amíg
Budapesten
filmtúlkínálattal
indult az új
idény nemcsak eszmei kötésekben.
hanem
ténylegesen
rendelkezésre
álló
filmkópiákkal, addig a bécsi filmpiacon a legnagyobb
fil11lhiány mutatkozott
augusztus
végén és
szeptember elején, amikor az új idény megindult. Különösen kópiahiány zavarta meg a
filmpiac nyugalmát, úgyhogy csak il legnagyobb nehézségek árán sikerült a kűlőnbőző
akadályokat
legyőzni.
A kópiahiány miatt
a budapesti Kovács és Faludi cég is szamos
kópia
gyors
elkészítésével
állott a bécsi
filmpiac rendelkezésére, amit még egy csehországi
németnyelvű
filmlap
is különös
hangsúllyal
állapít meg.
Né!!!et és angol
filmek kópiái scm érkeztek meg idejükben
Bécsbe, de még a bécsi filmek kópiáival is
bajok voltak. Előfordult, hogy tavalyi filmanyagót kellett gyorsan
sebbel-lobbal
őszszeállítani, hogy a megnyitásra készülő premierszínházat
filmmel
lehessen
ellátni. i\
Warneren, az Ufán és a Kibán kívül úgyszólván egyetlen egy bécsi cég sem tudta a
kitűzött időre a k6piákat
szállítani,
úgyhogy szeptember
elején a leglehetetlenebb
állapotok uralkodtak
bécsi filmkörökben a
filmkölesönzők
és mozgóképszínházak
körében.
A Johnson-házaspár
újabb filmexpediciója.
Most játszak
világszerte
a Fox filmgyár
Baboona círnű expediciós filmjét,
amelyet
Martin Iohson és felesége készítettek.
A
házaspár most újabb expedíciós útra indul
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amely
az egyes tananyag-részleteket
fogja illusztrálni.
Ezzel együtt jár to.
vábbá az is, hogya
népesebb
iskolák
nemcsak egy vetítőkészüléket
használnak majd, hanem többet is kapnak és
évek
leforgása
alatt a nagylétszámú
iskolának
több, a kislétszámu
iskolák"
nak természetesen
kevesebb
vetítőapparátusuk
lesz.

A.. filmoktatás teljes kiépítése az ideális célnak mcgfelelöen
a legnagyobh
erőfeszítés
és a legnagyobb
áldozat
mellctt is csak évek
hosszú során át
érhető el.

és pedig ezuttal Borneob« vezet az útjuk.
Ez a munkáj nk 18 hónapig tart. A házaspár és technikai kísérete Singapurból
repül
Sandakanba,
Eszakborneoba
és onnan hatolnak be a sziget rejtelmes őserdeibe és a
kulturvilág
előtt nagyrészt ismeretlen tájékai ra. Velük megy egy filmoperatőr,
egy
hangmester és J ames Laneri nev ü pilótájuk.
Az expedició olyan különleges
szerkezetii
hűsitökészűléket
visz magával, amellyel védekezni tudnak a nagy hőség ellen és ezenkívül megvédik a magukkal vitt vegyiszerelcet is a megromlástól.
Nemzetközi
filmkiállttás
Brüsszelben.
A
belga fővárosban
szeptember
26-án
nyílt
meg a világkiállítással
kapcsolatban a nemzetközi filmkiállítás
Bonesse és Boven miniszterek és mások jelenlétében. Bouen. miniszter lendületes beszédben emelte ki a kiállítás jelentőségét,
majd utána megkezdődtek a filmbemutatók.
Magyarország
a "Kismama" c. Universal-filmmel
vesz részt a kiállításon. A filmversenyen egyébként 70 filmet mutatnak be.
Előadássorozat
a némafilm történetéről.
1\ berlini Lessing-főiskolán
október 30-án,
12 előadás ra osztott sorozat kezdődik "A
némafilm
története
Németországban"
címmel. Az előadásokat
a legkiválóbb német
film-történertudósok
tartják.
Az emberi élet számára a legokosabb gondolat és cél: egészségesnek
lenni, szorgalmasan dolgozni és mindig remélni, szeretni
a jelent, hinni, bízni a jövőben! A véletlen'
szerencsét sem szabad azonban elmulasztani
és amennyire lehetséges, egy kis áldozattal
havi 3, vagy 6 pengővel részt kell venni az
osztálysorsjátékon,
mert
reménység,
hit,
kedv, bizalom költözik ezáltal a lelkekbe.
Hátha a szerencse is rámosolyog
Önte és
sikerül váratlanul
egy
hatalmas összeget
nyerni. Próba - seerencse!

.•.
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AZ UJ PANKROMATIKUS
-

MELYEK

KÉPNEGATIV

AZOK AZ OK01<, AMELYEK AZ ÚJ NEGATIV
TÁSÁRA VEZETTEK
-
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ernrégen tájékoztattuk röviden olvasóinkat
az új
pankromatikus
nyersricgativfilm
forgalombahozataláról,
amelynek
Agie
Penkine
H. a neve. Az
egyre növekvő gyakorlati
tapasztalatok
nemkülönben
a haladó
technika
mindig
jobb és tartósabb
filmnegativot
igényelnek.
A követelményeknek
megf elelöcn HZ új pankrr»
matikus
negativ jelentékeny
elönyöb
ről tesz tanuságot.
Az áttérés a némafilmről a hangosfilmre
magával hozta
a képsebesség
emelkedését.
Természetes, hogy ennek megfelelőerr
a kép"
negativ
fényérzékenységét
jelentéké.
nyen emelni kellett. A további
lépés
aztán az emulzió gradációjának
(Ieke.
tedési emelkedés)
megjavítása
volt.

N

A
modern
operatőr
megkívánja,
hogy a használt
képnegatív
fényérzekenysége
minél magasabb,
az emulzió
szemcsézéte
rninél finomabb
elosziésu,
magas szinérzékenységű
legyen, amely
cl fény legjobb kihasználását
és a színek tökéletes
visszaadását
biztosítja,
minden
kiegyenlítő
szürő
segítsége
nélkül.
Megkívánja
továbbá
az ilyen ideális anyagtól,
hogyafeketedési
emelkedés
a rövid
megvilágítás
teren
egyenletes
legyen,
azonkívül
a rossz
világítási
viszonyok
mellett is jól átrajzolt képnegativot
kapjon,
valamint
a néma filmekből ismert kormozás
és
hófehér foltoktól
mentes legyen.
Vé.
gül az emulzió gradációja
ne akadás

GYÁR-

lyozza meg az operatőr óhajának
megfelelő diszlctmegvilágítást.
Ha egy szinérzéketlen
emulzió (csak
kékérzékenységű)
Iényérzékenységét
emeljük, velejár a szemcsézet
megnagyobbodása.
Amennyiben
a szinérzékenyítést
optikai
uton színező anyagok igénybevétel ével folytatj uk, hogy
pankromatikus
emulziót
kapjunk,
lehetséges. olyan negativemulziót
elöállítani,
amely átlagban
nagy fényérzés
kenységű
és műfény iránt és amellett
megtartja
a finom szemcsézetet
is.
Ismeretes,
hogy a kőzönséges
brornezüst szemcse csak
a kék és ibolya
szinekre
érzékeny.
A pankromatikus
emulziónál
ezt az
érzékenységet
a
látható spektrum
minden
sztnére
érvénvesíteni
lehet. Tehát a szemcsézet
a z6ld, sáirga és piros színckre is érzékeny.
Ami a szemcsenagyság
megítélését
illeti, kétféle nézet van. Vannak olyan
negativképek.
amelyek
pozitivje
a fi~
nom szemcsézet
ellenére is nyugtala;
nul hat. Vannak
viszont olyan képek.
ahol a durvább
szemcsézet
ellenére a
kép megnyugtatólag
és így képszerűvé
válik. Persze, itt csak az olyan szem
csézetről
van szó, amely
durvasága
ellenére is szabályosan
cl van osztva.
Jobban
észrevehetők
ezek a jelenségek a keskcnyfilmnél,
ahol a nagyítás
fokozottabb.
Természetes:
a szemcse
nagymérvű
nagyítása aztán a kép rovás
sára megy és az u. n. üres nagyítást
jelent. Itt már a vonalak
a szemcse
túlságos
durvasága
miatt
szenvednek

23

~-----__~.A~~~~,
és a kép életlenül hat. A Pankinc H.~
nál tetszőleges "játéktér"
áll az opera,
tőr rendelkezésére.
De
amilyen
jó
szolga az ilyen
nyersanyag,
olyan
rossz úr is tud lenni.
Mindenkor
jól
nézzük meg, hogy rnit iénvkepezimk,
Azt is vizsgáljuk meg, hogy milyenek
a [envviszonyok.
A nagy "játéktér"
ellenéne nagyon kell vigyázni,
hogy
egyik végletből a másikba ne essünk.
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Amerikában
erős propagandát
fejtenek ki
a hangosfilm
felvételi tempó csökkentése érdekében. A végzett
számítások
szerint
ez
20% nyersanyag
megtakarítást
jelentene,
ami évenként kb. (Amerikára
vonatkoztatva)
yo millió dollárraj
kisebbítené a filmgyártási
kiadásokat.
Természetesen
ez a 20 kockás
felvételi tempó az 1 másodperc alatt befutó
filmszalag
hosszúságát
rövidítené meg, ami
azt jelenti,
hogyahangfrekvenciák
rögzítésére 20 %~kal kevesebb hely állna rendelleezésre. Ennek következménye,
hogy a hangosfilmfrekvencia
sáv ja összébb szorul. Az amerikai szakértők véleménye szcrint jelentékenyen kisebb a rányú
az ebből eredő rninöségesőkkené
, annál az eldnynél,
amelyet az ily
rnódon elért költségmcgtakarítás
jelent.

A HIDEG BEFOLYASA A FILMANYAG ÉRZÉKENYSÉGÉRE
Webb tudományos
vizsgálatai
megállapították, hogy a fotografiai
reciprocitás
törvényszerüSége
nem állandó és pl. a hőmérséklet csőkkenésével
változik. Olyan felvételeknél. ahol kicsiny fényintenzitások
vannak,
mint pl. astronomiaí
képeknél nagy
rnértékben
lehet a sokszorosára
emelni az
emulzió érzékenységét
azzal, hogy sülycszt ik
a hőmér ékletet.

HAT OBJEKTIV HELYETT

EGYI

Régebben már adtunk hírt a változtatható
gyútávolságu
felvevő kinoobjektivckröl.
Ez
egy olyan ob jektiv szerkezetet jelent, amelynek gyűtávolságát
kőnnyűszerrcl
lehet megváltoztatni.
Amerikában
már kapható ilyen
optika, amely 2.3-as állandó fényerő mellett
35 mrn-es gyűtávolságát
egészen 150 mrn-es
gyútávolság
ig lehet felemelni.
Ilyen gyútávolságú ob jekt ivekkel tehát 6 drb különálló
objektivet
lehet helyettesíteni
(35, 42, 50,
75, 100 és 150 mrn-es).

~

Az új nyersfilm többszörös
túle xpo ziciát is elbír,
rninden
következmény
nélkül. Visszafelé is így van. A színvisszaadása
is a lehető legjobb,
de
óvakodjunk
a színhamisítástól.
Aján.
latos a .színes sceneriák
alapos meg:
vizsgálása.
Ezután biztos, hogy kellő
figyelem mellctt jó Iotografiánk
lesz.
Ezeket a kvánságokat
az új Pankine
H. teljes mértékben kielégíti.

Parányi
mikrofon ok. A Bell- Telephon laboratórium készítette el az első ú. n. parányi
mikrofont,
amely - m int nevéből is következik - olyan kicsiny helyet foglal el, hogy
pl. az egyes szereplők ruhájukra
akaszthatják. E m ikrofon előnyös tulajdonságai
közé
tartozik,
hogy irányító hatásrnentcs, vagyis
igen c .ekély mértékben
érzékeny
a hangforrás i rányára és hogya
frekvencia jellegzetes ége az egész hallhatósági
sávon át igen
kedvező.
A plasztikus
film. Louis Lumiérc
plasztikus filmjét három hónappal ezelőtt bemutatták a párisi tudományos
akadémián,
ahol
egybehangzó
megállapítás
szerint praktikusan használható.
A francia hangosfilmek
sikerén felbuzdulva,
a pénzemberek
megfelelő
összegeket
ajánlottak
a találmány
értékesítésére, minek következménye
az, hogy egy
fiatal francia rendező, Pierre
de Cuuier,
Louis Lumiére
segítségéve!
két filmet fog
elkészíteni.
Az egyik rövidebb, míg a másik teljes estét betöltő film lesz. i\. két plasztikus film december elején készül el és előszőr
a Sorbonne-egyetemen
vagy a nagy,
operában kerül bemutatásra.
Csak
azután
párizsi moziban lesz a bemutató,
azt még
nem tudni. :vr int ismeretes,
Lumiére találengedik át a nyilvánosságnak.
Hogy ~elyi.~
rnánya kótsz ínű szemüveggel
szemlelhető.
Tudvalevően
a szemüvegtől
függ a kép
plaszticitása.
Tehát m inden néző jegyváltáskor szemüveget
is kap, amelyet előadáskol
kénytelen
az orrán tartani. A leendő siker
után további filmek elkészítését
irányozták
elő.

"ADRIA" PEN SIO BUDAPEST
(NEW.YORK

PALOTA)

VII., Erzsébet-körut 9-11. Lift. Tel.: 38-3-33.
Elegánsan berendezett szobák,
Hideg-meleg folyóviz,
, Elsőrangu ellátás!
- Filmklub a házban.
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A XI. NEMZETKÖZI

FÉNYKÉPÉSZETI
HATÁROZATAI

KONGRESSZUS

1. A kongresszus ajánlja, hogy úgy
a kép, mint a hangnegativ perforációja
azonos legyen a pozitív perforáció
alakjával, valamint méretével. 1936. ja.
nuár l-től az összes felvevőgépek
to.
vábbító szerkezeteí erre a méretre le.
gyenek átalakítva
2. Ajánlja, hogy' a képfelvétel kiz árólag 3: 401clalarányú legyen. (A né.
ma felvételek korában ez volt az arány'
méret. A hangosfilm ebből 2.8 mmnyit levágott. Ennek következtében a
téglányalak majdnem négyszöggé
változott, ami a képszerűséget rontotta.
Ujabbari mindinkább áttérnek a hangosfilm felvételeknél a fenti 3 : 4 arány.
hoz.
3. Ajánlja, hogy az éghetetlen fil.
mek (Nonflamm, Safety film) nitrocellulose tartalm át sohasem emeljék
a
maximális 0.36% fölé, hanem a gyárak
tartsák meg a drezdai VIII. kongrész-

szuson történt megállapodásokat.
4. Az, éghetetlen filmek zsugorodásának százalék-aránya
nincsen sem.
miképpen
megállapítva. Fölös. fclszóla.
lásoknak elejét veendő ajánlja a mérték megállapítását.
5. A 16 mrn-cs filmek kérdését egy.
szerre tárgyalják meg a Society of Mo.
tion Picturc Engineers
(S,MPE), a
fényképészeti
kongresszus, az Inter.
national Standard-Assocatíon
(ISA) és
a Nemzetközi Oktatófilm Intézet (Ro'
ma). A kongresszus egyben három fő.
kérdést intézett a tagokhoz. Ezek a
kérdések a kővetkezök:
l. A hangfotografia helye a pozitív
filmen.
2. Az emulzió (fotografia) helyzete
a vetítőgépben.
3. IMilyen távolság legyen a kép és
a hang között. Ezekre a kérdésekre
négy hónapon belül választ kérnek.

Amerikai szinesképek
Angliában
- francia szinesképek
Amerikában.
Az amerikai
Technicol or Londonban
1,600.000 dolláros
társaság összehozás án fáradozik, hogy üzembehelyezze az összes gépeit. azért, hogy a
Londom-Film
rnielőbb
megkezdhe
e új
filmgyártási
ciklusát. Ezzel szemben az angol-francia
Dufay-color-rendszer
m ind inkább tért hódít Amerikában.
Amint tehát
látható, itt csendes találmány-kicserélés
folyik, de előreláthatólag
a T echnicolor viszi
el a pálmát ebből a versenyből, mert, hirek
szer int, az amerikaiak
nagyon lesz állították
a méterenkénti
feldolgozási
díjakat.
Ezt a
Du Iay-colo r egyelőre nem tudja követni, A
londoni Technicolor
társaság főemberei Gerr ard és Sir Bail1ie, akik a London-Film
segítségével:
máris összehozták
a nagy alaptőkét. A londoni cégben a Technicolor
m int
felestárs van érdekelve.

A SMPE,
az amerikai
filrnrnérnökök
és
filmtechnikusok
egyesülete elhatározta,
hogy
Hollywoodban
technikai
filrnmúzeumot
létesít. Ebből a célból összegyűjti
Amerikában a film történetére
vonatkozó
legrégibb
technikai alkotásokat,
gépeket stb-t és azokat megfelelően helyezik el az új· múzeumban.

alkatrészt
SIEMEHSés HORIS vetitószén gyári árban
állandóan
raktáron

Az örvénylő
előhívó.
A Metro-Goldwin
filmgyár
vezette
be laboratóriumaiban
a
hívógépek
kádjaiban
áramló
előhívó folya
dék örvényszerű
rnozgatását.
Ennek az újításnak az ad jelentőséget,
hogya hívógépeknél úgy a negativon, mint a pozitivon fellépő
bizonyos szabályos sávokban mutatkozó
fátyolosodás mcgszünik.

V dlaoylőz,Je
kinotechnikai vállalat
VIII, l U TH ER- UC C A 2. Paramount-ház.
Telefon:
44-2-36.
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Az angol postavezetőség
színes filmet csináltatott,
amelyet a bélyeggyüjtőknek
ajánlott fel. A film első része a királyi jubileumi bélyegek
elöállitásával
foglalkozik.
A
má edik rész a postabélyeg
megvalósításának adatait tárja a nézö elé. A harmadik
részben a világ legritkább
bélyegeit és az
angol
király
magángyűjteményét
mutat-·
ják be.
. Kettőezerötszáz
mlkrotarados
tömbkendenzátor. A hangosfilm
felvevő é leadó erősítöibe
gyakran
belezavarnak
a különböző
motoroktól, elektromos berendezésektől
eredő
zörej frequenciák. Ezek kiküszöbölésére szűrőláncokat alkalmaznak,
amelyek egyik legfontosabb alkotóeleme:
a leondencátor . A kondenzátorok
előállításánál
az a cél, hogy bizonyos leszültség mcllett minél kisebb helyen, minél nagyobb kapacitást
lehessen
elérni. Amerikában
az ebből a szempontból
előnyös elektrolitikus
kondenzátor
helyett a
s::áraz tömbkondenzátor
typust alkalmazzák
a hangosfilm
mütcrmek.
Oka ennek a kisebb
súly, alacsonyabb ár és az, hogy nem szo rulnak különösebb
gondozásra.
A legnagyobb
egység 2500 mikrofarados
és sulya 11 kg.
A fotografiai
rétegek
érzékenységének
meghatározásánál
újabban
a Scheiner-féle
egység helyébe a Din-egység lépett. Ez nagyjelentőségű
újítást jelent, amely így az opera tőr, mind a filmmel, fotográfiai
réteggel
dolgozókat
kőzelrűl érinti. Miután bizonvos
határozatlanság
uralkodott
az új
egység
használata körül és félreértésekre
adott okot,
azért a német normalizálasi
bizottság egy 12
drb diapozítivból
és magyarázó
szövegböl
álló ismertetőt készített, amely közérthetően
vilagítja meg a Scheiner és Din-egység kőzötti különb-éget.
Ezeket a Német Normalizálasi Bizottásg
egysületeknek
és cégeknek
rövid időre kölcsönadj a.
Washingtonban
tartja az amerikai SMPE
az idei öszi nagygyűlését.
Erre a gyűlésre
már nagy előké zületket tesznek. A gyűlés
ideje október 21-24.
J. r. Crabtree,
egy
isrnertnevű
amerikai
filmtechnikus
készíti
elő a nagygyűlés
előadás-anyagát.
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tájékoztatót
igazgatós6ga.
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Viaszlemez
a hangfelvételi
technikában.
Az amerikai hangrnérnökök
állandó újításokon dolgoznak, amelyek egyre tökéletesb ítik
a hangvisszaadást.
így legújabban
bevezették az ének- és zenefelvételeknél
a viaszlemezek alkalmazását.
Ezt a lemezekre felvett
zenét és éneket a későbbi
hangkeverésnél
innen írják át a filmre, mert jobb eredményeket érnek el azzal, mintha filmről vennék
át az alákeverendő
hangot. Ezeknél a viaszlemezeknél a mélyírást
alkalmazzák.
amely
kűlönöse n bevált ; a frequenciahűség
kitünő.
Szarnos nagy műterem tért át Amerikában
erre a módszerre.
Ujabb filmmütermek
Londonban.
Az angol filmgyártá
hatalmas fejlődésére
jellemző, hogy a Britsh Lion filmgyáralaptökéjét
21'0.000 fontról
750.000 fontra emelte és
egyben elhatározta,
hogy üzemeit lényegesen kibővíti. A cég megkettőzi műtermeinek
számát.azokat
a legmodernebbúl
fölszereli
és az új idényben már 60 angol filmet akar
gyártani.

~~~
FILMMŰVÉSZETI
ELÖFIZETÉSl

ÉS

ÁR: 1 évre

~'eleI5B szerkesztő
.Szerkesztdség
Megjelenik

és kiadóhivatal:
mínden

hónap

BUDAPEST,

TUDOMÁNYOS
10 pengő.
és kiad):
VII.,

elsején.

Lajta

Andor.

THÖKÖLY-ÚT
Min'den
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% évre 5 pengő.

cikkért

75. a

Telefon:
szerző

97-0-76.
felel.

nun-nél, Ezeknél a lencséknél
fontos a speciális kemény üveganyag,
mert
ellenkező
esetben az érkező konvergált
hőmennyiség
elrepesztené
a lencséket.
Az ilyen lencsét
különös gonddal kell tisztán tartani,
mert
minden rajta maradt
piszok és folt a vetítő ernyőn erősen feltűnik.
I

Irja:

___.

Brückner János okI. gépészmérnök.
Gépíej,

A potencíóméterek

és adapter-alátétek

A géprejet és adapter- az asztallap ra csavarok fogják Je. Az asztallap
és gépfej ill.
adapter közé leggyakrabban
filcet vagy bőrt
helyeznek.
Ennek rendeltetése,
hogy a csavarole ne húzzá! .• ej a fejet nl. az' adaptert,
Olyan esetekben,
amikor az asztallapés
talp felfekvési íelülete! megmunkájrak
nem
föltétlenül
szükSéges a filc-alátét. Az alíapteruél azonban ehhen az esetben IS ajánlatos ezt alkalmazni,
hogy így a géprezgésele
tovaterjedését
csökkentsuk.
Sok
esetben
alátétként
a nagyobb
rugalmasságú
gumit
alkalmazzák.
Ennél tekintetbe
kell
vennünk, hogy az olaj a gumit hamar tönkre
teszi, tehát gyakran
kell ezt cserélni.

A

súlya

film

Különösen
vidéki szállításoknál
kell ismerni a film súlyát.
Tájékoztatásul
álljon
itt, hogy 100 m. pozitív film sulya 690 gr.;
1000 m. 6.9 kg. vagyis egy 3000 m-es sláger súlya 20.7 kg. E tiszta film súlyhoz a
csomagolás
és a I'elvonásonkinti
dobozole
sülya járul.

Előtét

lencse

Ritka esetben fordul elő, hogy a vetítő
távolság
rövidsége
iniatt kis gyútávolságú
objektívet
kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a felhasználandó
kínoobjektív
gyútávolsága
50 mrn, vagy még ennél is kisebb,
úgy a szokásos
fényforrásokkal,
tükörrel
és kondenzátorral
nem lehetséges kellő mértékű
összetartó
fénynyalábot
előállítani,
míért is ilyenkor még egy kiegészítő
opti'kai részre van szükség,
Ez áll egy domború an-homorú
lencséből,
amelyet
közvet'lenül a képkapu előtt helyeznek el és ez az
érkező fénynyalábot
erőteljesen konvergálja,
úgy,
hogy a fényforrás
kibocsájtott
fénymennyiség
javarészt
az objektívhez
Jut.
Ezek az előtét
lencsék
speciális,
kemény
üvegből készülnek, a lehetőség szerinti legkisebb tömeggel.
Atméröjük
alig
több 40
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A potencióméter
állandó kezelést és karbantartást
igényel. A Ierakodott
porrészeoskék, leváló finom fémszemecskék
bizonytalanná teszik az érintkezést
és a szabályozás folyamán
kellemetlen
pattogásként
zavarnak.
Ennek megakadályogtatására
időnként vegyük le a potenciómétert
és a surlódó felületeket
tisztítsuk
meg tetracloriddal.
Filmmérő

óra

A fllmmérő óra vagy méterszámláló
meglehetősen
ritkán
alkalmazott
szerkezet
a
filmszínházak
gépházaiban,
inkább csak film
Iabortéríumok
és kölcsönzök használják. Ugy
a kölcsönzönek,
mint a mozis nak a reklamációk
elkerülése
céljából
ismernie kell az
átvett
film hosszúságát.
Kűlfölddn
általánosan
bevezették
a mozgőképszínházak
a
filmmérő óra alkalmazását.
Itt az érkező filmet azonnallemérik
és egyszersmind
megállapítják
a tapasztalható
hibákat.
A filmmérők sokféle változatban
készülnek, mégis leggyakoribb
typusuknál
a mérendő
filmszalag egy n vagy több fogas
dobba kapaszkodik,
amelyet
íorgasba
hoz.
A fordulatszám
m-re átszámítható
és mutatja az áthajtott
film hosszát.
BW

Mágnes szalágú

hang rögzítés

Hosszú évek óta visszatérő,
állandó ujdonság a hangrögzítésre
acélszalagot
használni,
amelyet
hangfrequenciás
ütemben
mágnesezünk.
Az ilyen szalagot
egy elektromágneses-tekercs
előtt elvezetve,
benne
áramot indukálnak,
amely pontosan
megegyezik az eredeti hangáraméval.
Miután a
megfelelő acélszalag
előállítása
teljesen kielégítő formában nem sikerűlt, az AEG gyár
olyan megoldást
választott,
hogy a filmszalagra
emulziószerűen
rendkívül
vékony
vasréteget
von rá, amely azután a fenti értelemben könnyen magnesezhető.
Nagy előnye a vasemulziós
szalagnak.
hogy ngyanügy ragasztható,
mint a normális film; továbbá, hogy elektromágneses
úton a megrögzített
hang egy megfelelő mágnes segítségével letörölhető
és ugyanaz
a szalag üj
felvételre
ismét felhasználható.
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BUDAPESTI FILMPIAC filmmegjelenések

1935. szeptember

hónapban.

JELMAGYARÁZAT:
Megj. = Megjelenési hely. - H. = Hossza. - F. = Felirás. - M. =.
Műfaj. Fősz. = Főszereplök.
R. = Rendező. - C. = cenzura. - a. = aluli. - f. = felül L
Fox=parádé,

Meg j.: Fórum. -H.:
:\1.: Revű. - F· Szántó. - Fösz.:
James Dunn. - C: Aluli.

VIll. 31

FOK FILM r.-f.,

Baboona. - Megj: Omnia, City, Kert m.-H.:
2164 m. - M.: Exp. - Magyar beszéd. - Fösz.:
Johnson 'Martin és Osa Johnson. - C: Aluli.

IX. 5

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

Kinai papagáj.
Fősz.: Warner
C: Aluli.

BARM ONIA· FILM

Lili, Jávor

IX

Erzsébet-körút
8.
Tel.: --10-0-28.

Meg j.: Palace. - H.: 2007 m.
- F.: Szántó Armand. Oland. - R: George Hadden. -

,
Meg j.: Royal Apolló, Casino. M.: Filmoperett.
- Fősz.: Muráti :
Pál. '- R: Gaál Béla. - C: Aluli.

Tánc a boldogságba. - Megj.: Décsi, Kamara. H.: 2259 m.- M.: Zenés vígjáték. - F.: Siklóssy
Iván. - Fősz.: Bársony
Rózsi,
Halmay.
Fritz
Schultz. - R.: Fritz Schultz. - C: Aluli.
Epizód. - Meg j.: Décsi, Kamara. - H.: 2830 m.
-M.: Filmjáték. - F.:· Siklóssy Iván. - Fősz.:
Paula vVessely, Karl Ludwig, Diehl, Otto Tressler. - R: Walter. Reisch. - C.: Aluli.

lX. 19
Rákóczi-út
14.
Tel.: 43-8-35.
IX. 25

KEL~'II- FIL M
8

KOVÁCS EMIL és Tsa
8.

IX. 26

Üldöz a világ. M.: Kalandor.
E. G. Robinson.

IX. 13

tradivari. - Megj.: Royal Apolló. - H.: 2600
m.-.M.:
Dráma. - F.: Pacséry László. - Fösz.:
Gustav Fröhlich, Sybille Schrnitz. - R.: Bolváry
Géza. - C: Aluli.

IX. 13

Makrancos
dáma. - Megj.: Scala. - H.: 1982
- M.: Dráma. - F.: Erb. - Fősz.: Clark
Gable, Constanoe Bennett. - R: Robert Leariara.
- C: Felüli.

I

I

VIII .. Sándor-tér
3.
Tel.: 44-4-24 és 25.

Rákóczi-út
59.
34-4-37, 40-5-22.

II

IX. 12

I

Pajkos hercegnő. - Megj.: Scala. - H.: 2888 m.
M.: Z nés vígjáték. - F.: Erb. - Fősz.:
Cc. Donald, Kel on Eddy. - R: W. C. Van
Dyke. - C: Aluli.

I

I

Seiesek tánca. - Meg j.: Studió. - H.: 1538 m.
M.: Exotiku
dráma. - F.: Fodor Sándor. Fösz.: Balii bennlakók.
- R: Marquis de la
Falaise. - C: Aluli.

-

Két llirály.

PÁTRH1-FILM
IX. 18

F.:

-

IX. 25

PARAMOUNT FILM
FOR6ALMI R T.,

Palace. - H.: 2500 m.Lakner Arthur. - Fősz.:
- C: Felüli.
Megj.:

-

111.

METRO-60LDWYN

8.

,

;

-

kl ámoros órák. - H.: 2200 m. - M.: Színmű. Fösz.: Richard Tauber. ,- R: Paul Stein. -C.:
Aluli.

12

BIRSCB és TSUK,

Erzsébet-körút
Tel.: 40-6--25.

l

H.: 2650 m. -

IX. 27

BERMES-FILM,

VII.,
Tel.:

~

Csunya lány. -

Akácfa-u. 7.
Tel.: ~5-2-87.

Erzsébet-körút
Tel.: 45-9-48.

_j

- M.: Det. dráma.

IX. 12

VII.. Erzsébet-körut
Telefon 43-4-74.

2292 m. Alice Faye,

-

City, Uránia. - H.: 31,50
dráma. -F.:
Radó István.
émil Jannings,
Werner
Heinz, Georg
- R.: Hans Steinhoff. - C: Aluli.
:\1egj.:

m.- M.: Történelmi

-

Fősz.:
Alexander.
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STYLUS-FILM
Erzsébet-körút
TeL: M·2-59.

•

- Megj.: Corso. - H.:
II elyet az ifjuságnak.
M.: Vígjáték. -P.: Tibor János. 2240 m.Grabley. - R.:
Fősz.: Viktor de Kova, Ursula
Aluli.
Carl Fröhlich. -

IX. 19

8.

--c.:

c-a

IX. 3

TRICOLOR-FILM
VJI., Dohány-u.
Tel.: 37-4-37
és 42-4-42.

,
,

c.:

58.

IX.

UNIVERSAL- FILM
Népszínház u. 21Tel.:

Monte Crista. - Megj.: Royal Apolló. regény. - F.:
H.: 3194 rn. - M.: Romantikus
Dr. Baik Mihály. - Fösz.: Robert Donat, Elissa
Aluli.
Lanr i. - R.: Rowland Lee. Rádius.
Fórum,
~.fegj.:
pim
pernel.
Vörös
1'1.: Regény. - F.: Ki Jenő. H.: 2746 m.- R.:
Merle Oberon, LessIie Howard.
Fősz.:
Korda. Sándor. - C.: .Aluli.
(Egy ember, aki elvesztette a feIgy kezdődött.
jét.) - Megj.: Décsi, Casino. - H.: 2045 m. Claud
- Fősz.:
1'1.: Dráma. - F.: Pacséry.
Aluli.
Rains. -

20

IX. 6.

c.:

38-4-48.

Örömök városa. - Megj.: Rádius. - H.: 2374 m.
-1'1.: Revű. - F. Váczi Dezső. - Fösz.: Dolores Del Rio, Pat O'Brion. - R.: Lloyd Bacon.
Aluli.
-

WARNER BROS
32.
József-körút
Tel.: 32-5-90.

IX. 7

c.:

cimü filmje.

Az első öt napon D É C S I és K A M A R A mozg6szinházakban
kiárusitott,
táblás házak mellett került bem uta tás ra.
BÁRSONY, RÓZSI és FRITZ SCHUL TZ
zenés, énekes, táncos vigjátéka

TÁN[
A BOLDOGSÁGBA
•••••••••••••••••••••••••••••••••
EZAFÖLD
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Az uj Palesztina

50 éve
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AZ AMATŐR MOZGÓFÉNYKÉPEZŐK

EGYESÜLETÉNEK

I. MAGYARORSZÁGI NEMZETKÖZI
VERSENYE
A SZENT ISTVÁN KUPÁÉRT
Az AME L Szent István-kupa
versenyén 83 film vett részt, amelyek
13
nemzet köréből
jöttek
össze.
Tekintettel arra, hogya
beérkezett
filmek
csaknem mind az átlagon felül voltak
és sok elsőrendű
teljesítmény
került
bemutatásra,
a zsűri feladata
nagyon
nehéz volt. Itt hangsúlyozzuk,
hOJy az
első helyekre
került
filmek
közott
sok esetben csak minimális
külőnbségek döntötték
el a nyerő esélyt és a
Az

eredményeket

A) kategória

itt

több filmeket
felmuta.tó
kategóriákon
talán egészen a nyolcadik
helyig még
kitünő jelzővel
illethet jük az összes
műveket.
j\Jagyarországon
ez volt az első
nemzetközi amatőrfilmverseny,
de az
elért eredmények
azt mutatják,
hogy
most már rendszeresíteni
lehet ezt a
mérkőzést
hazánkban
és hogy nemzetközi
baráti
összeköttetéseinket
ezen a módon is kiépíthetjük.

közöljük:

J. osztály .. _- 16 mm-es

1. l\-fÜLLER A.: "Vnnepelt". J 00 m, magyar
16 rnrn, 4D.85 pont.
Művész i megoldásu,
kitünő fotografiáju, egyöntetü.
kimagasló film, mely az év
ünnepeinek
időrendi
sorrendjében
diszkréten tár ja a néző elé a magyar vidék életét anélkül,
hogy
egyetlen pillanatig
is
vontatott
hatást keltene. Meglátásai,
beállításai, technikai kivitele és művészi
felfogása példaként
szolgál,
hogy
miként
lehet néprajz i ismeretellkel
foglalko::ó filmet olyan alahbon. tálalni a kőzőnségnek,
hogy oktató érték mellctt kitünő seárokoeást is nyújtson.
Különös
érdekessége
a
filmnek, hogya
Szent István hetében lezajlott verseny alkalmával magát a Szent
István-napi
ünnepségeket
is bemutatta.
Azonban nem ez adta meg a filmnek fcltűnő' értékér,
ami anélkül is azonnal szembeszőkik.

2. RAM ME, Prof. Dr. VV.: "II euschrecken.
& Grillen".
80 rn, német, 16 mrn, 41.57
pont.
Német
alapossággal,
határtalan
türelemmel és a tudós kitünő megfigyelőképességével
összeállított
film. Fotografiája
és felépítése kitűnő. Annak ellenére, hogy
a természettudománynak
eg-yik elég távol
fekvő ágát mutatja
be, véges-végig
felkelti a néző érdeklődését
és figyelm ét.
3. HIGGI ~SON G. H. F.: "Pond
Life".
110 m, angol, J 6 mrn, 38.85 pont.
Csak árnyalatokkal
áll az előbbi film
tökéletessége
mögött. A nehezen rendezhető mikroszkópiai
felvételek
akadályait
elsőrendű
módon áthidalva olyan látványban részesíti a nézőt, amelyben a laikusnak csak ritkán van
alkalma
gyönyörködni.
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dokumentárís
filmek:
4. FI Gl;RA l-I.: "V ersclineiter

Bach uiid
Bergfriihling".
70 Ill, osztrák,
16 mrn,
37.85 pont.
Művész i érzéssel,
jó
fotografiával
és
szernszögckkel
meglátott
2, hangulatkép,
amely a rideg tél zord szépségcit hatásosan állítja
szembe a viruló
tavasz lágy
benyomásaival.
Helyenként
megérezni
a
szcrzőn az állókép
fotografiából
visszamaradt hatásokat.
Ezáltal a képekben néha a filmszerüség kissé hiányz ik.
5. TSL'KAMOTO K.: .Birds life in I apan"
100 m, japán, 16 mm, 36.85 pont.
Japán egzotikummal
telített film, amely
a szabad természet ölén élő snadarale életét tárj a a néző elé. J ól sikerült lassitott
felvételek
telcob jektivvel
repülő hattyúkról, ami a mi világrészünkben
elég szokatlan
látvány.
A film általában
kissé
vontatott
és helyenként
fárasztó
hatást
kelt.
6. ZOMBORT-SCSIGL'LI:'--JSZKY: "BHdapest", 100 m, mgyar, 16 rnm, 36.42 pont.
J ól sikerült városfilm. amely Budapest
kimagasló
pontjait
szép
beállításokban
örökíti meg. Bővelkedik
jó felvételekben.
de vágás a kissé rendszertelen
és az egyes
pontok kőzőtti
összefüggés
gyakran zökkenős. Meglátásai
érdekesek.
7. vVEISSEKBERGER E.: "Lölschental".
170 m, svájci, 16 mrn, 36.14 pont.
A svájci hegyek vadregényes
tájain vezet végig ez a film. Helyenként
kissé tul• sagesan állókép hatást keltenek felvételei,
ami a téma adottságával
magyarázható.
Felvételei rendkívül szépek. A film kimagasló pontja az Urnapi körmenet,
amely
hatásos részletekben
mutatja be a mélyen
átérzett ünnep jelentőségét.

•

8. BOYER P.: "T1'ois pet it s tours", 70 m,
francia, 16 mrn, 3G pont.
Különleges
felfogás ról tanuskodó
műAz élet oly mozzanatait
örökíti meg, amelyek valamilyen
módon forgással vannak
összefüggésben.
Végül az egész élele t egy
körforgással
szimboliz.ál ja. Ennek a vezető motivumnak
cröltetése
miatt a film
sok
helyen
bonyolult
összefüggésekkel
dolgozik, miért is helyenként kissé zavaros hatást kelt. Érdekes és Üpikusan francia avant-gardcista kísérlet.
9. ::\lüLLER
A.: "Alpokon
át a tavakhoz",
100 m, magyar, 16 mrn, 34.57 pont.
Egy auótura története, amely az Alpok
rideg világából végül is az olasz tavasz
romantikus
környezetébe
viszi a nézőt.
Jól
sikerült
egyéni
utazási
enilékiüm,
amelynek
rendszeres
vagasa
az
átlag
utazási filmek fölé emeli ezt a művet. Az
autóból készült felvételek feltünően
nyugodtak.
10. GUIMARD
S.: "Le elef des champs".
60 111, francia, 16 mm, 33.85 pont.
Kedves felfogás ról tanuskodó mű, amely
abból indul ki, hogy egy vidéki gazdaságban egy kis kecske reggel elszabadul.
A
felvevőgép a bolyongó állat útját követve
végigvezet
a francia vidék életén. Jó fotográfia. különleges képszögek.
11. JUH ASZ B.: "Egy csendes nap". 100
m, magyar, 16 mm, 33.14 pont.
Családi filmek általában unalmas hatást
keltenek a nézőben.
Ez a film azonban
dicséretre méltó kivételt képez. A J uhászcsalád gyermekeinek
egy mozgalmas
napját mutatja be az apa, és a kitünően sikerült gyermekfelvételek
igen hatásosak.
Helyenként
a film alulexponált.
e. 1fORVAI A.: "Budapesti Allatkert'', lOO
m, magyar 16 mm, 31.57 pont.
E film egyes részeit a közép iskolai oktatás számára
megvásárolták.
Egyenesvonalu. tisztán szcmléltctö
oktatásra
irányult felvételek, iskolai stilusban megszővegezett feliratokkal.
A fotográfia jól sikerült. Az egész kissé száraz, de a jelzett
célnak nagyon jól megfelel.
13. BALASSA
r.. "Les·iklóverseny". 40 rn,
magyar, 16 mm, 27 pont.
Si-film, amely érdekes részletekben
rnutatja be az egyik svábhegy! lesiklóverseny
momentumait.
Bár jobb
mint az átlag
amatőr sifilmck, mégis azt lehet rá mondani,
hogy az elmulasztott
lehetőségek
filmje, mert sok minden hiányzik belőle,
ami a nézőt érdek lné. A fotográfia változó minőségű.
14. ;.JICHdLSO,
- G. \V.: "Li/ame and its
louc!» lake'', 121) m, angol 16 mm, 26.57
nont.
Luzerne-t
és vidékét rnutatja
be szép beállításu
felvételekben.
A filmnek különös

érdekességet
ad
a közepére
beillesztett
Dufaycolor
rész. Itt is sokhelyütt
észrevehető az állókéj) jelleg.
Szepen sikerült
utazási emlékfilm.
15. Dr. SCJ-{(:YNER A.: "Das ist der Friih!ing in Ii/ien".
50 m, osztrák,
16 mm,
26.14 pont.
Bécset és környékét
rnutaí ja be az ébredő tavasz inezében. Hangulatos
felvételekkel tarkít ja a jól sikerült városképeket
és jól sikerült beállításokban
vezet végig
Bécsen.
16. RIFA S.: "Estampes
del Blat". 100 m,
spanyol 16 mrn, 26 pont.
A spanyol vidék' életét mutatja
be. A
szántó-vető,
arató, cséplő művelctcken
keresztül vezet el a kenvérig.
Sok hasonló
amatőrfilmet
láttunk már. Ez a film nem
mutat
különösebb
értékeket.
Felvételei
szépek. Jó átlag teljesítmény.
17. STARCK J. jr.: ,,Tlorrüdo", 110 m, német, 16 mm, 25.14 pont.
Váltakozó
minöségü
fotografiából
álló
vadászképek.
amelyek vadászkörökben
nagyobb érdeklődésre
tarthatnak
jogcímet,
mint laikusok között. A film vontatott
és
ezért helyenként kissé fárasztó.
18. VvüKSCTT W.: "Schaffendes
VOI/l", 120
m. 16 mm, 24.1<1 pont.
Rosszul
értelmezett
"orosz
montázs"utánzat. sokat akar mutatni és ezért kissé
kaotikus
benyomást
hagy hátra.
A film
ker te kissé naiv. A fotográfia nem egyenletes.
Hl. ZERKOWITZ
GY.: ,,[[lIsvét a Raxon",
60 m, magyar, Hl mm, 23.28 pont.
Egyéni
nyaralási
emlékfilm.
amelyben
az amatőr és társasága
sokszo l' megjelenik a vásznon. Fotográfiája
átlagos.
.vz
ob jektiv nézőben helyenként
alig
tudja
felkelte n i az érdeklődést személyes jellege
m iatt.
20. KLUG C.: "Eisr;ang a-uf deni Rhein bei
Oberwesel 1933", 40 m, német,
16 mrn,
23.28 pont.
A cím sokat mond,
a filmen azonban
az elvárt jégzajlás
gigantikus
benyomásaiból nem kaptunk semmit. A felvételek
sokszor homályosak.
A film első része a
másodikkal
nincs összefüggésben.
21. (lásd 19.) ZERKOWITZ
GY.: "Weekend a Dunán", 120' m, magyar 16 111m, 23
pont.
Egy week-end
története,
feltünően
hasonlit karakterisztikumaiban
a 19. számu
filmhez. Semmi különbséget
sem tudtunk
felfedezni.
22. ROSS:vlAK
H.: "Flli.gel",
120 111, német. 16 mm, 22.42 pont.·
Repülőfilm.
amely a siklórepüléstől
a motoros repülőgépeken
keresztül
a léggömbökig és Zeppelinekig
átfogó
áttekintést
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~-~------~.~~~~+,----nyújt a repülés mai helyzetéről.
Technikus és sportkörökben
nagyobb
érdeklődésre tarthat
számot.
Felvételei
változó
minöségüek,
A sok
részletes
ismétlés
miatt kissé vontatott
hatást kelt.
23. KAn ..:Z CH.:
"Von
Schsueden
nach
Ddnemark", 60 rn, osztrák, 16 mm, 21.14
pont.
Utazási
film. Jó felvételekkel
tarkítva.
Az ál1óképjelleg erősen kiütköz ik, A szerző a feliratok tömegével magyaráz
olyan
dolgokat,
amelyeket
a filmen elfelejtett
felvenni.
24. SOLOMON
S. O.:
,,visil of Sir El/y
Kadoorie", 129 m, hindu, 16 mrn, 18.85
pont.

Változó
minöségü
fotográfia,
érdekes
és excentrikus
képek,
amelyek azonban.
sajnos, nem tudnak _érvényre jutni, mert
a felölelt témához képest a kidolgozás nagyon hosszúra
nyúlik.
Nagyszámú
premierplan
akasztja
meg ezenkivül a film
sima folyá át.
25. MUELLER
E. J.: "Nordland-Fjordland", 60 m, német, 16 rnrn, lti.57 pont.
Utazási
film. .Á. tlagteljesf tmény,
amely
erősen emlékeztet az amatőrök által általában bemutatott
utazási emlékek re. A néző nem tud a filmmel koritaktust
találni
és ezért érdektelen ül szem léli az előtte elvonuló,
helyenként
egészen jól sikerült
felvételeket.

A) kategória 2. osztály.

16 rum-es játékfilmek:

1. DE CAR ALT D.: "Memmortigo",
100
m, spanyol, 16 mm, 63 pont.
Nyílegyenes
vonalvezetésű,
új stílusban
felépített játékfilm, amely a pesszimizmus
és optimizmus
harcát mutaja be a nézőnek érdekes felfogásban.
A felvételek
tónusa és minősége teljesen megfelel a témának és kész ítőjének különös intelligenciájáról
nyújt
tanubizonyságot.
A film
érdekes tanulmányt
nyújt
arra
nézve,
hogy rn ilyen újfajta vágányokon
lehet az
amatör- játékfilm
problémáját
megragadn i
és ezen a téren
frappáns
eredményeket
elérni. Rendkívüli
teljesítmény.

talan spanyol filmek, úgy ez a film megérdemelten
kerűlt volna jobb helyre.
5. Dr. BOELSEN
U.:
,,1ahreszeiten
der
Liebe", 350 m, 16 mm, német M.20 pont.
Kitűnő fotografiájú
és technikájú
film,
amelynek nagy hibája az, hogy a hivatásos filmek megoldásaihoz
rabszolgamódra
ragaszkodik.
A téma vontatott
és nem
kielégítő
benyomást
hagy hátra.
Mindenek fölé helyezendő
a rendkívül
tökéletes
kamerarnunka.
6. MOKIER
S. & P.: "La vie est un réve",
120 rn, francia, 16 nun, 53.20 pont.
A szereplők
arcélbeli
hasonlatossága
miatt kissé zavaros hatású
film, mert a
néző nem mindjárt
ismeri ki magát az
egyes személyek kőzőtt és gyakran összetéveszti őket. A felvételek szépek
és sok
helyen romantikus
beállításokat
találhatunk.

2. GIMÉNEZ
D.: "L'Homme
import ant",
125 ru, spanyol, j 6 rnrn, 61.20 pont.
Látszólag
a Mernmortigo
hatása
alatt
készült szimbólikus
játékfilm,
amely egy
képmutató
ember megjavítását
ábrázolja.
A felvételek kissé egyenlőtlenebbek,
mint
a Memrnort igónál, miért is a film csak
a II. helyezést kaphatta. Egyébként
az általanos megítélés csaknem azonos az előző filmmel.

7. REY:.JDERS
P.: "St1'omy Weather", 60
rn, holland, 16 rnrn, 52.60 pont.
"Subjektív"
film, amelynél minden cselekmény a felvevőgép felé irányul, miért
is a főszereplöt,
(akit a felvevőgép helyére
kell képzelnünk)
a filmen sohasem látni.
Az ilv filmeket többször kell végignézni,
hogy "az ember megértse őket.
A szerző
előző ilyen stílusu
filmje jobban sikerült.

.3. ERIZZO
P. COMM.: "La Nonna di Cip
e Puck", 240 m, olasz, 16 mrn, 59 pont.
Tipikus
példája
annak,
hogy
családi
filmet mikép lehet játékfilm alakjában
a
közön ég elé tárni.
A felvételek
szépek
'és rornantikusak,
a cselekmény
kis é lassan indul. Érdekesek a képbe bekopírozott
feliratok.
4.

ZA HR: DNICEK
c. "Orökkévalóság
atom.ja" 70 m, cseh, 16 mrn, 58.60 pont.
Erotikus
témáju
film, amely
okszor
rnerész
hasonlatokkal
dolgozik és egy szerelrni epizódot mut at he érdekes jelképe
megoldásokban.
A sz imbolizmus
sokszor
azon a határon mozog, ahol erősebb kifejezések már' lehetetlenné
tennék a filmet,
de a szerzö nagyszerűen
értett
ahhoz,
hogy ne lépje túl ezeket a határokat.
Ha
nem lettek volna előtte az igazán kifogás-

8. DEIMEL

J.:

"Der eerbrochene

S pieget",

80 m, osztrák 16 mrn, 50.20 pont.
Jó humo ru vígjáték
kemény
fotográfiával. amelynek nagy publikumsikere volt.
A rendezés kitűnő, a sz inész i játék, ahhoz
képest, hogy bu rleszkröl
van szó, éppen
még megfelelő.
9. ROSS S. 1.: "AU on a su.mmer, s day",
120 rn, angol, l6 mm, 46 pont.
Egy gépírónő vasárnapi
élményeit mutatja
be jól sikerűlt
természeti
felvételek keretében.
A film kissé vontatott
és
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sok helyen tulságosan részletekbe bocsátkozik. Jó átlagteljesítmény.
10. TA. 'AKA R.: "Bad dream", 100 m,
japán, 16 mm, 44.80 pont.
Zavaros tartalmú, egzotikus japán film,
melynek
keleti
szimbólizrnusát
nehezen
tudjuk csak követni. A felvételek jók, de

a furcsa
tartalom és annak kidolgozása
lerontja a hatást.
11. Dr. BOELSE~
U.: "Ach Ülise", 80 m,
német, 16 mm, 38.20 pont.
Burleszkszerű
vígjáték,
amelynek erős
stílusu részletei sokszor túlzottak. A fotográfia és technika kielégitő.

A) kategória 3. osztály .. - Egyéb (rajz, baba stb.) filmek:
l. GROSCHOPP
n.. "Kleine Königstragödie", 43 m, német, 16 mm, 46.80 pont.
A Szent István kupa nyertese.
Csodálatos, hogy a zerzö mily hatásos módon
tudta felvevőgépével életre kelteni a merev és mozdulatlan sakkfigurakat.
A film
elejétől
végig
kifogástalan
művész i és
technikai teljesítmény,
amelynek értékét
a többszöri szemlélés mindig inkább emel i. Felfogásunk
szerint ez a film bármely
hivatásos
mozgóképszínházban
sikeresen

állaná meg helyét és a zsüri elismerése
után
általános
kőzönségsiker
t és sa jtóelismerést aratott.
2. IMAIZOMI
M.: "Cross",
50 m, japán,
16 mrn, 43.60 pont.
Ritmikus abstrakt rnozgásokból
összeállított absolutfilm,
amely hatásosan bizonyítja a japánok fejlett filmtechnikáját
és különleges
ornamentikus
formákban
megnyilatkozó
művészi
felfogását.

B) kategória 1. osztály. -- 8 és 9.5 mm-es dokurnentáris
1. ISHIDO
H.: "Fishing uillage", 60lm, japán, 9.5 mrn, 47.14 pont.
J ól sikerült képekben és beállításokban
rnutatja be egy japán halászfalu életét és
a létért való harcát. A fotográfiai minőség kifogástalan és bizonyítékot szolgáltat
arról, hogy 0.5 mm anyagon is el lehet
érni azt a felvételi minőséget, amely eddig a 16 mm felvételek privilégiuma volt.
A film nagyon jó benyomá t keltett és
dacára a vontatott
tempó nak, amely ehhez a témához kitűnően
illik, maradandó
értéket képviselt.
2. LOTZ!:: c.: "Ani Fetdrain", 55 m, német
9.5 mm, 42 pont.
Kedves témájú film az erdők és mezők
áll at- és bogárvilágáról.
A filmbe beállított kisgyermek
változatossá
és hangulatossá teszi a képet, úgyhogy a pedagógiai
jellegü téma vontatottabb
pontjain nagy"
'
..
, "t ' k I
kő
szeruen átségit i a nczo es ec ves,
ozvet1cn benyomást kell. Igy lehet élvezettel tanulni.
3. IT 1\ CSKKOST
E.: "Wien", 120 111, osztrák, 9.5 mm, 39.14 pont.
Jól sikerült városképek
érdekes beállításokban. A filmnek kűlőnős
érdekességet
ad, hogy a szerző
a feliratokat
mily
ügyes módon kerüli el és villamostáblákkal, valamint útjelzőkkel
é hasonló segédeszközökkel
pótolja. Az általában látott városfilmeknél klasszisokkal jobb film.
4. MORI K.: ,,1'VIes eniants", 80 m, japán,
9.5 mrn. 00.42 pont.
Egy japán család
gyermekeinek
egy
napját mutatja be a szerző.
A filmnek
különös
érdekességet ad az egzotikus szokások megörökítése. A tempó helyenként
kissé vontatott.

filmek:

5. DEUTSCH
R.: "Szappanb'uborékok",
50
m, magyar, 9.5 mrn, 31.71 pont.
Szappanbuborékokkal
végzett kísérletek
megörökítése,
amelynél
érdekesen lehet
megfigyelni
a buborékok
viselkedését.
Kár, hogy a szcrzö nem változtatta
egy
kissé a műsort és ugyanazt a jelenséget
többször mutatja be.
6. BARNITr
F. P.: .Predial Symphony",
fO-O m, angol, 9.5 mrn, 29.57 pont.
A víz szerepét
akarja illusztrálni ez a
film a természetben. Sajnos, a szerző nem
tudta ezt a vezető-motivumot
eléggé kihangsúlyozni,
úgyhogy a nézőben csak
egy természeti
szépségekben
bővelkedő
film benyomása maradt hátra. A nappali
orsók figyelmetlen kezelése folytán a film
sok helyen szél fátyolt mutat.
7. VER D
. IER R.: "Détente",
100 m, francia,.5 g mm, 29.14 pont.
jó megSzép felvételekben bővelkedő,
látású film, amely az amatőr intenció it
híven tükrözi vissza. Montázs, tempó jó,
vágása néhány simítást elbírna.
8 DEI'[
L
A
I:l
h
A
'
<.v E
J.:"
mateurtüuisc au,
wsetria", 80. m, osztrák, 9.5 mrn, 26.57 pont.
Hí radószerücn
összeállított érdekes képanyag Ausztriáról
és o zt rák eseményekről. Szép felvételek és érdekes beállítások
sorozata. Élénk bizonyítéka
annak, hogy
a film mily hatásos krónikás.
9. DEIMEL J.: .Wosserteuiel", 80 m, osztrák, 9.5 mrn, 26.14 pont.
Kajak-csónakázási
bravurokat
mutat be
néhány sebes patak forgatagában.
A lassított és gyorsított
felvételek
különösen
érdekesek. A szép tájak! hathatósan emelik
a film benyomását.
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10. DEUTSCH
R.:
"Két hajókirándulás",
WO m, magyar, .!J.5 rnm, 25.85 pont.
Két hajókirándulás
ernlékét
mutatja
be
a szerzö jól felfogott és ritm ikusan öszszeállított
képekben.
Tekintettel
arra,
hogya
néző a kiránduláson
résztvett személyeket nem ismeri, a film kissé vontatott hatást kelt, de ennek ellenére elfogadhatóan hidalja át ezt a nehézséget.
:11. WILLKER
\V.:
"Willis erst er Sch.ulgang", 70 111, osztrák, 9.5 rnrn, 25.71 pont.
Egy kisfiú első iskolanapját mutat j a be
az apa jól sikerült Jelvételekben.
A film
helyenként vontatott.
j2. ).fORE J.:
"Continenlal
Medley",
100
111. angol,
8 mm, 201.28 pont.
Egy angol fiatalember
utazása motorkerékpáron
az európai
kontinensen át
Budapestig és vissza.
Érdekes
Keresztmetszet a főbb európai városokról,
amelyeknek leülönős érdekessége a budapesti
ta rt ózkoclás kidomborítása.
J ófelvéteklc
13. KANEKO Y.: "Falli1~g dusk", 35 m,
japán. 8 mrn, 24.28 pont.
Monoton, szorno rú hangl1latl1, őszi japán tájképek.
Hangulatos
benyomások,
de vontatott karakter és emiatt az érdeklődésre nem tarthat kimagasló
számot.
14. DEUTSCH
R.: "llimdó 192tJ-1935",
120 m, magyar !:I.5 rnrn, 22.85 pont.
Az amatőr
i1l2!)-től 1!J35-ig összeállítolta évi filmtermelésének
érdekesebb
és
aktuál is jeleneteit megörökítő részleteit. A
film változó minőségü.
ami természetes
is a különböző felvételi anyagok miatt.

15. LlEBEWET;.J
K. M.: "Modc1'11CS TVlInder", 50 111, osztrák, 9.5 mrn, 18.57 ponl.
A zsebóra szerkezetét, annak szetszedését, valamint összeállítását és az egyes alkatrészek szerepét magya rázz a ez a film.
A felvételek közepesek.
16. MARG'C'ET P.: "Tir Fé déral Fribourg"
50 m, svájci D.5 mm, 18.28 pont.
A freiburgi céllövő-ünnepélyt
fotografált a
az amatőr. Érdekes kosztümös és jelmezes felvonulasokban
bővelkedő film, melynek fotografiája
sajnos eléggé közepes.
17. MILETIC
O.: "Zagreb",
70 m, jugoszláv, D.5 m, 16 pont.
Zágrábi városképek
humoros
felfogásban, érdekes kísérlet,
de nem nagyon
szolgálja
a város-ismertetés
céljait.
A
trükkök kivitele közepes.
18. SABATHIEL
GY.:
.Jcmbor ee", 65
m, magyar, 9.5 m, 13.85 pont.
A magyarországi
Jamboree
megörökítésének kísérlete filmen. A felvételek nagyon közepcsek, a film vágás a vontatott
és rendszertelen.
Cserkészkörökben
valószinüleg nagy érdeklődésre
számíthat,
de
kivülállók szemében nincs különösebb
értéke.
19. RUBY A.: "SportIlépek",
100 m, magyar 9.5 mm, 12.28 pont.
Kezdő amatőr-kísérletezések.
Összeállítása alig üti meg azt a mértéket,
hogy
nemzetközi versenyen
résztvehetne.
Az
amatőrnek
valószini.ileg értékes
emlékei
ezek a felvételek, de ez még nem ok arra,
hogy zsűri elé bocsássa őket.

B) kategória 2. osztály. -- 8 és 9.5 mm-es játékfilmek:
1. OKAMOTO

T.:
"Sorrawfui
Auturnn",
5Ü\ m, japán, 8 mm, 56.80 pont.
A szomo rú ősz jelképes
megoldásban
összehasonlítva
a lányától elváló
anya
nyomasztó hangulatával.
Szándékosan vontatott stílusban felépített film, mely minden túlzás óvatos kikerülésével és legszerényebb rnűvész i lehetőségek kihasználásával megdöbbentő
realisz.tikusan oldja meg
a kitűzött
feladatot. Figyelemreméltóak
a
nehéz szűrővel
készült felvételek és a kűlönös beállítások által fokozott
lélektani
hatások.

"2. GIBERT F.: "Sisif". 150 m, spanyol, 8.5
mrn, 56.20 pont.
Buja spanyollégkörrel
telített jó megoldású
játékfilm,
amelynek jól meglátott
fotografiája
és k itűnően
térbehelyezett
alakjai emelik a hatást. A film szcrclmi
epizódján átsegitő montázs
hatásosan
jelképezi a vásznon be nem mutatható
részleteket. A sztnészek
játéka és a . ''1dezés
természetes és minden
túlzástól 111
'3. DUDÁS
L.: "flalálos
tavasz".
2bJ
rn,
magyar, 9.5 mm, 50.80 pont.
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Sok szerepiővel elég bonyolult cselekményt clolgoz fel, ami itt-ott az érthetőség rovására is megy. Belső felvételeinél
a világítás alig volt kielégítö.
Ezekkel
szemben kiemelendő a kitünő rendezés és
újszerű filmművészeti
megoldások
alkal. mázása.
A nagy feladatot az amatőr a
körülményekhez
képest egész jól oldotta
meg.
4. FLIEDKER
O.: "Hans im Glück". 60
m, német, 9.5 mrn, 49.50 pont.
Rövid kis vígjáték, amely jó technikával és szépen meglátott képekkel, angyali
naivításról
tesz tanubizonyságot.
A cselekmény egyszerű és bájosan közvetlen.

5. ZOMBORI V.: "Lelkiismeret".

80 m, magyar, 9.5 mm, 49 pont.
J ó elképzelés, jó megoldások, de egyenlőtlen a fotografiája
és kissé nyugtalan
vágás. Nyugodtabb
körűlmények
között
meg ismételve, elsőrendű filmet lehetne a
témából készíteni.

~.,_. ~.~~r~~.~--------+t
9. DEűTSCH
R.:
"Találkozás
a imüttal",
20'0 ru, magyar, 9.5 mm, 38.60 pont.
Szép és egyenletes
fotografiája
sem
Rendkívül
'érdekes avant gardista
kítudja egészen kárpótolni
a téma szerensérlet, amely álomszerű rnontázsban
fancsétlen megválasz tását. Néhány meglehetasztikus
éléményeket
hoz a néző elé. "-:-tősen hosszúra
nyúlt rész energikus
válegjobb akarat mellctt sem tudtuk a film
gást kíván.
tényleges értelmét felfogni, miért is kissé
10. LÉ~ ARD E.: "De seé p lett volna", 60
zavaros hatás maradt hátra. Ennek ellem, magyar, 95. rnm, 37.14 pont.
nére a film újszerűsége
folytán rendkívül
Régebbi kószitrnényű
film,
amely anérdekes benyomást
kelt.
nakidején sikeresen állta az iramot, de ma
7. ~IILETIC
O.: "Faust". 70 rn, jugoszláv,
már kissé elavult.
9.5 mm, 42.60 pont.
11. Dr. KIl-l'DJ~GER
F.: "Tradern Horn",
Belső felvételekkel
készült szetény ke1!J0 m, osztrák, 9.5 mrn, 37.14 pont.
retű Faust-paródia,
amelynek néhány huEz a paródia jobb helyet érhetett volna
moros része jól átsegíti a sötéte n sikerűlt
el, ha felvételei nem lennének olyan sötéjelenetek akadályain.
tek és főleg, ha a Jelvevőgép
nyugodtan
állott volna.
Sajnos azonban, így a film
8. LÉ::\TARD E. és DEUTSCH
R.: "A Föld
erősen próbára teszi a szcrnet.
halála". 350 m, magyar, 9.5 mm, 42.40 p.
12. LtNARD
E.: "A kaland", 80 m, magyar
K agy koncepcióju,
egyenlőtlen
fotogra9.5 mrn, 33.40 pont.
f iáju, fantasztikus
filmregény.
amely heKontraszt
nélküli,
lapos
fotografiáju
Iycnként kissé vontatott,
dc óriási munkát
kép, amelynek készítésénél
úgylátszik
vaigényelt az amatőrök
részéről.
Kiemelenlami nyersanyag
hiba csúszott bele. A csedők a kitünően
sikerült
trükkfelvételek.
lekmény
egyszerű
és jól van megoldva.
amelyek csaknem az összes hivatásos filKépbe kopi rozott feliratok.
mekhől ismert trükköket
felölelik.

{S. CU:t\1Y L.: "Atmosphere".
8 mm, 47.60 pont,

40 rn, francia,

E) kategória 3. osztály. --- Egyéb (rajz, baba stb.) filmek:

..

1. OGIKO S.:
.Pro pagate", 45 m, japán,
9.5 rnm, 47.eO pont.
Rajzfilm
szimbólumokkal
ábrázolja
a
virágok
megtermékcnyítését
a természetben.
Aprólékos
és pontosan
kivitelezett
technikája
megdöbbcntően
tökéletes.
A
felfogás is teljesen újszerű és jó példáját
adja az ornarnentikus
absolut filmnek.
2. OGl-:\'O S.: "Rhythm",
40 m, japán, 8
mrn, 45 pont.
Vízsugarakból,
cseppekből,
csobogásokból, hullámjátékokból
stb. összeállított
ritmikus absolut film, amely magán hordja
készítő jének ezen a téren már köz ismertté
vált technikáját.
.3. ZSELLJ~R L.: "Ott fenn északon", 46 m,
magyar, 9.5 mm, 39 pont.
Jól sikerült rajzfilm, amelynek egészséges humora kacagtató hatást vált ki a né-

zőből. A technikája hatásosan közeliti meg
a moziból
ismert rajzfilmek
tökéletességét.
4. (lásd 3.) ZSELLÉR
L.:
"Szerelmes köszöriis", 20 m, magyar, 9.5 rnrn, 38.40 p .
A téma valamivel gyengébb. Egyébként
teljesen megfelel a 3. számu filmnek.
5. ZSELLÉR
L.:
"Szl~ltán levele",
34 m,
magyar, 9.5 mm, 34.80 pont.
.
Babafilm.
A mozgások kissé szögletesebbek, mint a rajz-fiimnél.
A téma a
kerethez képest megfelelően
naiv. Erdekes
fényhatások.
6. FUEDKER
O.: "Aladin", 40 m, német
9.5 rnm, 34.80 pont.
Babafilm, amelynél a figurák mozgatása
elég szakgatott.
A megvilágítás
egyenlótlen.

C) kategória. -

Szines filmek:
páns hatásokat
érhet cl. Rendkívüli teljesítmény.
2. MüLLER A.: "jVépviseletek", 70 m, magyar, 16 mrn, 38 pont.
Magyar népviseletek
felvételei, amelyek
gazdag szinekbe tobzódva
érdekes etnográfiai tanulmányt
nyújtanak
és egy pillanatig sem válnak unalmassá.
3. (4.) ROSS R. 1.: "Edge o iuinter'', 2{) m,
angol, 16 mm, 37.85 pont.
Az új Dufaycolor eljárással készült film,
amelynek hatásos
romantikája
élénk va-

1. OGINO

S.:
"Expression",
30 m, japán,
9.5 mrn ,44.57 pont.
matőr módszerrel
készült seines film,
amely sok esetben jobban hozza ki a természetes sz ineket, rn int bármely eddig ismeretes szines film. Ugy a téma ritmikus
.és ornamentisztikus
megválasztása.
mint
a film kiviteli technikája
a legnagyobb
dicséretet
érdemli. Itt bizonyosodik
meg
az a tétel, hogy az amatőr szerény segéd.eszközök alkalmazásával
is milyen f rapo
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rázsolja a tavasz szines világát. A belső
felvételeket is nagyszerűen exponálta.
3. (4.) YASUDA rr.. "Wearing
J apanese
ArnlOU1-",
40 m, japán, 16 mm, 37.85 pont
Egzotikus régi japán harci vértezet felöltésének ceremóniás körülményeit
fotografálta
az amatőr.
A kép egyhelyben Ieját zódó folyamata kissé fárasztóan hat.

Az A. M. E. az első nemzetközí
arnatőrkeskenyfilm
versenybe
kapcsolódó konferenciáját
augusztus hó 15.
napján tartotta
meg. Az értekezleten
az eavesület
vezetőségén
kívül személyesen vett részt az osztrák amatőrök
részéről Hengl János és Deimel József.
a svájci amatőrök
képviseletében
ppdig Weissenberger Ernő. Az értekezlet
tárl1va az előzetesen közzétett értesítő
szerint a különböző
államokban
műk;ödő amatŐr filmegyesületek
vagy

5. Dr. PASPA :vI.: "A seineh reoüje", 80
rn, jugoszláv, 9,5 mrn, 27.14 pont.
Az Ogino-film amatőr sz ines technikajával ké zült,
de a szinhatások nem oly
természetesek, mint annál. A több témakörből összeválogatott
film azonban joggal tarthat számot a szines filmmel foglal-·
kozó amatőrök érdeklődésére.

* juttatta

szovetségek
együttmükiidésének
SZD
rosabbra [űzese volt. A kérdés a konferencián beható megvitatásra
került.
Nemcsak
.a személyesen
jelenlevők
szóltak hozzá a tárayhoz,
hanem számcs olyan külföldi amatőr is, aki a
személyes megjelenésben
akadályozva
volt u~yan, de írásbeli vélemén vét el

az

amatőrfilm

Bund

egyesülethez.
A német
egyesületek
szővetkeze to
Filmemeieure, Berlin és a

der
Centre Excursionista de Ca taluny e, Seccio de Cineme, Barcelona. is
spanyol

kimerítően hozzászólt a kérdéshez.
Az értekezlet
mindenekelőtt
leszögezte, hogy a barcelonai kongresszus
határozatait
semmi vonatkozásban
sem
kívánja
érinteni. Kívánatosnak
tartja
azonban. hogy szarosebb kapcsolat létesüljön a kíilőnbőző államokban működő amatőr-egyesülések
között és ennek megvalósítása
érdekében a berlini
kongresszuson
fognak javaslatok
előterjesztesre
kerülni. A javaslatok konkrét és részletes előkészítésére
a konferencia az osztrák
amatöregyesülete+
Klub der Kino-Ameieure-t,
Wien.
- kérte fel.

EUMIG fotocellás
kinokamarával és

A világ legkisebb,
teljesitményben
a

legnagyobb

Mimosa

filmfelvevő

gépe:

átforditható
filmmel felszerelve a
filmezés
könnyű
és biztos
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Vezérképviselő:

.Salzer

E!1dre Budapest,
Telefon:
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V., Hold-ucca

13-4·48.
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FILMIPARI

a::S KÖLCSÖNZÖ

KFT.

Budapest, VII., Erzsébet-körut 9. (New York-ház.) -

Tel. 33-4-'5·

1935-1936. ELSÖ FÉLÉVI PRODUKCiÓJA
MAGYAR FILM!

Egy film, amelyet minden mozis évek óta vár!

A KIRA.LYNE

HUSZÁ.RJA

Irta: Farkas Imre és Mihály István, zene és dalszöveg: Farkas Imre.
Rendező: György István.
Gyártási vezetö: Ver6 Sándor.
SZEREPLŐK:
Erzsébet
k írálvné
Xagy
Mnrik a szinésznö
Sinn z; és nénje _ Viki a Iclcséac
~Steffy baroness lányuk
Éya b arútuüje Rózsi
sznk rir-snö
-Moluz ina, il. feleség-c
Ld vn rh dl gy -

_
-

Berki Lili
Balog Klári
Peeri Piri
Vaszari Piri
Olt Y Magda
Apor Nóra
Dajbukát
Ilona
Kökény Ilona
Eöry Kató

Ik ervú ri György
b. fhu.
Szeles
Berci
_
._
Hoheutels
Xepomuk
br.
Keszeg
Matyi tisztiszolga
Döbrüküzi
s",inil';a,galó
Pi pás bllszárörrncstcr
.Ezredes
_
_
Fra.nzl,
inas
_
Cigányprim;if:
__ -

Ki volt Jack Morlimer?

Végállomás

l..•eruct-Holcnlu
"Ich war Jack
Mortimer"
cimii
hires
regényének
fiJmv:\Jtozatn.
Budapesten
egy taxiban
holtan
talalja
utasát
a solfőr.
Uth özben
val.ik
telötte.
A sofför
elrejti
a holtte tet és 24 órn ij:\' a
hu lott szerepét
játszu.
_ Miért?
- Ml l ycn
titkos
kuucsolntak
füzték
az áldozatot
II
sxép
'Vinilre""e~?
A rejtély!
száguhló
tempóban
Oldja. mcg II film rselekménye,
r.g~r(l'tlcn Í7.gHlmas
éjszaka
során.
Filmre
írta:
Thea von Harbou,
a "Hind1l
sí remlék ': sz erxöje.
llelld('ztr:
Carl FroeJich.
Fiiswrepliik:
Adolf
Wohlbrück,
Sybille
Scbmilz,
Eugen Klöpfer,
HiIde Hildebrand.
Carl Erochch-produkc
lú.

SZENES
BÉLA
brilliáns
vigjátékanak
filmváltozata
Budapesten
és
Wien ben
óriási
színpadi
siker.
Egy Szép pröbakisns sznny
kataudja a villamnsüu és
vidám
utazasa aszerelcu,
hullám vasu tjnn fl '-éV;állollu\sig,
vagvis
11
há:;ass~'g
bOlrlp: révébe.
Rcnrtezte : E. W. Emo.
Pűszere plű)«: Paul Hörbiger,
Hans
Moser,
Maria
Andergast,
Oskar
Sima.
A 19or·fa produk cíö.

í

A napkirály

és az asszonyok

(Szerelmi
árm.ányok
a francia
udvarban.)
Egy
szépasszony
Idizdelme
II szereleméri
a napk irú ly utlvnrába n ezer
kísértés
és
intrika.
között.

MONIJMENTALTS

Perényi
Lás71ó
Pethes Sandor
Boross Géza
Gózon Gyula
Komlós Vilmos
Dezsöffy László
Toronyi Imre
Gallai Nándor
Berky Jóska

KJAU.ITM;!

Rend ez te : Carl Froelich.
Pösxereplök
: Renate
Müller,
Eugen
Klöp·
fer, Michael Bohnan, Ida Wüst, Dorothea
Wieck,
stb.
('arI
Fro-elich
produk eié.

Ba két ember szereti egJmást

...

Ak árm ilyen
viharns
ul őkr-t
lü nk.
vnn
me ncdé k, ahonnan fl }1l.1bol"nk és rorr~.
da.lmnk mindcn pokoti hatnlma scm t\ldJa
elűz nl ft boldog'~iqrot,
és CJ. a. men edék a
RZRRELEl\r.
KM fiatul
sz i v
H
pnk
lok
k iizepén
is megta lá lhatja
:1. mcn_}ly~rsz~~trot. ha. cgvcsü l a szcrr-lembcn.
Errol 57.01
rilmiink.
Rendezte:
Erich
Waschnek.
A szerelmes
párt: Ranate
Müller és Gu stav
Fröhlich
alakitják.
Funn t-Fttm prod uk cló.
é

A filmek lekötését
már megkezdtük.

I

A tanár ur
A

"Kék

Angyal"
testvérfilmja.
HOLZ
trug ik omúd iája nyomán.
gimnáziumi tanür
története,
akit
csunvün megbuk tat n,. élet iskolája,
mert
sem az emberekr-t,
scm a csahidjút
nem
smor l.
Rendezte:
Carl Prcelích.
A eimsz erepbeu : EMIL
JANNINGS.
Carl F'roel ich-ju-odu keiú.

ARXO

Egy

í

Csókos órák
Egy
nagy
művász
vidám
ka land]u,
aid
rajong
az
ig az i magyar
zonéért,
a sz ép
lún yok rt, akiket a csók ru, az igazi szerelemre
tanit.
A legszebb
és legbiresebb
magyar
zenei
alkotások
bokrétája.
Renrlezte : Carmine
Gallone.
Fö .szerenlö:
PAUL HÖRBIGER.
Pn rtnnr ek : Karin
Hardt,
Sy bille
Schmitz,
Ida Wüst, sto.
V. n. F. produkció.
é

Az .élet megy tovább
(Az örök szerelem
himnusza.)
HAYISUX, a N·~bel-t1i.ias író "Vik·
tória"
cimií gyönyö,rU
regénye
a földesúr
leánvá ról és II molnár
fiáról.
akik megdicsöliJtek
ha lálns sxeretmük be n.
A szerelmespárok
zarándokolni
fognak ehbez
a filmhez!
Rendezte:
Karl Hoffman.
Luise
UJrich,
Matbias
Wiemann,
Erna
Morena,
Alfred
Abel
)f;nen'a-film
produkció.

KNUT

'-T

Az I. osztály

A szerencse hivogat

ll!
I

huzása

100.000
200.000
300.000

I
I
I

1-

szerenesés
esetben

...."----....

500-OOO
_.
_

már

19-én délelőtt
aranype,!1gő
nyerhető.

Nem kevesebb,

osz a yon

24

n.

_

egész

-

~é~DgÖ,

-

12 pengő,
negyed

6 peng6,

kezdődik.
- 1iIIiI__
~!II1

mint 42:000 ~ yereményt,

-

nyolcad

3 peng6,

1_

r

kell, hogy okvetlenül

_

ID.

kisai

óljanak az uj

Lir.OtzfálJ't~r,jáféLon.

Ez az összeg a mai szegény és sulyos gazdasági
viszenyaink között szinte lantasziikusan hangzik,

Uj sorsjáfék

••.

uj reménység!

»H«

AZ AGFA-POIITlV

VEZÉRKÉPVISELÖ
Mag)'arország részére:

Lajta Andor
BUDAPEST

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

Otthon-nyomda

'

Min::~k!ng;~:'~mi~;:~:S'Y::éi!tO:~jegy-I,il

a legjobb és a legtartósabb
kópiaanyag

yomatott:

közel

n- y O IC m i II i 6 p e n g ő t

:_:;Q

A sc~~:egy::

9 órakor

1/2

A LEGTÖKÉLETESEBB

KÉPHEGATIV

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DUP-NEGA TIV, H A N G - N E G A T I V Tf3 és Tf4
D U P- P
Z I T I V, H A N G - P
Z ITIV
EGYÉB
NEGATJVOK:
SPECIAL-HEG A
EXTRA RAPID-NEGATIV
KIHECHROM - NEGA TIV
AEROCHROM-NEGATIV

o

o

nv

(Kis Iván) Budapest,

IX., Lónyay-utca 50. - Telefon'

81-2-87, és 87-5-77.

