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TOMCSÁNYI KÁLMÁN
BELÚGYMIN[SZTtRTUMI
OSZTÁLYFÓNÖK.
A FILM. ÉS MOZIŰGYEK
UJ VEZETŐJE
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Világsiker! :

Világsiker!

ALPÁR GITTA filmje

,

a

'BALASAVOYBAN
Bársony Rózsival és Hans Járayval
február

első felében

jelenik

meg a

ROYAL-APOLLÓBAN
Zene: ÁBRAHÁM PÁL.
Hang: LOHR FERENC.

Rendező : SZÉKELY ISTVÁN.
Felvételek:
EIBEN ISTVÁN.

A többi főszereplő:
WILLy STETTNER,FELIX BRESSART és OTTO W ALLBURG.
GÁL ERNÖ produkciója.

Diszletek : VINCZE MÁRTON.
A BÁL A SAVOYBAN

a január 30·iki szakbemutatóján
sikert aratott.
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CJllfY
A.T.~

CITY FILM R.T. BUDAPEST,
VII., ERZSÉBET-KÖRUT
TELEFON:

36-B-52

s.

II. EM.

ÉS 35-B-39.

, VIII. ÉVFOLYAM.

2. SZÁM.

UAN~OS
-MA~YAn VILÁ~UlnADÓ
Hetenként 14 példányban számol
be a hazai és külföldi
eseményekről.
Bemutatásra
kerül az ö s s z e s
magya r mozgáképszinházakban.
Kiadja o

M A G Y A R FI L M I R O D A R. T.
Budapest,

IX., Hungária

alsó~körut

15. sz.

Telejcn : 46-3-46.
Hongos és némo filmfelvétol.k,
Irukkfilmkéuilé.
k6piák é. filmfelirolok
ke.kenYlilmmunkák,
utóuinkronizálál.
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9
PREMIERSZINHÁZ

JÁTSZA

FORUM.
ROYAL APOLLÓ
.n1J:cSI. CA SINO • PALACE
CAPITOL.
URANIA
CORVIN.
CITY
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AZ ORSZÁGOS
FILMEGYESÜLET
JELEt\TI
Az egyesület
küldöttsége
a Saineszszevetség
küldőttségévcl
karöltve
kl;
hallgatásen
jelent
meg
Tomcsányi
Kálmán
minisztcri
osz tályfónőknél
a
belügyminisztérium
ball, aki a küldőttség tagjaival
haram óra hosszat
tár>
gyalt
a kiilönbőző
filmügyekről.
Az
egyesület. küldőttségót
Perkns Elemér
orseágqyülós i képviselö vezette és részt;
vettek benne Gaál Béla és M ajar [Je'
zsö.
Tomcsányi Kálmán
hallatlan
érdcklődést
muratott
a kiilőnbőző
film,
kérdések
iránt és hangoz tatta, hogy
minden olyan úiitást.amely
különösen
a filmgyár tással
kapcsolatosan
Ielmerül, a legnagyobb
rokonszenvvel
kiséri,
majd abszolut jóindulatáról
biztosította
II
szincsztársadalrnat
is, amelynek a
helyzetet
nagyon jól ismeri. A filmre
vonatkozóan
nagy
érdeklődessel
fr»
g;ldta az eléje terjesz tett kivánalmakat
ós hosszasan
foglalkozott
II
Hunn'ia::
Iilmgvé n-a vonatkozó
kívánsúgokkal
és
k érelrnckkcl
Tomc.-:ányi
Kálmán
is
a filmuvár Ü zem i koltseueinek
a esők.
kcnté~0't k ivánja és a" magyar Hlrr-,
{1vártás érdekeinek
II szemelőtt
tar"
t~súval ig:-.'ckszik az esetleges bajokon
scuítcni.
Hangsúlvoz ta a miniszte n
oszhílvfőnök.
hoav rövidesen
enkéioí
fog ö~szehil'r.i,
amelyen mindenkinek
alkalma
lesz érveket
felhozni és reméli,
houy ilymódon
sikerül majd a
kiilönböző problémákat
a közérdeknek
mcqíelclőcn
meuoldani.
Tomcsányi
Kálmán
reméli,
hogy
l"Iagyarország
rövidesen
él
n-agy filmgyártó
országok
közé fog tartozni, »meí ybez véleménye
szerint elegendő az, ha síkerűí a síím«
~yártásf a duplájára emelni.
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IlINGEWl' JÁNOS dr.
a Hunia

film rt -igazJ..:atója

A MAGYAR

FILM UTJA

A VILÁGPIAC

FELÉ

növelték
erőinket.
Külföldi
gyakori",
tot, tapasztalarot.
szcrvczcttségct
és új
ötleteket
hozlak magukkal.
Mi igaz
magyar szcrctcttel látjuk öket magunk
között és köszönjük nekik azokat az
ötleteket,
amiket hoztak, azt a kiilföJ,
dön megacélosodott
akarást.
amellyel
a mi magyar terveinket
és clgondolá.
sainkat szolgál iák. Mert nem könnyű
dolog a film terén olyat alkotni. ami
az egész világon
érdeklődésre
tarthat
számot.
l'o'lindoT1ország közőnségónck.
sőt még ugyanabban az országban a kh
sebb és nagyobb sz inhúzak
látogatói:
nak is, más és más az ixlésc,
Aki a
nemzetközi
[iímpíoc
számára
akar ér.
tékcs munkát alkotni. annak mindczzc!
számolni kel\.
Nagy gyakorlat.
meg,
figyelésekre
támaszkodó
hosszas tanul,
mányok
szükségcsck
ahoz, hogy valaki az egéSlz világ Számára gyártson
filmet. És itt kapcsolodom
bele abba
a munkába, ami most a Hunnia-film.
gyárban
folyik. Joe Paslernak
másfél
évtizeddel ezelőtt szakadt el az akkor
még magya.
Szilá~ysomlyó
Főldjérdl.
Amur-ikában
tanulta me~ amestcrsé",
gét és onnan jött
vissza
Európába.
mint valódi amerikai
filmproducer.
Dc
a <ok külföldi benyomás.
foglalko7.ásá,
nak és hivatásának
kötöttsége
scm
tudta
benne
elfojtani
azt,
amit
Szilúgy-somlyóról
elvitt: a magyar föld
iránti szerétetet.
Amint csak módjában
volt rávette a nacv amerikai Univer.
sal~filmgyár
vezetőit,
engedjék
meg
neki, hogy egyik filmjét Budapesten készfthcsse.
ts
elkészült
a világsikert
aratott ••Pardon tévedtem'
círnű Gaál
Frenciskediim,
amely aztán már a rb
deg amerikai üzletemberek
előtt is be'
bizonyította.
hogy
Ma~(yarország:oIJ
szabad. sől érdemes iilme; gyáriani. A
Budapostról
felvett csodás képekről a.
egész világsajtóban
a legnagyobb
clis.

magyar
fijrn
többezer
munkásának
eredményes
munká ja. Büszkén
mcr,
jük ma már hangoztatni,
hogy egész
kis sereget
alkotnak azok a művcszck. rcchníkusok,
keres;
kedők és munkások, akik teljes munka.
erejüket a magyar film szolgálatába
ál,
litották.
Harcos serege ez azoknak a
magya roknak.
akik rendúleílenűl,
fa,
netikusen
és minden
hitetlenséggel
szemben,
ősszcszor ított fogakkal hisz»
nek és dolgoznak a magyar film jele;
nén és jövőjén. j\'li hiszünk és bizunk
a magyar kultura, II mi sajátos művószetünk. tudásunk és akarásunk erejében és meg akarjuk mutatni,
hogy a
csonkaország.
mindcn
megtépettségc
mellett is, a hiányzók
helyett, új erő.
forrásokat tud teremteni. Szeroncsérc
a rajongóknak ez a serege olyan mun.
ka szolgálatába
áll. ahol a sikert csak
tehetség és. fáradságot
nem
ismcrö
munka tudja elérni.
Hosszú évek kel,
lettek ahhoz, amíg saját erőnkből
cl.
[utottunk oda, hogy ma már világszertc elismerik a filmszakemberek
és las.
sanként az egész nagy világ: rnozikőaőnségc is, hogy van Magyarország,
van
magyar filmpyártás
és pedig
olyan,
amellyel művészi és üzleti szempontból
számolni kell.
Abban, hogy ide cliutottunk, nagy része van a magyar föld",
höz való tartozás soha és semmi által
szét nem téphető érzésének.
Amikor
mi idehaza
a hango!" filmgyártással
megindultunk
a siker és az eredmény
felé vezető rögös úton. hamarosan je.
lentkeztek
mcssai országokból
azok a
magyarok,
akik a filmgyártás
terén
dolsozva, az itthoni pangás ideje alatt,
külfölelön voltak kénytelenek
elhelyez,
kedni. ts ezek fi külföldről
visszajött
magyar munkatársa ink nagyban meg,
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emlékeztek
meg. Es azután
jött a többi Pasternuk-Hlm.
,Vlindegyik,
hen van valami magyar
vonatkozás:
Dc ez nem elégiti ki ti magyar érzéstől
fi.itött Pesíernúlceí,
Olyan filmet akar
kcszitcni.
mclyik
Budapes/nek,
a 111/
kis tűndérvérosunknek
minden ,~zépsér.
gél viszi szé: éJ világban. Sikerült riv
vennie az Universet vilűusz cr vczc'tét.
hogy ezt cl filmet
az cgbsz
vilánon.
Európában,
Amerikában.
Ausztrúliú.
ban. sót meg az egzotikus országokban
is bciktassa
anyagába
és
ilymódon
mutassa be a sokmillió
mozilátopató
előtt. Nem tudok elgondolni
ma erő,
sebb és nagyobb nyilvánosságot.
mint
ezt, amit ez a film el tud érni, Mindcn
szoka sos propagandanál
és rábeszélés.
nél erősebb az, amit a filmfelvevőgép
útján megörökített
képekkel tudunk cl,
érni. (::s amikor ma a l Iunnía.filmuvár
boszorkánykonyhájában
a Budapest.
ről készült felvételeket
válopa tjuk és
állltiuk ös,zc, akkor szorongással
gon:
elolunk arra vajjon meqlcsz-c ennek a
munk ának dl;: a sikere. amit töle várunk.
Az bizonyos. hogy fl legjobbat,
El leg:,
srebbei
és a legmiívér.zíbb
munk:»!
i,ké;rjuk
nvúííení,
Ha azután
méa a
mag\'arok
l stcnc i, mellénk
áll. akkor
HZ
a' néhánv filmtekercs,
arnelv majd
. Budapesti képek" ettnén szalad ki a
\'ihi,!1ba. eredményeket
is fog hozni.

Kav ÁCS ÉS FALUDI
FILMGYÁR

ÉS LABORATORIUM

BUDAPEST.
GYARMAT-U.
T E LE FO N:

VII .•
35.

97-B·5S.

Magyarorsz6g
legnagyobb
és legmodernebb gépekkel
[elszerelt
laboraloriuma

•

Készit; hangosfilmeket és koptókor. filmfeliratokat, pedog6gioi-, kultur-. reklómés rcjztrükk-Hlmeket

A MOll (~nSÜUT UIO(I
A
rtlagyar
Mozgéképüzemeugedélyesek
Országus
Egyesületének
alapszabályait
eidreláthatóan
eg.)" márciusban
elehívandó
köí'.
gyiilé~en
rogjál;: megváf tuztutni,
Az
alapsznbülymődnstf
ás kereszfiilvitel.'re
a [ann{tri választmáuyi
ülés egy 3 tagu bizottságot küldőtt
ld, amely
3 jogi képviselővel
egyiitt
rogjn az új alapszabályuhat
l,ido:gozni.
Ez a hizottság
még február
elején
jelentést
tesz a Iehruűr! választmányl
ülésnek addigi nmnkújáról,
úg,v hog"y a választ,
mauy
majd
bi1:ottság
jelentése
alapjáu
dolgozza ld a kűzgvülés
számára
az !Íj alapszabályokat.
A bizottság
tagjai: Gerő Istváu,
Gr-lesz Artúr
és Fenyő Sándor.
~ ,lcgi képvh'e!ők I{özölt szerepelnek:
dr. Gelléri MiI,lós és dr. Virányi
József
ügyvédek,
míg
egy harmadik
iigyvéd
kijelöl/se
későbbre
marntlt.

.1

A két é~ három sláger
kérdése
szerepelt
'egtl1óhh
a ){MOE választmányi ülésének CI
napirenrljén,
A választmány
eltiltotta
az
eísöhetes eker é~ az utánjátszó
szlnházaknt
attól, hog." müsoraikba
két slágert
relvegvenek, a másadheseket
és a töhbi kisebb film~zíl1héb':at pedig attól. hogy j slágert játsza,
unk. Kimondotta
a választmány,
hogy alágerneli tekintenek
minden 01,\'0111 filmet. amely
az 1000 méter
cenzurahosszt
meghaladja,
vag." valamely
elsőhetes
szfnházbnn
önálló
müsorként
megjelent rövid filmek, vag." összeullltntt kis képele összessége.
[pld, Miki-egérfilmek
trükk-filmek
stb.) Kimondotta
a vélasatmany
azt is, hog." ebböl a szempontból
az expedíciós filmeket sem tekintik
kivétel
nek.
A tilalmiés monopnlhízottsügot
ugyancsak januárban
alakitotta
meg a J\1oziegyesiilet. A tilalmibfzcttvág
elnöke lett: dr. Balogh
Kálmán,
helyettesse
Décsi Oszvald, rendes
tagolt: Griesz Arthur és Gábor' Béla (Székes
fehérv-ár), péttugok: Ungertelder Mór és Kühn
Károly.
A monopolbjzortsag
rendes
tagj'l
lett Morvay Pál és Lederer Lajos, péttagok:
Vöröss Gyula és Mutschenbacher
Istvan.
A
társas-szerzödések
elbirrilásűra
3 referens t
küldtelc ld és pedig: Griesz Artlturt, TÓfalv~
Gábort és Pásztor
Bélát. A három bizottság
munkamegosztásáhan
mindig flgvelemhc
vesalk II napirenden
lévd mozi jeüegét,
így pl.
vidéki üg;yel;:ben a virtéld delegált,
premierek ügyeiben
a premtermost
tcépvlselüle
stb
vesz részt a kiküldött
hlzotság munkdjában.
.Iűl'ehet
az, ulapsznbálymódcsitást
még nem
vitték keresztül,
az Egyesület
máris a Gerdr/Ie indítvány
szelleméhen
viszi az iigvelcet
egyébként
a jelenlegi
nlapszabűlyok
szigor!!
hetartása
mellett.
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HENRIK

m. kir. kereskedelmi
tanácsos,
a budapesti Corso Filmszinház
igazgatója:

A MAGYAR MOZIPARK FEJLESZTÉSE
AZ EURÖPAI
ÁTLAGHOZ VISZONYITVA KEVtS
ORSZÁGI FILMSZINHÁZAK
SZÁMA -

A

I '",;:t.~::,::::b"::':;:;":
sűrűbben

találkozunk

cuv

idegenszerűen
csengő, '-~~
dőlt még
a szakkörök
-részéről is alig használt
kifejezéssel:
a gazdaság;::
más néven a kon junkture.kutet ással.
Gazdaságkulaiás!
A szó maga még
új, de nem fed újkeletű
fogaimat.
A
gyakorlati
életben a közgazdaság
alap.
törvényeinek
megalkotása
óta ismeretes. A vállalkozás
II gazdasági
élet a piac - helyzetváltozásait
ősidők óta
figyelembe vette,
csak nem azzal a
sz isz tem a tikus köriilteki n tésscl, beha tó,
pontos
és részletes analizissel, mint
amilyennel 'J gazdaságkutató
intézrnényck azt ma vizsgálják:
tudományos
[elkészűltséggel,
tudományos
alapon.
A gazdaságkutató
szervek
a világ
legtöbb államában hivatalos
intózrnények és kizárólag
azzal a céllal létesűltek,
hogy a gazdasági életben beálló
változásokat
kisér jék figyelemmel.
Kue
tatásaik legfontosabb
mííszerc a statiszfika. amelynek
révén nemcsak
a
fejlődés
irányát, expanzióját
bont ják
alkatelemeirc
és veszik vizsgálat
alá
ezek egyes komponenseit,
hanem ;és alapjában
ez feladatuk
fontosabb
része l -- gazdasági
prognózist
is ed:
nak.
Természetes,
a gazdaságkutató
intézmények statisztikai adatai - eltérőcn
a normális adatgyűjtésektől
nem
vonatkozhatnak
hosszabb időre. A gaz'
dasági jelzőtáblák
sűrűbb
idöközökrc
szorttkoznak,
hogy a változó helyzetet
szeizmografikus

érzékenységuél

reg iez ,

rrálják,
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Legutóbb a guzdaságkutató
intézetek
műk ődésónck
részben az egyes álla;
mok politikai és gazdasági elzárkózása.
másrészt a gazdasági válság nyomán
bekövetkezett
óriási
munkanélküliség
miatt
így elsősorban
nálunk nemzeit szempontbóJ
fokozott
jelentö~
sége van.

A vesztett
az ellenséges

háború, a kommunizmus.
megszállások.
az ország
megcsonkttása,
gasdaságí
kifosztottsás
gunk
lokális tényezői rncllctt a vilá1;!~
gazdasági
válság évei olyan
gazda,
sági
struktura ~változásokat
vontak
maguk után, amelyek
gyors
üteme
közgazdaSlígunk
alkalmazkodó
képes,
séget szinie
lelteletlen
feladatok
elé
ál/ította.
A változott
viszonyok
pontos [elis«
merés e és értékelése,
a kiekruizetlen
gazdasági lehetőségek
megjelölése,
to,
vábbá azoknak a módosult
hetéroknntc
me~felelöen
újjászervezett
gazdasági
életbe való bekapcsolása
adja a mti'
gyar

gazdasií!!kutafásnak

a legnagyobb

fontosságot.
sorainkkal
mi is támogatni
akarjuk a magyar bizottségot
felbecsül,
halef/en
nemzeti
értékű
munkújében,
A gazdasági élet átszervezése
idején
II nagy
organizációs
feladatok
között
úgy társadalmi,
mint nemzetgazdasági
szernpontokból
a ~legégetöbb
szociális
kcrdé .•• ér munkenélkirliség
problémája.
A megoldás
alapelve
megsztmtetní il
íevek elosztása és a termelés fejlödése
Alábbi

közötfi
Gj

óriási

aránytalanságo/.

vállalkozásokat,
új
makat kell teremieniink,
szá g belső vásárló erejét,
pességét
növel jűk, hogy

rnunkeelknt«
hogy az or;
fog yasztókéa munkapiac

+-
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nyujtsunk
a Iilmgyártús
fenti alapfeltételéről.
'Nézzük meg közelebbről
az ilyirányú
ktilföldi viszonyokat.
amelyek a kérdés
clbirálásánál
döntő jelentőségűek.
A vi/éig filmgyárliÍsában
- az. oxoti.
kus országok kivétclévcla következő
államok ~észesednek
a legíntenziveb«
ben (az országok
mcllett feltüntetjük
a legutóbb gyártott 3 felvonásnál
hosz.
szabb, u. n. játékfilmek
számát, vala,
mint a szfnházak statisz tíkáját):

fejlődésével
újból a fogyasztók
tábo,
tába elííthnssuk: a társaclalomnak azt a
tekintélyes
részét, amelyet
a válság
óriási nyomása még él mindennepí
ke.
nyú/ől
is megiosztott,
Egy ízben
már
Ioglalkoztunk"
új
filmszinhúzek:
letesités enek: a lehefőse:
gc!vel. A felvetett
eszmét azonban annakidején - az 1930. évi népszámlálás
megfelelő adatainak
publ ik.ilá sa híjján
- nem támasz thattuk alá a számok
megdönthetetlen
erejével, miáltul csak
kontúrszerűen
világítottuk
meg propoziciónk pcrspcktiváját,
Ezúttal pótoljuk
mulasztásunkat.
A
Központi Stetiseukeí Hivatal kará,
csonykor
jelentette
meg az 1930. évi
népösszeirási
anyag rnúsodik kötetét,
arnoly i"\agyarország
községeinek
gaz;::
dasági tcvókcnysépét,
tíz év alatti vúb
tozásait és fejlödését tárja fel.
Külőnőscn
aktu.ilissá
teszi sorain.
kat a Fíírnkuíture
legutóbbi számában"
írt közleményünk,
amelyben a magyar;;
országi filmszinhúzaknak,
mint él ma;;
gyar film élet útőereíneíc
lassú elsorvn«
c1ásár6/ szémoli unk: be.
Azzal él srínhúzporkkeí,
amellyel mí
rendellceaűnk, még
csak
gondolnunk
sern szabad
egy
fejlődésképes
luizei
filmgyllrfás
lehe.ősegere;
minden (gye::
kezetűnk: ellenere sohasem válhat gaz::
dasági tényezővé.
holoft
kétségtelen,
hogy
a film mint exportcikk,
nyösebben
befolyásolhatja
szág fizetési
mérlegének
alakulását.

A film-

L. a Fiinikultwra
L a Fílmtsníruro

1933-ban

19J,3·ball

1000
szinházra
hazai

jutó

AlI.

száma

510
l64
150

19.000
5.058
4.985

26
32
3J

130

4.()()()

32

24
16

902
759

27
21

9

414

20

A kisebb szinhnrpurkket
rendelkező
orszAgokban a gyárfási arányszám
lé,
nyegesen
(egyha-rmaddal)
kisebb. Az
amerikai anínyszám
viszont azért tér
el az átlagtól, mert az ottani gyárfási
kvetvium
önmaga
is teljes mériékben
fedezi a sziikséglet
mennvíséget.
Mielőtt"
fentiekből
a gyár/ás a/ap'
ídtéfelénck
törvényszeriiség~f
állapítanók meg, elengedhetetlennek
tartjuk
az adatokat
szcrnléltctőbb
módon i"
lusztrálni.

* Lcngyclor
szempontjaból

a legelő,
az or,
mikénti

1933 májusi
19:3;) januári

sztn-

;l~á~~~
~:á~l~
grit~:~u

Ész , Am. Egy.
Xagy-Hritannia
Némctorszújr
Franciaország
Ausztr-ia
Lcngyelorszúg=)
M ugvarország

saázot csak
s.zcrepeltctjűk.

ősszehascnlítá=

~Z

IMI IE G] IEIL IEINIl

A versenyképes
magyarorS'uígi
film:
gyártás megteremtesére
'"evés minden
előzetes anyagi lildozaf, de elöfeltétele
az a hátvéd, amely annak ren/abi/ifá;;
séÍf biztosítja.
A nagy számok törvényét
vesszük
segítségül,
hogy
némi
tá jékozte.tűst

*,;:

A gyártott

AZ 1935

FILMMŰVÉSZETI
Szerkeszti:

számát.
szantát
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300

4.000

200

2..000
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400

~panYQlor-:z;í!!

Ausztr-ia
( 'sehszlovákin

+-+-I-~~-+-I-+
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Me{yarrlzaf:

államban

fell n:

igazolunk:
j moz ira
jutó iélekszűrn
16.900
-I2.filU
21.J5U
lű.700
12.300
10.700
10.000
~.1011
8.5011
7.300

Ezek szerint a len~ye/országi
viszo::
nyak a Icjlődós
lehetöséuc
szem,
pont jából 'a legkedvezőbbek,
Az
ottani mozi park és az európai átlag kő.
zötti különbség
2 és Félszeres.
ftfagyar:

100

---=fi1mek,

nlinclkét

a következőkkel

Európában
átlag
Lcngvelort-zájr
1<.Jag,;-'aror,sz{lj!
Olasxország
~ émetorszéu
Frnnciaorsaág
Nngybritunnin

-f-!O~\1\il---1-+-+-+---1I--+500

ooo +-':lf.\\+---+-+++-+
6. ooo +-1.-1-1-+-+-1--"-+

8

azonban

emit

Ország

ooo

10.000

és .'Iagyarország
hel y«
egyaránt mostoha.
igen jelentős mérvii 'lehe,

Lengyelország
zete jelenleg
/! fejlődés

.4 fi1mD'l.árfá./
(zinhizak
/záma

ország átlaga egynegyed del na!!yobb
8z
curopninúl.
J'fiuféin
il
k ultur állemok:
átlaga
800()

--~JZinh.flak

és 12000 között mozog.
fl
középara:
nyost 10.00,et véve alapul; a
mceík
sZéínw
előreláthatóan
rövid időn belül ióO,ról kb. 3000're tag

~\ ...t;lt:s..::tik~1i l,!örbl! Illé!! a laikusok
előtt is a legvilágosabban
demonstrálja, hogy egy ország
filmgyártásának
intenzitása
egyenes arányban
áll színházparkjának
nagyságával.
.i\finél nagyollb
egy ország szin házai:
nak él száma, il11/liíl Jelen,'ösebb lehel él
filmgyártása
is.
A fenti táblázatból
ugyancsak
QuéfeJet
őrőkórvónyü
törvénye
alapján - a gyártás
normetivumet
is le»
olveshet juk, ernelv «zertnt azokban ae
országokban,
ahai a filmgyárféís
inter;
necienélis
szerephe z juthat, a gyártási
indexszám
30-32.
Kétségtelenül
rendkivül érdekes meg,
{illapitás!
Anglia. Nemetorszeg.
Franciaország
éit/aga - ahol a hazai filmgyártás
világviszonyla tban
is igen jelentős
té~
nyező -.
egy nívón
mOlZog. A ueztr!e
filmgyártása
kereken
ezres
film,
sztnházparkjával
ar háttérben
- ugyan.
csak megközelíti
a fenti aránysZélmot.

lengyel

növekedni.

A jelenleg
398,at kitevő
magyar
filmszínházpark
közel 900,ra emel.
hető anélkül, hogyatermészetes
kialakulás
egészséges
fejlődésének
alapfeltételeit
veszélyeztetnénk.
l"lc.~na~yobbodott
moziparkunk
azon,
ban korántsem
tercmthctnc
olyan kedvcaö J1;yártúsi viszonyokat.
mint
il
rnilycnckct
pld. Ausztriában
találunk
(2.10 millió ernber beszél a fölelőn ne.
metüll), ám ketségtelen.
hogy
a magyar
filmgyártás
aktivitása
mai rnéreteivel
szemben közel háv
romszorosára
volna emelhető.
.ti magyarországi
[eíteeztésének

iréínyú

jelentöségéf

hlmgyárl
ás ilye!.
nemzefgazdasé:igt

csak fokozná
az éJ kör
ugyanakkor
[itrnímportuní:

mény, hogy
15-20 széealékk«!
csökken ne.
Magútól órtctödik,
hogy
cgy

6

et.

ilyen

__ ------
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nagytávlatú
kép
nem
konstruálható
két számsor
egymásközti
arányából.
A
dcrnográfiaí
viszon yoknak,
a társada ..
lomgazdasági
tényezőknek
gondos,
a
modern matematikai
módsecrck
útján
való
vizsgálata, az összes kornponensek mérlcuelóse
és euybevctése
adná
meg a helyes prognózist a természetes
kialakultsúg
lchctőségciec.
Vessünk egy pillantást
a· magyal'
filmsz.in házak legutóbbi számszerű ala:
kulásáru. Volt
az ország
mozijainak
száma
539

l!I:!H-bcn
f9~ban
1931-bcn
ln32-ben
lfJ3.'3-hnn
100~-bclll

488
479
4.16
418
398

A szinházak esőkkenése
természetes
következménye
volt a film újabb in.
vcszticiót
követelő
technikai
fejlődésőnck a hangos filmnek -, amely
kiilönösen él vidéken változtatta
mefJ. él
színházi strukturét, els-ösorban a kisebb
lélekszámú
községek
körében.
f-\ Fílmkuíí ure logutóbbi
számában"
rósaletc ..-scn ismertettük
ezt az eltoló:
dűst. Ezúttal csak néhány adatot kivú,
nunk
emlékezetünkbe
idézni,
hogy
cszmónkct
kellő mértékben
támogassuk.
A jelenleg
működö
Iilmsz ínházak
rncuosalása
ft k őzségek
(városok) lélekszúrncsoportjaí
kőzőtt a következő:

Lé eksznmu kÖz<ée:·
ben (vAroo;okh,l1I)

A reoaik száma
l!)2g·bcn IY34-ben

:!(ll'Oil!
a.(UUI
2001
;J001- 4.000
/1001- 1).000
,,001'-10.000
111001-20.000
~0()()1'---30.000
30[)()1-4~.()if)
"OOOI-.iO.OOO
;;'()()Ol-cn fcliil
Osszesen :

'" L.

a

Filntkultnra

32

ss

V
31
18
N

-23
-23
-28

105

-10

539

398

-141

1935

-23

74
20
lG

-10

januári

Nálunk a kőzép, és kiskatcgór iájú
községekben
levő filmszínházakat.
ke.
vés kivétellel
helyi vállalkozások
Jé,
tesitették.
Ahol hiányzott
a kezdernényczési készség -' amelyhez nem
kis mértékben társult a technikai ér:
zéknélküliség
- ma scm ismerik kő.
zelebbről
a század logfontosabb
kule
tureszközét!
A
legmesszebbmenő
propagandát
kell a szak mának egyetemes
érdekei
alapJán kifejleni,
hogy az akció köz,
ismertté
vél jon.
Az érdeklődöknek
pedig meg kell magyarázni,
hogy ma

~21

so

.ti

maf,!.yarázafa?

1934-ben
több (+)
vagy
kevesebb
(-)

·11
i'.í2
113
72
20
26
Hi
115

+

Fenti táblázatunkból
az a tanulság,
hogy
vannélk olyan 2000 iélekszűmon
aluli községek
is, amelyekben
éleiké»
pes szinhézek
alapithatók,
A 20003000 lélekseémú
községek: közül meg
több mozi van ilyen előnyös helyzet,
ben, Az arányszám
az 5000-10,000
lé,
lekszámú községekben
a legkedvezőbb,
Megállapításainkból
logikusan
az
következtethető,
hogy olyan 3-4000
lélekszámmal
bíró községekben,
ame,.
lyekben
az egyéb [eltételek: kedvezők
(föleg a lakosság foglalkozása
és vele
parallel az anyagi helyzete),
egy,egy
mozi létestiese a szerényebb
igényeket
feltétlen
kielégíti, a 4-5000,es
kozse.
gekben a szinhúzek: alapí'lása egyálla,
lán nem jár kockázattal,
az 5000,el1
[elűl! községekben
pedig egy,egy szín»
ház alapítása
kulturális
szempon Iból
elengedhetetlen,
rot a magyarors,zági
filmgyártás
támogatása
érdekében
nemzeti követelmény!
Amikor a fenti szcmpontból
átnéz
tük az 1930,.s népszámlálás
hatalmas
kötetét,
rncgütközésscl
állapítottuk
meg, hogy milyen
sok olyan helységünk van, amelyek
lélekszáma
az 5000,et meghaladja
és a községnek mégsincs mozija,
annak ellenére. hogy - mint fennebb
láttuk az 5000,en aluli lélekszámú
községekben
Tévő mozik az összes szin.
házak több mint 22%,át teszik ki.
1'1 i ennek az érdekes jelenségnek
II

2

-5

számát.

7

')~r
~-----------.•.
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már

nem követel
nagyobb
tökebei ek»
egy szerényebb
igényli mozi be»
rendezése,
ami annál kevésbé hagy.
ható figyelmen kívül, mert az arnortizúció
lehetősége
ilyen
körülmények
között igen kedvező cs kockázatról
egy~
általán nem lehet sze!
A két egyesületnek
támogatnia
kell
minden jelentkezőt,
kezére kell járnia, hogy Magyarország
minden [elen»
tékenyebb
községében
mielöbb
ott,
hont találjon a film!
Alábbiakban
185 háromezer
lélek»
számnál
nagyobb
k ozséget
sorolunk
fel.
ahol el!y",gy mozi alapítáwinak
kedvező előfeltételei
kézenfekvők.
a
nagyobb,
6000,en
felüli
télekszémú
községekben
még a helyi gazdasági te,
vékenységet
- amely az ottani lakos.
ság anyagi jólét érc is enged következ;
tetni - kiiíőn [ettúntet juk,
A 3000-4000
Iélekezémú,
mozi nél,
kúlí községek:

tetést

Abasár, Alsóság,
Atány, Bagamér,
Balatonkiliti, Balatonudvari,
Bana, Báta, Berekböszörmény,
Besenyőtelek,
Bócsa,
Bolyok,
Borota, Böhönye,
Bököny,
Buj, Császártől-

~;~~~~~I;i~,
-zúllás,

G<Í\"a, Gönc, Gyón, Györköny, Hasznos, Her
eegszántó.
l l omokrnégv,
j ászszentlasaló,
J6.
zsu, Kukucs.
Kautor jánosi.
Karácsond,
Karád,
Kartal.
Kerepes,
Kétbely,
Kisköre.
Kisláng.
Kouvar , Kótaj,
Kömlő,
Lébény.
Mád,
Mágócs,
Májsamiklósvár
,
Mezőtárkánv, Mocsa,
Mosonsaolnok.
Nagybaracska,
Nagydorog,
Nagyrébé,
Napkor.
Nemetboly.
Nyirncsád,
Nyírbogát,
Nyir'lugcs,
Nyirmada, Orgovány,
ÖCsény, Pátroha,
Pér, Pinceh-ely, Rácalmás,
Sári, Sarszentmiklós.
Sarud.
Sükösd, Sznkmár,
Szentmártonkáta
, Sz.ihulom, Túllyn.
Tápiósáp,
Tápiószecső,
Tn ss.
Tutútszenuryőrgy,
Tengelic,
Tiszadada.
Tisanderas.
Tiszadob,
Tiszaeszlár.
Tiszakarúd.
Tiszaluc,
Tiszasüly.
Tisaaszeruim re. Tótalmás. Tömörkény,
Vállaj,
Vencsellő.
Vép.
Zalalövő, Zaarhlny.

lélek szemú.

A 4000-5000
kiili községek:

1110zi

Aba, Abaújszántó.
Aggtelek,
Akasztó,
8:1nlnd, Cece, Csákvár. Csány, Csánytelek. Decs.
Döbrököz.
Ecséd.
Etyek,
Hort, ] lovszupúly i, Jánoshida,
jtiszdózsa.
Kállósemjén,
Ka.
löa. Komeesc. Kisterenye.
Kocsér, Kóka. Mngyarbánhcgycs,
Nugykamarés
Nvtireayh.lza,
Pálmonostora,
Polgárdi.
Próuayfalvn.
Szalkszentmárton.
Sza.nk, Szentgűl,
Szcnti-aván. Szód, Szönv, Tápé. Tarpa,
'Ti-zakiirt, Törtel, Vámospércs,
Vaskút.
A 6000 Iéleksz.ámnal
nagyobb, rnozi
nélküli községck névsorát nyomdatech-

C~é~l~;b~~dI~;:
~~~~~t',
D~fl~ nikai

Ersekvadker

t,

Farmcs,

A 6000 lélekszámnál

okokból az 5000-6000~es
gek ismertetése előtt közöljük.

Fertörükos.

nagyobb,

mozil1élküli

kozsegek

kőzsé-

:

E b b ö I

Község

~
~
:3

Hnjdusámsou
Ibrány
Kenderes
Nagybánhegyes
Nagyecsed .
Nagyhalász
Oros
Tápiógyöngye
Ujdotnbovár
Egyek
J;iszfény~:l;aru
1,í.... zkisér

Oceöö
Pilis
Solt
Sövényháza
Kőrösladánv
Mélykút

6,';74
6028
639·1
6214
(;628
666!)

6323
6147
6166
7\138
7797
7070
7972
7215

7·j30
7330
81;;"
6O~3

nél,

~

~1 ~

o.•
2719
2830
2920
2735

'0

2301
2013
2391
2392
2131
2146
2191
1887

2.)51

262,1
2620
2482
2215

1.277

2473
3423 2912
2310
3176
3677
2817
2010
3091
2592
3281
28;8 2538
~J6!)!l 2.-R8
354!l 2319
29m

8

~~
"<
t;..:.o

~ ",-"
~E

171

174
243
162
204
263
209
234
40!)
229
218
361
3\)2

;;60
316
1112
I5t

372

62
56
58

iri

8~
63
53
75

27
54

74
81
114
86
63
20
110
99

I
§
19
J2
22

10
14
23
28
63
2411
17
19
32
23
152
37

JUJ!
49
38
54

48
58
41
58
47
33
58

51
74
84
67

32

68
30

23

89
69

so

30

~
~~

._~
67

39
76
24 58
20 22
9 5.1
29 35
61 61
93 81)
34
53
37 4H
63 80
40 160
86 59
88 93
31 7(;
126 137
55 71
15
30

~

Az JOOO-6000
ka/i községek:
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Ieíetcezernú,

mozi

elekes jelenségnek
a ket állarn ~<Izda;
sági bercndcz kcdúsúnek
kulönbségc
ad
mauvarúza tot."
R~gi e xiome ; [I k ult ur s a gazdasúgi
élet fiiggyénye.
A nagyobb kulturának
nagyubb az eltartó ereje. Az országok
gazda~úgi erezetének
gócpont jait nem
a rnezögaz daság],
hanem az ipari. kereskedelm.
és u többi
foglalkozási
~lgHk fcjlcrtsógc
siuít], Cz a kéf állam
l•.:özöfti
k ulí unillajJof::különbség
adja
mélgyaráulf
ál nemcsek
annak
él
na:::
gyobh
rnozi perknek,
amellyel
AuS'zlriéJ
rendelkezik.
hanem
annak a rendkivül
érdekes
Jelenségnek
is.
hogy
míért
Will
o/Yf1l} Ilagy
különbség
a kél Ol':
~:zúg körött
a íílmszínheznk
megoszlása
tekintetében
a községek
(városok)
lé,
lel<.suímszerinti
nagyságcsoportjai
sze.

nél,

Apátlalva.,
Erdőtelek,
Fehérpyarnuu,
Főldcs.
Hajós.
Har ta.
júsaalsósaentgyörpy.
j asaszcutandrús,
Lőrinci . .:\J adaras.
>.:"a):rym;íxóc-. Nyirébrany,
Xvirndony,
Okány,
Sajóvarkonv,
Sáudorfnlva.
Screeclyes, Szeutctor
Ilya.
Tüpiószcntmártcn.
Tiszacsege.
Tisz;!
nana. Tiszaroff,
Ujhartyán. Zagyvarékas.
:;:

Az egyes európai
országok
szenm
LgY:Cgy filmszínház ra juto lélekszámot
Feltűntető
fentebbi
t·úblázatllnknaK
Ausz triára vonatkozó
adata
épp
úgy, min t bennünket
az aránvszára
ktsz;_\mítú_sáJ1úl - méltán mcglcphcttc
a ..~
olvasót. Az első pillanatban
szintc hi.
hetetlennek
látszik, hogy amikor !ll/s7.l,
tríe teriilete
9.000 negy cetkiloméí errel,
népessége
2.1 millióval
l\'fagyarország
mögöfl
következik.
filmszinházparkja
kéi szer akkora, mín! a miénk.
lvHután akciónk
jelentőséget.
kivi tc:
Iének
és
kivihctösé~ének·
kockázat
nélküli lchctóséaót
a I~gkőrültekintőbh
minuciózit ással 'akarjuk~ ruegviláuítani.
nem hanyagolhat juk cl ncmzetközi
pár:
huzambaállítását
Scm. Az ősszehasonlítás
szempontjából
elsősorban
épp
Ausztria
mozivíszonvnínek
elemzése
n yujthei
é-Ihlpof a «zembeéllítúshoz,
Kétségtele».
houy a két orszúg filméletét közös nevezőre
hozni
<lZ iilla~
mok ~azdasú~ú viszonvainak
külőnbőZŐ'iég~ miat t 'nem Ichei Kőztudoműsú.
hogy Ausztria
gazdasági
helyzete
soh.
kal keclvezöhb,
mint a miénk .. (Épp a
napokban
olvasha ttuk.
ho~y <1 lcusú.
lyosabb politikai
válságok csztcndeió.
ben - 1934,bcn _. Ausztriának
fizetési
mérlcnc elérte a teljes egvesúl vtl} Az
összehasonlítás
megközelifö'
éri ekii
gazdasáakutafó
JelellföSé~e
azonban vi:
tán [elűí áll.
Annak ellenére, hogy Ausztria
terü»
lete
ll.
lélekszáma
31 %,kal kisebb.
mint ]\'\aj1yarországé,
II kÖzs·égek
szá::
ma a szoms.zéd();s
államban közel 27%::
kal magasabb,
mint
nálunk:
.Magyar~
orszúg 3421 községével
zem ben
az
oszt rák közsópck
száma 4359. Az ér.

rinl.
Lélekszámu községekben
(\'árosokban)"
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A gazdasúgi élet fcjlödésének
a nép
dcmogrűfiui
sajátosságaira
gyakorolt
butá-sa ti.idröződik
\-i!'~sza fc,;Ú túblázarunkból. Csak az iparforgalmi
;ellegii
gazdasági
kell/ura
teremthet
olyan
kedvező

milyeneket

[ílméletí
viszonyokat.
mtnt
Ausztriában
találunk.

Ausztriában,
ahol a mozik 82%:3
5000 lélekszámon
aluli községekben
helyezkedett
el, amig Magyarországon ugyancsak
5000 lélekszámig
terjedő
helységekben
szmházparkunk 26·!',a működik.
'1=
~\l;:lgyarnr~'l.;ígon
:I
kereső
népesség
5iV: -:I {)"t-crmelé:::c::cl. 30%-a
bányászattal.
iparral
L'o;
kereskedelemmel
foglalkozik.
Ausau-iábau
a két aréuvsadm : 23 (O.:; .Jflr
Az országok
fővár~sa nélkül.

**
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összes községei
közül
J'Iagj'8rországol1
2i2:::ben

625:

ben,
mozi.

A FIL1\!

vall

Az oeezes községekhez
visz o;
az arányszám
14.4, illetve 7.4%.
Magyarország
min t agrárjellegű
ál:::
Iam - közismert
kiilpolitikai
okoknó l
Iouva
átmenett stádiumban
van: az
ország

mind

jobban

é» a természet
inkább

felszabadul

kénvszere

szel/em

a [öld

alól és mind-.

i fermészetavé

válik.

Ez a tünet azzal biztat, hogy a !lav
dasági fc ilódésscl
eg~'(!nes arányban
változó elemi demográfial
jclenséqck
kőzőtt fontos szcrcpct
betöltő kuttur»
élet is II haladás u/jára
férf. emi II film:
színheznk: sxeporitésénnk
kérdését még
tlkfuálisabbá
teszi.
A j\(n7.ienf!edélyesek

orszúgos

egye:

süle/ét k iilőu is fclkór iük arra, houv ha
moxialauítás
kérdésében
valaki felvi:::
I:lQosit:ío;-t kérne WIc és a szóbanforzó
vonatknzűsban
rr-cafelclö adatok
Ilc~m
•.íllnúnak
rendelkezésérc.
vegye igény::
be éJ mi kés.zséges szol,~álatvnkat.

-----,

CENZ1;RÁZOTT
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nőre,

~

(Hangos)
l. Egy éj Velencében

7 r. 2039

lll.

2, Ida regénye
3. Március! mese=4, A z uj rokon

8" 2159
7 '. 1890
9 " 2366
9" 2132

"
"

5.
6.
7.
8.

tib akác Az égő nadrág
2
Buzavirág 8"
Tavaszi parádé
10

9. Helyet

401

111.

693

lll.

2054 "
2867 "

az örc-

geknek
10, A mcseautó
ll. Ámor és társu
12. Emmy
13.·A börtőutőltelék

-

-

Összesen
Egyenlő

8"

2380

'J

iO " 2738
3 ,.
8 " 2054
1"

14. A két üttetvényes

15. Péter -

"

H

JI

l "
10 ,,2717

+

HALOTTAI

Alfred
Hansen,
a 'dán származású
német filmoperatűr
Berlinben
50 éves
korában meghalt,
Hansen a viláuhírű
Nordisk.filmgyár
kopcnháuai
műter.
móbcn
kezdte pályáját,
majd 1915_ben
kertilt Bcrlinbc, . ahol
csak hamur 'd
legismertebb
operatörők
egyike
let t.
Lubitsch mellett éveken keresztűl
del.
gozo!t, Az utóbbi
években
oktatófilmckct forgatott
Berlinben.
Anna J.1üller:Lincke, a néma filmnek
ez a közkedvelt.
rokonszenves
k órni.
ká ja. január
2~J:én éjjel, 65 éves korá:
ban súlyos uyomorbaj
következtében
egy
berlini
magúnklinikán
meahalt.
Anna /lfii/ler,Lincke
filmjei
másfél,
két évtizeddel
ezelőtt a legkeresettebb
filmek közé tartoztak.
A hanuosfilm
óta <1li~ 1-2 filmen láttuk és n~úr kevesebb
vonzereje
volt. 'Ujabb nemet
kómikák
kerekedtek
föléje
és
így
csukhamur
csakhamar
Feledésbe mcnt.
Akik
azonban
annak
idején
látták.
s:.-.:ÍVCSCI1 és örömmel
gondolnak
vissza
erre a kitünő
és tehetséges
rnű vész-

nyífva

370 lll.
423 nl.
lJ

25,396
1.887111,

27.283

Ill.

A Magyar
Mozg6sZ-ínházal,
Központi
Szö·
vetkerete
krt. január
21-m tartotta
a'nkulé
közgvülését
a Mienl.-I.ávéháü
k illdntermében.
Az alaknlé
I{özg~,iilésen
Ungérlelder
Mór. a Projetograph
rt. vezérigazgatója
el.
néktilt és kűrfilbelül
30 hnda pesti és néhány
vidék! mO:ft!'ószinh:'aztulajdonos
vett
<lzoil
részt. Az eJnöld megnyitó
után dr. Vári RezSő lig.\'\'écl ismertette
az alupszabálvokat,
auu-Ivek egres
!lontj<li felett
hosszú vita
illdult meg. majd égvhangúnn
ellogadták
és
kiküldtek
egy haHagtí. hizottságot.
amelynek
nl a reladata.
hogy az alupszahálynknr
az
elhangzott
Ielszűlaldsoknak
megrelelőC'1l átdclüozza
és eg.v úiahh,
lclvtntölauos
!,öz.
trvüJé~e!l ter-lessze elő,
Ez a fol:rt.ltóla.tos
I{öz~"iilés választja
azután meg ai i~azg;;ó.
l\{i~ot. " vél!rrhaitóhizottságot
és il relii~\~f'lőbizottsrlgot.
A svdve tkezet célja I,özös üzletkezelés
mellett,
jlJef6le~
II
kiilcsönösség
alapján
a lIla,!.!'var fi1mg,v:irj{(s -előmozdtfása
és tagjai
érdel .•ének szolgalatn , közbs árubeszerzésele
hitelszerzés
révén. ilJelöfretg a
szdvetkezet
ütlan lebonyolítandó
nöeös iizJeti akciók rév/n.
L
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nagy ciökészülctckct
tesz
Német
Filmszínházak
Birodalmi
Egyesületc.
Ez az egycsiilet a szokástól
eltérócn
nem levélben hívta 11'lcg az európai moz ik at a kongresszuson
való részvételre,
hanern kiküldte
két vczctösógl
tagját:
Fritz Ber/ram elnököt
és Fríí z Fuhrmann alelnököt, hogy személyesen
hív,
jak ml;g it kontinens.
államainak
a
rnozgósxtnhrix
vezetőit. A két dclcuált
rruir beutazta Spanyolországot,
Franciaországot, eljutottak
az északi államoka
ba, majd Varsén.
Pdgán és Bécs •.n
keresztül Budapestre
érkeztek, ahol hér,
fün, január 21"C:m, tisztelegtek
első"
ízben Balogh Kálmánnál.
a .~\j\\OE c),
nőkénél.
Balogh Kálmán <l képivsclő.
házban levő irodájúbun
fogadta a né"
mct vendégeket
és ezen
a szűk cbb
túrgvaláson
résztvettek
Gerö István,
/Jú:;; Oszwald,
1\1orvay Pál, Fcnyó
Sándor, Castiglione
l Icnrik,
Hubrich
Virgil és Lajta Andor.
Ezen az órtckcalctcn
Bet/ram szivé .•
lycs szavakkal
hívta meg a magyar
moz itulajdonosokat
és vázolta cuybcn
az április vég611 tartandó
kongresszus
célkitűzéscit
és terveit. Hangsulyoztu
az elnök,
hogy
mcrmyirc
szükséges
volemennyí
európai mozgószínház ér~
delcet közös nevezőre
hozni, a kiildnbőző terheket,
amelyek
megnehezítik
a rnoxgúszinhúzak
lótfcnntar tását, esekkenteni.
rniridczckct
azonban
csakis
vál/vetett
munkevul
és közös
ekernt»
Illi lehet elérni. Balogh Kálmán
a 111a~
gyar mozgósztn házak
nevében
hálás
kőszdncttcl
vette tudomásul
a mcuhí.
vást és közölte
Beríremmel, hog)' a
részvétel
dolgában
az cuycsület
rövidesen Fog hatúrozni.
Ezután Gerő Ist,
ván hosszasan
ismertette
a ]\!la~yHror:::
szúg és r\ őmctorszúg
között
~ykor
Iunnűllott
cs igen
bensóséges.
főleg
Németorszápra
nézve előnyös
összek őttctéseit
és rámutatott
azokra a ne,
hezségekre.
arnelvek
a magyar ..német
Iilmforualmat
az utóbib
időben nH;g~

bénították.
A megbeszélésen
mcpjelent
többi
resztvevő
is ismertette
a né::
mct elnök elött u rnagyurorszúg!
viszenyokat. Január 21;én délután a l lunruút tekintette
Illeg
.l-r-itz Bertram,
aki
főleg a nagy rend és tapasztalt
tegye;
Icm felett fejezte
ki cscdűlkozúsát,
szembeállítván
a budapesti
rnűtcrcm.
ben mutatkozó
rendezett
viszonyokat
cgycb külföldi
mütcrmckben
észlelt
tapasztalataival.
Ugyanaznap
este RüH
"\·arikút, az Ufa ú] sztárjat nézte Ille~
a .\\agyar Színhúzban.
Kedele n délelőtt
tisztclgő
látogatást
tettek mindketten
[omcsúnvi
. minisztcri
osztúlvfönők
nó!
és Jeszel;sz!<.v Andor
miniszteri
tanú
cscsruil. majd a Moztcuycsülct
VCl.cW,.
ségcvc! Folytatták
az előző l1~lp n...•
t.:g,
kezdett
tárgvalásokat.
Kedelen
este u
j\\ozicgycsüie~t
szűkkörü
vacsorát
rendezett a német vcndúuck
tiszteletérc
és ezen a vacsorán részt\'ctt
az O.'\\J\1E
elnöksége,
a budapesti
filmgyárak
é:.,
n hatóságok
képvisclöi,
vulamin t az
egyes német vállalatokkal
ősszeköttes
tésben álló budapesti
megbizottak.
A
vacsorán Bingert Jűno.s dr. és Gerö
István szólaltak
Föl. A két német dc,
lcgált szcrdán délelőtt mé~ néhány hb
togatást
tett illetékes helyeken,
mn id
délután tovább
utaztak Bukárestbc
ós
onnan folyatj:ík
útjukat
Isztambulha.

11

Speciális

filmszállitások

a világ minden részébe.

Leggyorsabb
vámkezelés a Nyugati és Keleti pólyaudvarokon, a [óvórnhlvotolbon
és a hojóóllom6sokon

"

HEBEL"

nemzetközi
sz:óllitmónyozási
és elvómolósi
vállalot,

IV., V Á C l-U T 1.
Telefon:

15-9-47.

~----------+.~~~~,~--------')~~

dell napos riportert magas árat fizetnek.
Ezenkivűl
még az elsoseg dicsősége
is
fütötte
{I
riportereket
és
él
hiredo»
vúlleletokeí,
íehúí
mindent
e/követtek
il .. csemege"
leggyorsabb
szállítása
ér::
dekében.
Amerikába
a "ll/ashing/on"
óceán::
járó közós vitte az expresz-fíímkúlde.
menveket,
A z egyik
iílmvéllelní
ícon»
ícurrcnsverö etcert lenni, raclíogrammon
reruielí egy repulögepet
a hajó elé.

EGY FILMRIPORTER
NAPLÓJA
Kevéssel
a merseíílei
királygyilkJisság
után éj
fil11lkulfurában
es a nae
pilapokhan
is olvashat:
tuk, hog.y a borzelmus
tragédiának
[iltno pere=
för:;úlclozafa

is

volf.

Edmond Brooks oo«
comb.
él
Pnremounl»
hiradó kiváló o peretiir»
je, él merénvleí
perceiben
egy egészen
kiváJtslÍgos
es .)~,zel'el1csés" helyen ál:
lott,
mert
8z
eseményeket
minden
részletében,
amint
tudjuk
nekb sike:.
rült a leg.iobban hangos filmre [elven»
nie.
Descomb
elé - mane/ha/nám
- tá:
la/va volt a viléígs'zenzáció, de egyben
reá nézve is II végzetes
jelenet, ln er!
a Sándor szerb király elleni mer envtet
ziirzavariiban
Descombot
is egy tévedt
fe~yvergolyó

1/é1jnEl/i két órakor
star/olt
Newyork
kikö!öjéből
Amerika
biiszkesege,
.,Ampllibion'",
egy huszszemelves
posterepulögüp,
A betelmes. gépmadár

legi
é/z

ötórai
repútes után
presz:hajóvaJ.
A hajót
púrszor

körü(repülle
tengerre ekerí ereszkedni, hogya
gő:} és er/ékes
{ilrnkiildeménvt

"o/in".

fcl/álta.

De ö mit sem törődött
hősként
torgntt e tovább

a sérü/éssel,
az :ert ékes

cHl)'agol ~

Descomb
SOrsa
lelún
jobbl'a
tOl':
clllll volna. cle az összes
[elveteleit
a péÍrizsi rendőrség
elkobozta
és ezí
annyira s.zívére vette, hogy az esemé«
nvek izgalmálól
e/gyengült,
sebtöl
léÍ~,
UIS ezervezete
a rendőrség
intézkede»
sének ujabb
izgalmélit
nem birta el,
Descomb hösi haláli hall a [dmhírsro!»
g.iíl~1t hereterén.
JI mnrseítlei

.1
po,')

[dmvéllnletok

nek:

csak

föbb

iHJ::

tárlldouis
uhín siícerűít
a rendőr:
ség reseéről elkobzott
filmeket
vissza:
«zereznl.
J~s most,
hogy
a felvételek
mielöbh
él mozik
közönsége
elé kerülje:
nek. megínduít
a verseny,
kűíönösen
.Imerikél
felé. ahol az ilyen nem nún:

6\

"

stir:
. .fal1n

.

De, ahogy az
"A mphibion:
vizre
szállott,
egy íuünímes
hullám
vag ta
o/dalba. a gép előre billent és «zcnnet
merii/ni kezdet t. Csak nagy nehezen
tudtek
a .. \l"élshingfon'·
gőzös
bél or
met ró zni a siilyedő repülőgép személy~
zetének öt fE/giát az oceún jeges ví zé»
b61 kimenleni.
A I'epiifögépet
és személyzelének
a
Fntotiik: lagjéil a tenger hullámai nvel«
ék: el, akit mór seincs, nem sike~'iiJt
í

kimenteni.
,i «zerb "...irály
tragédiája így
"fji1noperéf,'őr
és ídmhírvívő

bövült

tragé:

diájává.

,'Ieri
!Js

merénylet
fumhírseoí»
gei/alának szomorú
aktusa
exeet ko:
réÍnfsem feje7ődöf!
be, mert a gyélS'lOS
eseménynek
meg egy tragikus
ufójéÍ:
tcJka is volt,

az ex»

falálkozot!

ez is hősi
,c;;:olgálafában.

/wlál

a [itmhírterjesz»

Somkuti
!QLl

ls/ván.
-

A debreceni
Urrinia-mozgé,
amelynek
~IZ
engedélyes~
tudvalevően
az Ébredő Magy~l1'01. Egyesiilete,
[anuür 10-én bezár-t. Annak
a Iulznak a tulajdonosa,
melyben az Urúniu
játsztk, kitakoltntasi
eljárást indított
a moz ,
gószinhüz
ellell , mire az
igazgatós{lg
he
Hm várva
<I döntést,
besztintette az előudasokut. Uj társasúg vnn nlakuléhan
dr.
Dániel
Sandor budnpesf i iigvved
vezetésé\',el, ügy hog:.' remény
van arra,
hog'y az
Lrriniu rövidesen
njhól megkezdi
lIlíí1<ödl~~I!t.
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A MOZIEGYESÜLET ÉS AZ
O. M. M. E. UJ VEZETÚSÉGE
A ,Magyar MozgóképüzemcngedClyc,
sok Orsz, Egyesülete
január 4...én, az
Országos Magyar Mozgúképipari
Egye.
sűlct pedig január 6~án tisztújító
kőz»
gyülést tartottak,
amelyen a kövctkezöket választották
meg:
t. o. M. M. E:
Etnők : dr Pogány Frigyes.
Tőrsvlnök :

Ho~amesa~at

J lorovitz Richárd.
Ogyv.
elnöh:
dr Libertiny
~'Iérron.
Títhár: Guttnumn
Manó.
Pénztáros:
Szigeti Ferenc.
Ellenőr : Tsuk
Imre. ()gyés:;,'k: dr Vári Rezső és dr Gelléri
~1 iktós. ,'[ vd/as:::t1lldllY
tagjai.'
Antal József,
II ubrich Virgil,
Matzner
Károly,
Guttmann
Károly.
l\.OV:ICS Emil, Gerő István, Fodor
Adolf,
PIess
Ferenc,
Wdnter
Sándor, dl
Frankl
DC7_"Ö, dr Vitéz Xfiklósnc.

!Iör!!!

2. M. M. O. E:

Az ismeretlen
katona
éposz a.

Elnők:
dr
Déc-d Oszvald.
'l'('.~,.ető elnök:
hl'j.!-yi István.
vozd Kálmán,

Balogh
Kálmán.
Tár selnők:
Alelnök.'
Gálcsiky Jenő. Ug),·
Morvay Pál. Háznagy:
BorEltenőrók : Szerumurj ay SzaKultúr Mozgó (Kiss Ernő).
S·zdlli/lfi::sgdlóJ.::
Rottenberg
Rezső,
Salarnmcr BCJ:l, Vörös Gyula, dr Moskovics
László
(Újpest). A t!(íJaszt1/1l11J)' tagjai:
Fenyő Sándor, Grics A 1"1 ur, Gertler Fülöp, Ungertelder
)'16r, Segall
Izsó, Gcrö István,
Guttmunn
Károly,
Kuhn Károly, Pásztor
Béla, Winter
Sandor. Gábor
Bela (Zalaegerszeg},
Friedrich Karoly
(SOpron),
Xlelkovits
Mihály
(Komárom).
'T'óíalvy
Gábor
(jűszberény).
Schwarz Károly (Orosháza), Berger Sándor
(Kispest).
Hirsch Lajos
(Nagykanizsa).
Vá'asZ/mán."; póttogote:
Kormos Gt1S7A{IV, Konta Jenő, Lédercr Lajos. Csomor Gyula. Magyal' János. Járulék kiveíőlc:
Gries
Artúr.
Hirech Lajos és Tófalvy Gábor.

A legnagyobb
amit valaha

BUDAPEST,
NÉPSZINHÁZ
UCCA 13.

munkaközvetitóje:

12.••.

Telefon:

Hivatalos órák: 2-6-ig.
Munkaügyeket

háborus film,
készitettek.

A rohamcsapat alllra! a világháboru nyugati hadszinterén
mutatja be az elemek és
emberek harcát.

Magyar Mozgófénykép Gépkezel6k
Országos EgyesüleIének
Budapest, VII., Almássy-tér

hósi

Weisz Henrik a Rex mozgó

gépésze intézi.
Hivható d. e. 1O--12-ig45· 7-Il és 6-12-ig
32·1-75. - Levéleim : VII., Szövetség-u.
ll. I. em. 28.

13

30·5-60.
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y1LÁG FILMGYÁRTÁSA 1934-BEN

V

I. AUSZTR
Az elmult esztendőben
igen kedvező
körülmények
kőzőtt Icjlödőtt
Ausztria
filmgyártása
Bécsben 3 nagy műtcrcm.
ben készítenek
filmeket és pedig a Sa,
scha roscnhugcli Jés
a Tobls-Sascha
sicveringi műtermében,
amelyek közös
vezetés alatt állanak és végül a Selcnophon schönbrunn;
műtermében.
Az
elmult esztendőben
13 filmet fejeztek
be és az év végén még további 3 film
volt megmunkálás
alatt, amelyek
kö.
zül egyik-másik talán a szinkronizálási
munkálatok
kivételével,
el is készűlt.
Ezek között a filmek kőzőtt volt né,
hány európai-hírű
siker, igya
Bécsi
bal, Mcsék a bécsi erdőből, Csillag ra,
gyog az égen, a Nocturno, az Ascw,
Mulassunk reggelig és így tovább. Az
Ausztriában
gyártott
filmek a belfőlJön az előállítási költségeknek
csak a
15 százalékát
tudják behozni és így az
osztritk filmek exportra
szorulnak.
Ez
az export a legtöbb
esetben sikerül is.
A belföldi arányszám azért olyan ala.
csony, rncrt sokszázezer schillinges költségvetéssei
készülnek
a filmek és mert
a rendelkezésre
álló 800 filmszínház,
amelyek legnagyobb
része csak vásárnap és ünnepnap játszik, nem tudja a
gyárt...,i költségeket
behozni. Az oszlo
rák filmgyártásban
foglalkoztatott
sze,
rnélyck száma ezidőszer-int 4000. A já;:
tékfilmeken
kívül a Selcnophon álian~ló
híradókészítéssel
foglalkozik
és ezen,
kívül néhány rövid hangosfilm
is ké,
szűlt az elmult esztendőben.
2. l'\(o)METORSZAG.

és Carl Platen 16 szeroppel. Paul Hcne~el, és Theo Lingcn 15-l5 saereppcl.
6:> filmrendező
dolgozott
123 filmen, "
124::ik film nem tünteti fel a rendező
nevét. A legjobban foglalkoztatott
ren,
dcző Carl Becse volt, utánu kővctkc.
zik Georg Jaeoby, az első 8, az utóbbi
6 filmet készitett. A gyúrtott filmek kö'
zűl ]22~öt engedélyezett
'a cenzura
és
ugyanannyit
is mutattak
be Németü!"
szágban. Ezzel szemben
a bemutatott
külföldi filmek száma 74 volt. Az 1934.
esztendőben
összesen
196 filmet rnutattak
be, amelyek
közűl 122 német,
37 amerikai, 9 osztrák,
8 francia, 7
cseh, 6 angol,
2-2
magyar és dán,
l-j
pedig lengyel, svéd és svájci. A
legtöbb filmet az Ufa gyártotta, Ö-S1.l1
szesen
tizenötöt,
utána következik
u
Terra Jű filmmel, a Bnvana 7 filmmel,
Gustav
Althoff
5 filmmel, a Cicero.
a Ciné.Allíanz
és a Majesne 4-4 film,
mel. Tiz cég forgatott
3 filmet, 13 cég
két filmet és l7 cég l-l filmet. Az
1934...ben ccnzurázott 122 német filmet
22 filmkölcsönzővállalat
hozta forga~
lomha, természetcsen
a korülcti fiókok
beszámítása
nélkül. Az 1934,ben gyár.
tott német filmeket
101 szerző
írta
akik közül Walter Wasscnnann
a leg:
produktívabb.
mert 8 filmjét forgatták
és utána következik
R. A. Stcmmle 6
filmmel. Az iSlJíert német filmirók kőzül B. Lüthge 5 filmmel, Ernst Ma,
rísehka 4 filmmel,
Hans
Ramc.au-t
filmmel és Thea von l Iarbou 3 film,
mel szerepeinek.
3. ANGLIA.
A hivatalos Board of Trade most kő,
zölte az 1934. évre vonatkozó
filmadatokat. Az előző évvel szemben ezek az
adatok nem nagyon változtak.
U~y az
angol filmek száma, valamint az Ang~
liába importált
külföldi filmek száma
majdncm ugyanannyi,
mint am cn nyi
1933,ban volt. Egyedül az angol filmek
hossza változott. Az angol filmgyártÍl$i
statisztika
egyébként
így alakul:

Az elmult esztendőben
124 filmet készítettek Németországban.
néggyel tőbbet, mint J933,ban,
dc már IQ32,vcl
szemben hárommal
kevesebbet,
1931,
gyel szemben tizcnhárornmnl
kevesel»
bet és 1930,eal szem ben huszonnéggyel
kevesebbet,
Ezekben
a filmekben
867
német szinész játszott
1913 sxcrcpct.
A sztnészek élén állnak Ernst Behrncr
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Játékfilm
Rövid film

1932:
196
86

1933:
189
64

1934:
J90
87

A külföldi
filmek száma
az elmult
évben meghaladta a 480~at és. ezcnkí.
vül 690 rövid hangosfilmct
engedtek
be Angliába. Szúzalékszcrücn
az angol
film az utolsó hét esztendőben
óriási
módon emelkedett,
merr
amíg: 1928~
ban a megjelent
filmeknek
osak 13.6
száxalóka volt angol,
addig
1934,ben
már 24.3 százalékot
tett ki az angol
film százalékaránya.
Ez a nagvará nyú
emelkedés
az angol kvótarcn~lclkc'Z~és
eredménye.
lia alapul vesszük a már
meghirdetett
angol produkciós terve,
ket, akkor 1935,bcn
lényegesen
több
lesz az angol filmek száma. mmr az cl.
mult esztendőben.
Az
angol
gyártmányú
fj,lmekkel
szem ben érdekcsen oszlik meg a kiil»
földről behozott
filmek statisztikája.
Az amerikai filmek száma elérte a
454,ct. E7. alig jelent némi behozatali
emelkedést.
rncrt 1933,ban csak 449
amerikai
filmet importál tek. Az amerikai film után következik
a francia
16 filmmel, ezzel szemben a német Filmek számu visszaesett
hétre. Ausztria
két filmmel volt képviselve,
Svájc és
Csehország l-l filmmel. llymódon az
amerikai
és angol
nyelvu
belföldi
J.!yúrtmányú filmek kel szemben mind»
össze 2i idegennyelvű
film jelent meg'
az angol piacon.

annyi hangosfilmet
készítenek,
mint
régebben a némafilm idejében és ehhez
még hozzájárul
az is, hogy akis
míí~
termek állandó színkronizélesseí
foglal;
koznnk, A francia filmgyá r tús Fejlőde.
sének egyik előmozdítója
a [ílmgyét»
túsí kölfségek
vissenesése.
Amig 1932,
bcn egy jó hangosfilm előállítási
költ>
sége 1,800.000 frankba
került,
addig
]934~hen cgy hasonló nagyszabású
filmct már 1,000.000 frankért lehetett cl,
készíteni. Ez a költségvisszaesés
nem
érintette u filmek művészi
Ó5 színészi
értékét,
sőt ellenkezően, müvószí
nívó~
ban a francia
filmek
emelkedtek,
A
francia filmek részére ma 3228 hangos
filmszínház áll mint fclvevőpiac fl rendelkezesre.
Ilyen hatalmas
gazdaság!
Hintcrland
mellett érthető
hoav a frJ'"
eia filmgyártús
egyre fejIŐdik~- A frar»
eia [ilmpiec nívóban és értékben lényegcscn megoszlott, mert nemcsak Páris.
ban akadnak abszolut, modern értelemben vett sxínházak, hanem' nagy vidéki
városok,
mint j\1arseille, 1V;ZZ:1, Tou.
lose, Bordeaux, Grenoble, Lyon és Le
Havre szintén átalakultak
filmkőxpon.
tokká. Annak ellenére, hogya
néma,
filmmel szemben a hangosfilm lényegesen több közönséget
hódított
meg .,
maga számára, az elmult esztendőben fl
mozuóképsztnházak
bevétele
vissza;
esett, ami a beléptidijak
csökkentése,
nek a kovetkexmenve

4. FRA?\ClAORSZAG.
Az elmult esztendőben
bemutatott
filmek
száma
valamivci
kevesebb,
mint 1933,ban volt. Összesen 436 filmet
jelentettek
meg <I francia Filmpiacon.
Ezek közül 301 volt francianvelvű
dc
jobbára szinkronizált
francia film, I~ert
az eredeti francia ~yártmányú
filmek
számu csak 126~ot tctt ki. Az amerikai
származású
filmek
száma
elérte
a
220_at. Nérnctorszáuból
behoztak 43,at,
Angfiából
12Q,ct és Olaszországból
·1
filmet.
A Iruncia Hlmgyárak
ma kétszer.
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"DIATYP"
FILMLABORATORIUM
Budapest, VI!.,Rottenbiller-ucca 19.,sz.
Telefon : 45-3-04.
Felelősség

melleft készit

FILMFELIRATOKAT
AZ EREDETI KÓPIÁRA
a

Hr usko-féle

viJágszabadalam

szerint.

B6rmily stylusu betuk, tetszés saerintl szlnben I
Fehér alapan is kltűnően olvosholó l ~
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Ujból megállapitották

a magyar városok
a számát

A m. kir. belügyminiszternek
201.7101934. B. M. számu korrendelete.
A mozgófényképüzemek
számának
városonkint
való ujabb megállapítása.
1 alamennyi
viselőjének,
seg budapesti
7

Rlja
PL'CS (ebből egy l'n~('d~b' PócshányatcICI)re szólhat
Mohács
Hékéscsnba
(ebből egy
Erzsébet-telepre
szól)

/örvényhatóság
első tiszt»
valamint
a m. kir. reruior»
és vic/éki íöknpíí enyúneíc.

(;~lla

:\Iiskore
~J"k6
('~on/-!r;íd

A
mozgófényképüzcmck
számúnak
városonkint
való
mcgállapitúsu
tár.

gyúban
számú

kibocsátott
kórrendelet

138.000; 1934. B. ".1.
az

cngcdélycahctö

rnozuóf'ónyképűzcmck
szárnút
a tör.
és Illcgyci városokra vonatkozóan
193-:1.évi december hó 31~ig
allapitotta meg és azért c létszámnak
ujabb mcuállapít.isa
vűlt szükségcssé.
A rendőri
hatóságok
clőtcrjcstzésénck elbírálása
utún
az egyes törvenyhatósági
és megyci városokban
enge.
délyczhető
mozgófényképuzcmck
szá~
ruát {kontínpcnsót)
az e rendeletcmct
kiegészítő
jegyzekben
állap ítottam
meg.
A
mcgáliapitúsná!
tek intettel
voltam a túros lakosainak
számára,
,1
népesség
kul turális igényére,
valamint
vényha tóságr

az

üzemek

várható

m. kir. belűgymiuisztcr.
201.í16 1.934. B .. ll .. scániu
kőrrcndrlcíhcc.

ra

,

.,J

E~zttrgolll

Komarom
Bulnssagvarmnt
Kecskemét
(ebből Ch'Y engedély
c snk a
kűltcrületrc
-zólhat
és cgv nYilri cng.)
'Budafok (t"hh('i; c,:_")'cugedélv c-a k Kelenvőlcvrc
Cl'1!léi
Kalocsa
1":: iskunfclegvb-izn
K iskunhalns
Kisp~"t
Xagyk(jrii..:
Pcstsxcntcrvsébct
Rákospalota
Svcritendre
\·jpöl Vác
_
Kaposv.lr
Sopron (chból
szólhnt)
Xyircgyházn
Szckszárd
KI)f:zep;

-

Szombathc!o
Veszprém
'
Pápa
Nnavknuiasn
ZaJac~cl';;;í'cj:!' Stltornljaujhelv

(j

Budapest
(knrltitlun
engedély)
(korlátozott.
c-ak nvrir i üzenirc szóló
cnaedélv)
-

Szcntes
II ódmczdvasarhclv
Szeged (chh.íI ('~y l·ngl'dl·l~ Szntvruaz
~z611J<tt)
Szókc-Jclnrv.ir
1\la~Y;lróv;ír C;yc'jr
Hajduböszörmény
I l ajdutuinű-,
1 r ajdu-zoboszló
Debrecen
l':g-c1'
(;yön~yös
J ászbercnv
Karcap
1<isuj ~z'íll:ís
Xlczdtur
Szo'nok
Turkéve -

S:I'góL1I'j.\n

jővcdclrnczösé-

gérc is.
A mozuófényképüzernck
számának
a városokru
vonutkozó
ez
uz
úiabb
megállapitása
1937. évi decernber
hó
31.ig tcr jedő időre szól.
Felhívom
Cimet u ru si tsa ~IZ elsőfokú
rendőri
hatósúgokat
HIT<I. hogy urucn y,
nyiben
kérd cm adatnék
be olyan ;;Ú~
rosru,
ahol
.r kontingens
rn ár be vun
töltve
akkor
a kérelmet
mindcn
to.
vábbi tárgyahis
nélkül C rendeletemre
hivatkozűssul
utasítsa
cl.
E rendelet
fi
kihirdctés
napjún
lép
életbe.
Budapest.
1935. évi január hó 23~án.
1)/,. víí ez Keresztes-Fischer
Ferenc sk
Mdiékll'/

mozgóképszinházainak

72
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Poulsen

A. és Petersen

kopenhágai
Az új esztendőben
rendkívül
ked;
vcxó kilátások
közott
indult mc~ a
filrngvártús,
amely
ebben
az évben
.;>lőrelúthatólag
18--20 filmet fog pro,
dukálul. Az újév első napjaiban
telje.
sen befejezték
az Igló; diákok Iőlvé.
telcit. majd utána nyomban
hozzúfo~;
tak a llcrmcs-Iilrn
Köszönöm.
hogy el:".
gázoltéíl
cimü filmjének
él főlvételeihez.
A SilS László vezetése alatti produkci óban a magyar szinészuk
sz ínc-java
működött
kőzrc.
iQl' Kubos Gyula.
levor Púl, T'uruv leb.
Erdelvi Mici,
Páger Antal. GÓ~Ol1 Gyula.
:Salamon
Béla. Pethes Sándor,
Pártos
Gusz túv
és mások.
A filmet
Mlirtollffy
Emil
rendezte.
Eiben István Fotoarafálta
és
Lohr Ferenc okl. gépészmér'nök
kész.ítette a hangfőlvetclt.
A gyönyörű dísz;
letek Vincze Márton munkáját
dicsé.
r-ik. A Hermcs új maf,!y:u filmje l1lé~
február
második : felébcn jelenik meg
a Royal.sz ínházak egyikében.
AIi~ fejezte be <I Hermcs
a produkciót, már-is a Cineme-Iílm
kft vonult
be a l lunnia-rnütcrcmbc
é~ hozzűfogott I",;dnai
László szcenáriumának
II
meulilmesltéschcz.
Ennek a filmnek Ez
a villa eladó a címe és i~en ügyes és
rchctsógcs munkának
igérkezik. Cztllro
Géza rendezi il filmet, arnelvnek Vincze
László a gyártási vcactöjc. Somló Iste
ván, a Vigs'l.ínhúz
kitünő
tagja
al.
cpyik
főszereplő.
ezenkívül
Kebos
Gyula.
Berk y Lilii, Gáza" Gyula,
Petíves
Sándor a [őszcrcplői.
A női fő~
szcrepcr
valúsziniileg
Csíkos Rózsi, it
Király
Sz inhúz
volt
prima donná ja
játssza.
A film fölvételcit
valószinü.
lep: február 8_ún fejezik be. utána az onnni az Uníversnt Pnsternnkeprodukciú]e
kezdi meg ti Kis mama cimü Gen! l-ranciskaefilrn
Főlveteleit.
Ezt
is Her,
mann Kosterlít z rendezi. A szeroposzt.lsra vonatkozólag
január utolsó na pjaiban mé~ folytak il tárgyalások.

A. C. G.

mérnökök

"Szerkezet
filmek
hajtására egyenletes
sebességgel"
cirnü, 92129 számu

magyar

badalma eladó, esetleg
engedélyek
gositással

is kaphatók.
szolgál

: Fenyő

hites

sz abadahni

ügyvivő,

pest,

VII., Damjanich-ucea

sza-

gyártási
FelviláHern-ik
Buda-

58.

.............................................
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Or. F. W. Peteraen: GrlfudlaJ;en der Sensitomctríc .. \gl.1 Ivinctccuurscnc
»li tteitungen
!!Ia4 decemberi
4. száma.
(,yilllyörü
kl,illitiblMP.', ugyancsuk
Agfa-cPetforo
arnnypupiro-,
rodéllcl ellátva, jelent
meg ruost ill. .tgt« Kinotvcluüsche
MitldIlmJ;t'lI
II. -xamu. Ez it sztim kiveteksen
nem
tartuhnuz
kídőnbőcő
szukcikkeket,
haneiu
ki:;dróla~ u n'nsítomcíría kérdésevel
foglalkozik t-:-; pedig dr. F. \\'. petersen
ragyogó
es avatott
tollából. Az utóbbi évek Iilmtcchnikai tupasztalatuit
foglalja
össze az író.
akinek c téren ket ségtelcuül
Iclülmulhatatlau
~yakorlata
t:~ tudományos
felkészültsége van.
.\ scnsitomcu-iu
hatalmas
anyarrából
:IZ il'II
csak kástoíát
ad, azonban ez; is elég, hug y it
mindennapi
élethez szükséges
keveset mcutanuljuk . ..\ kis füzet sokkal
többet
tartutmaz, ruint amit az ember az elsó pillanatra
elképzel.
.\ filmfölvétel
kép- és haugtechnikujauuk <:~é~z anvagu összczsufolódik
ebben
a fűzetben.
amelyet
CI kell olvasni,
mert
mélta/d:iiíru
többet
kellene
fordítani,
mini
amennyit a füzet jóformán
tartalmaz.
Filmpost
eimmel a !:'ltlltg-al,ti Eugcn G, III
h. ll, \·dí!ő~épgy:'tr havonta
cgy-zer
megjelenő filmtechnikai
IIj;;;iI-{Ol ad ki, amely
fő
.cg :1 filmsaíuhd ••....•
lk technikai
kérdésével
fogI:l':kozik,
•
A neu.régthen megutakutt
Deut sctic VerdlliJ.:lIllJ.!
íiir
Flllllo/fssrn'r(/1/det
"Anslandsdíenst der dent schen Filmíndustríe"
elnevexóssel kówyoma1oJ
tudósttót
indított
meg,
amelyben
beszámol
a német filmipar
köréhen lejnt-zödott
fontosabb
eseményekról.
.\
tartalmas
könyomatos
lapot Albert . \, S!lJJ'
der sacrkcsaü.
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HIR1\.DÓJA
A budaljesti
dldió Budaljest
I. hullámhuszszon január
24-éli "trdelu~sségek
a Hunniafilmgyárban
most készülő
Budapesti
képek
eim ű Unlvcrsal-Illurrő
lcímmel
rádióelőadást
tartott,
amely
alknlummal
Némethy
J\ároIY,szelie:,rövúrosi
tanácsnok,
dr. Bingert
János,
a Hunnia
igazgatója,
Joe Pasternatc
az Universal-produkeié
gy'ártási vezetője cs
Vadas György d'r. zenei rendező olvastak
föl.
Kunser Janos okleveles
gépészmemok, <lz
űllumi mechanikai
és elek trcmosipar!
szakiskola
tanára
és ól MMOE szakérté
mérnőke,
január
lő-én
,I Magyólr Elektrotechnikai
Egyesületben
előadást
tartott
"Az elektroncsőtechnika
mai ül1ása
címen. Ez az előadás eg'y régebben
megkezdett
sorozat folytatása volt.
Ga;i) Béla, a kiváló flhnrendező,
ól Mese·
autó siliere
után három
oldalról
is knpött
igen kedvezd
szerzüdtetés i ajánlatot.
:\1inuen valószínűség
szerlnt
előbb
Londonba
készíti a Meseuuté
angol változatát,
ezután
három magyar film és egy németnyelvu
film
rendezését
vállalja
el.
Somló
József,
a liüll'öhlön
élő magyarszármazdeu
filmproducer,
új filmgyártó
társasagut
alapít,
amely
egyelőre
I•.ét \ erzlöt
készit
Berlinben
és
I•.ettdt
Londonban.
Somló ezidőszerint
a londoni
British
Gnumout képvise!ője.
Rál •.os Alfréd,
a Illm- és moaíbtztosüés
egyik
útWrője
i\1agyarországon,
január
H-én néhány hetes súlyos betegség
után 43
.ves korában
meghalt.
Az elhunytat
igen
szeros
baráti
kötelék
Hizte a
tilmszal •.ma
egyes tagjai hoz és igy halála' a filmszakmáhan őszinte részvétet
keltett,
I<eleti Béla, II Kovács
Emil és Társa
cég
egyik beltagja,
január l-én barátságos megegyezés
Julytán
kivált
II cég
kútelékéhdl,
Keleti Béla II kézeljövűben
uj filmvállalatot
létesít.
Marer Sándor a pápai Jékal-fttmsztnba»
7
éven át volt igazgatója
január
elsejével
megvált
ettől a poziciójától.
Helyébe
Pápa
város polgarmestere
Kareeg
Endrét
nevezte
ki a Jókai-filmszínház
igazgatójává.
A Filmipari
Alap 67.000 pengőért
meg vásarolta a Hnnnía-ühugyár
melletti
telket,
amelyre
esetleg eg~r ujabb müterem
és egy
nagyobb
diszlettár
építését
tervezi. Az építkezések idöpontja
aZOnb;1I1 még nincsen megúllapitva.
h

A Nemzetközi
Vásár
vezetősége
elhatározta, hogy az idei vásár keretén
hellit
il
fi.m- és mczdszakmát
is bekapcsolja.
Erre
vcnatkozúlag
érdekes
tervek
meriiltek
fül,
amelyek
megvalúsítását
a Vásár vezetősége
minden
eszközzet
elősegíti.
Ha
tervezen
njitásul •.at meg tudják
valósítani,
ügy
a
vásár igen érdekes
és szmes ki'•.í.lJít<isi cospcrttnb gazüagsaík,
Aryai Sándor, a Fnnamet
volt péuztárcsa,
l•.ülcsönosztüty-vezetöt
mluöségbeu
belépett
az Ecu-filmvallalathoz,
Fejős Pál, a kitiinő
magyar
filmrendező
legutóbb
Daniában
készített
filmet és 1110st
a Nordisk Tonetilrumel
további
két film ('1készítésében
állapodott
meg.
A filmvállalatok
január Iő-én hozott megállapodása
szerlnt
Kispesten
a Stefániamnzgóképsztnhazban
lejátszott
filmeket
csa! •.
90 nap eltelte után lehet a Wekerle-mozgóban reprizben
miisorrn
tűzni. Ennek
az az
oka, hogy a :\tagyarországba
importált
filmeknek il: felét sem sikerült
Kispesten
kihelyezni.
Előtordult,
hogya
Stetánía-niozgú
egy-cgy
nagysikerű
filmet 14 napig is játszott és ha az. ilyen filmet a wekerte-mozgö
még a Idszezén
tolyarnan
reprizre
tűzi, alikor tzzel II Illmkölcsőnztík
elvesztik egy-egy
gyengébb
minöségií
film kihelyezésének
a
tehetöségét,
Ennele
a megakadályozásúra
hoztál" meg a ütmköícsöuzők
a fenti határozatot.
AIdspesti
rnozgőképszfnházak
játSZliísi
1endje
ellen il Illmvállalatck
kartellt
létesitettek, Ebben az Iigyheu a kispestlek
panaszszal fordultak
a :\1MOE-hoz, amely elhatárczt a, hogy a sérelmek
orvcspása
ügyél)en
targyalasckat
kezd az O:\1l\1E-\'eL
"Synchrophor"
vállalat
elnevezéssel
új cég
alakult,
amely
a Wncstnszky-Melrner-Iéte
e.jdr •.Is alapján
külföldi
filmeknek
magyar
nyelvre
való egyidejűségével
[szinkrouizdIásávaf Icglalkuzik.
A vállalat
kereskedelmi
vezetője
Kiss Sándor,
a szakma
régi tagja,
A magy'ar
osztráj, Iilmf'orgalomban
az
elmult
esztendőben
Magyaror~izág
5 Ila)~
gos film me! vett részt szemben az. előző évi
4 filmmel.
A magyar-német
ülmrorgufombau viszont ]\f;:lgyaror5.zág 1934-ben csak egy
filmmel szerepel
az előző évi négy fllnune'
szemben.
.
A Buzavirág
clmfí filmet most szhtkronlzáttak
La Ileur de la Puszta
címmel {r311eláru és már he is mutatták
Franciaország
é3 Belgium
mozgúsztnházuihan.
A Hefikon-Illmv •.Illalat
telefont
vezetett
be, amelynek
száma
30-9-05.
Wei~z, Lajos,
volt mozítulajdonos, aki CI
Magyar
Pltmklub
megalapítása
óta a Idua
alkalmazésában
volt, Ielhrnár
elsejével
át\'e~jli a selyp! .Hangos mcalt-'.
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i BUDAPES'l'ER

i

_

FILMMARK'l'

i

~

f

l1T ~10Ni\T JANl_~AR
!\Wí.
Allianz-film:
Ih grösstcr Ertotg, Lrtinia, Déesi, Kinc, Jf.
Einema-Hlm:
Right
10
Romonec.
Palnec
Kino, J
City-film:
1t?/lOopl!l,
City. Corvin, Kinn, Ji.
Eco-film: Ri-crgreen.
Ur.lnia. Kino. Ji.
Fax-film:
Mwrdcr ln Trinidad.
Omnia, Kino,

I

í,

a

Jv.
&. Tsu":
Del' Herr ohne If/ofiRI/H;.!.
Décsi. Kammerlichtspiclc.
Jf.
Líbertlnv-ttlm:
II happellcíl olie niglü.
[Uldiu-, jr.
Metro-Gold\v;\Tn:
Chaillcd.
Sc\I:\.
Casino,
Kino. Jf.
I\Hivészfilm:
Meíodv
CTI/is(_'. R. Apolló . Ff.
Paramount:
Gtrt uáthont a Room. Cnsino, JI.
íí/hít c Wonmn, Palace. Jv.
Dcot li 'Fakcs a l l olvdav, Rúdius. JL
U/arUNII
iVllells.
Zwcitwőhenliche
Theater,
Jf.
Nom and Ponver. Simplon,
Cor-o.
Omnia, Jf.
Stylus-Ii'm:
Pol('l/blrtt.
T)('csi, Kammcrlichtspiele. Jf.
Ufa-Iilm: Spic,1 mil delll
Feuer. Uránia. Jf
Universal.
Péter, Royal-Apolló,
JI.
Warner-Bros:
Capt urcd, Rád ius. Jf.
Hirsch

2

ii
DAN.U~IUS I

kimagaSlÓ eSeménye
lesz az idei évadnak

2 filmie:

IAlkonyat
1.)

~

(Utolsó szerelem)

~

Föszerepíök

Lasiuár hónap
(.~fon. J anuaJ")
T\Iag.\·I;:(r (ungntischcr)
film:
1
Kémet (deutschcr)
film:
fl
Amerikai
(amcrtkani-cbcr)
film:
12
Ango! (cnpfischer)
film:
1
Osatrák (ö.~tcrrcichischer)_r"ii,cn:.,"..,..,.,,,,-.,.;,,l",=
Összesen: 18 film

i
i

Albert Bassermann, Hans Járay,
Michiko Mein. Tanaka első filmszereplése, Oscar Karlweiss.
A bécsi

filharmonikusok

közre-

müködésóvel.
2.)

Asew,

MEG.JELENÉST STATISZTIKA
EHSCJIEINUNGSS'l'
A'l'ISTTK

:

I~

a kém

Minden idők legnagyobb és
legtitokzatosabb kéme és
árulója.·
Főszereplők :
Fritz Rasp. Olga Csehova. Hilde
v. Slolz, W. Liebeneiner.
Premier a

Az Országos
Pilmcgyesület
elhatározta,
hogy az egyesiilet
átszervezése
alkalműbúl
a filmgyártók
részére külön szakosztályt
létesít. Ennel •.. a szakosztálynak
tagjai lennének mlndazol •.. a flfmkdlesézdk,
akik magyar
filmeket
is készfrenek.
Miután
az OMME
filmgy'áriáE~ kérdésekket
nem
Jog~alkoztk,
a Iilmgyárté
vállalatok
az Orseagos
Flhuegyesület
I•..ereten hc lűl fogják a [övöben aktuális gyárt<isi
kérdésell •..et elintézni.

Rádius filmszinházban
Danubius Mozgóképipari
Részvénytársaság
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRUT
44.
I. 12. - Telefon:
43·1-95. 44-0-49.

~~
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A MAGYAR

FILlVICE:\fZURA
Bizottság

Az Országos
l\fozgóképvizsgáló
a következő
statisztikát
1. Ülések
Il.
jLl.

)IÜKÖDÉSE

bocsájtotta

212
6
875
66
hangos 4234
néma
56
hangos 864.196
hangos

száma

31cgvizsgált
Kiadott

mozgóképek

darabsaama

mozgóképek

V. Felülvizsgált

néma
hangos
néma

darabszáma

engedélyukiratok

1\', l\1cgvizsgált

cenzura

mozgóképek

mt.

hossz

darabszáma

néma

29,804

hangos

49

\'I.MIXOSITÉS

nyert

sárga engedélyektratot

nyert

IL 744 db.
~2dll.
796 db.
H.
N.

összesen
3. kiviteli

engedélyt

ll.

nyert

N.
összesen
If.
N.

4. betittatou
összesen

töösszege

az 1-4 alattiak

összesen

\'1/4/a. betiltott

218

összesen

941

összesen 4290
..

894.000

osszesen

összege:

uréter

94.926
988.926

SZERINT:

engedélyokiratot

összesen
2.

összesen

összesen

Ilé~

Osszforgalom

1. zöld

1934-BEN

az 1934. évben megvizsgált
mozgóképekröl
a FILMKULl'UHA
rendcfkezésére :

fillllekből

utólag
összese:::n:._

VIi4/b. véglegesen

betillatott
összesen

70.20 'u
91.6u/o

650.493 Illír.
107.728 mtr.

50 db.

107.728 mtr.

12.3°/11

mt:.:.r:_.

_

22 d b.:...___~2;.70~!o:__~15:;:.3~9;;:6C-':':1ll7t:...I"._,3:;:.;;,9'f;
13 d;:b_.__
2_(}Jc./í_)
2.250 mtI:.:'._-,7",.8:..",:.:.,,_
35 db.
17.646 IIItr.
59 db.
I db.
60 db.

117.778 mtr.
355 mtt-.

13.60!)
1.2°/u

1I8.133 111Ir.

H. 875 db.
N.
66 db
941 db.
II.

III LI'.
mt r.

50 db.
5.60,"0
- db-.----

mtr.
29.804 m tr.
894_()()() mtr.

864.196

20" b.

2.3°;0

l db.

0.60jo

N.

engedélyezve

85 0"1
623.294
79.4~27.199

44.904 mt r.
355 m tr.

(L. ll.

r

s IV.".)

5.2'/0
1.'2;0/0

.:.2:::I..:d~_b::::._--,2:_go:::...::.o:.__.::4::::5.:::25::::9::._~Il:cll::_r.
ll.

39 db.

N.

_

39 db.

20

4.4'/0

72.874

m tr.
llltl:·~.

d.c.b_. _-,-.,..-

4.4"1"

72.874

intr.

8.4'10
_

8.4";0

VII. SZÁRMAZÁSI
l. Arnerika
2.

3.

4.

-

x emetország
Frenctaorsaág -

HELY

db. 51.60ío
db. 3°,0

H.
N.

163
5

db. IS,()"/o
168 db ~1.366
,~_
=
.
5.884 mt.
db. 5°;0

H.

38
I

N.
N.

ll.
5. A ngolorsaág

-

N.

államok

(Hollandia. Cseb)
8.

Magyarország -

3.

24 db.
18
I

db.
db.

10 db.

db.

14

db.

24

db.

2.8°....
0
2%
19

O.6u/o

db.

1.3',u
4.8",0

H. 157 d b.
54 db.

84 /0

ll.
~3

db. 2.571

13

181)0
- 211

11

db.
66 db.

6.767 urt.

= 941 db.

5.2'1/0
O.SO/o
4.4'1/0

26.327

1111.

3%
0,90/0

17.966

lill.

76.519

IIIt.

864.196
~~804

mt.

474.214

int.

187.250

IIIt.

48.866

12.8%

1IIt.

3.872 mt.

~

21°:.
19.7u:o

38.474

db. ----r3:5i5In l.

J-J. 875
N.

45.134 mt.
3.767 IIIt.

db. ~nt.
db.

1111. 54.8%
,nt.""""9.6"/o

2°:0
12%
8.8°;0
45%
~

1111.

6.767

IIIt.

38.474

nil.

26.557

mt.

21.838

mt.

90.034

Illi.

894.000

1111.

49.813

1111.

63.267

mt.

9.070

Illi.

~

771.850

mt.

=

894.000

1111.

loo,~ ~

336.475

nu.

= 557.525

nu.

=

mt.

ml.

SZERINT

l. oktató, ism. tet-j.
2. riport

-

471.643

453

39

1.8°:0
db.---

N.

Összesen

VIII. TÁRGY

~.9'J/ó
6%

N.
]-J.

7. Északi

db.
db.

=

Ll. 14 db.

Olaszország

6. Ausztria

SZEHINT

H.451
N.
2

-

reklám

JI. 89 db.

H. 211
K.
9

db.
db.

]-I.

db.
db.

9'10

79
23

H. 496 db.
N. 06 db.
Összesen

i x. FIL:lIALAP
..

Osszesen

ll. 875
K. 66

db.
db.

DIJ~lE~TES
H. 497
N. 66

ll. 378 db.
N.
j-I. 875 db.

Föösszeg

N.

Su/o

~

220

32.519 lill.
17.294,nt~

3.80fo

db.
db.

61.484 mt.
1.783 mt,

7.1°.0
6%

7.335

35°/0

~

102.

1000/0
100°/.

-

941

66 db.

mt ,

0.9'10

762.M8 m t.
8.992 mt.

88.20Jo

db. --u35I~.7U;O

57'10
9'J/o ~ 502 db.
db.

864.1\'6

1111.

30.3° .c1000;.
1000/o

29.804

mt.

306.671
29.804

mt.
ml.

3560. °

557.525

m t.

64.4u

864.195
29.804

m t.
m t.

FILMEK

db. 56.80/0
db. 1()()O/o = 563 db.

X. FILMALAP-DIJKÖTELES
Összesen

= 117
24°'-0

N.

4. játékfilm

10ll,0

-rr-~8"i"

FILMEK
= 378

=

941

21

db.
db.

(I

894.000

A~"'"
~~

~"F-

• -------+
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Dr. VÁRI REZSO
az Orsz:JI-(OS )Iagyar
MozJ.;6képipari
Egyesület
ügyésze

:

KÉTFÉLE IGAZSÁG dcb~·cc.cni Uránia,~no;.:gót
bcaúrták,
az ottani lapok
közlése
szerint
azért.
mert az üzem köztartozá.
sokkal
maradt
hátrülékés a hatóság nem tett kit,
,-----,
lőnbségct,
hogy
ezekért
a t artoz.isokért
az engedélyes va~y pv ...
di~ a társ felelős, hanem eljárt. végre;
hajtott és végeredményében
bezárta a
mozgót.
Ez alkalommal talán lehet egy kissé
c1gondolkozni
afelől,
hogy
a bölcs
Curin
Felfogása
következményekepen
ké/féle
igazság
állott elő a moagósztr»
házuk tar-tozűsai tekintetében.
Az egyik
a hatósági igazs{q~: az adóhatóság
nem
tesz különbségct
engedelyes
és tá rs
között:
neki <IZ a felfogása,
houy RI..
üzem fe/e/ö."Y, tekintet nélkül arra, hogy
ki van az üzemben
és arnennyiben
nem kapja mcg <l kőzpónzt,
ugy ~IZ
üzem ellen jár cl. A másik i~azsá~ a
Curia
igazsúga,
él
bírósági
if.!azs:íg,
amely különbségct
tesz cnucdélyes
és
bctársuló
között és azon az állásponton van, hogy az engedélyes
e•.•ak azokért cl tu rtoz.lsokúr t Felelős. amiket
kifejezett
hozzájárulásával.
vauy mcg~
ha talmazásu alapján
létesitett
a társ.
Vógcrcdrnényébcn
tehát
ncm felelős
az engedélyes,
Vihetjük
tovább is a Icjtcgctést:
ha
állami pénzről
van szó. ha kincstári
érdekről.
úf.!v HZ áll am rncgtalúlja
az
a dóst harmacliziglen
is. ha ellenbe»
magánpénzröl,
mapánkővetclésről
van
szó, ú~y nz állarn nem kutatja a fele ...
lösség elvét, közömbös
neki a felelős.
ség kérdése.
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EGYFÉLE JOG

I [út ez valahogyan
ncm jól van így,
mert kétféle jOg_ k~!fé/c iga7ság nem
lehet: vagy Felelős az engedélye!' nunlen tartozásért.
a társ minden geszru»
jáért. vagy pedi,!:! nem Felelős
Nem akarjuk itt azt a kérdést cldöntc ni, hogy a két igazs,'tg kőzül rnelyik
a megfelelő, hogy lccycn-c felelős vagy
Scm
az engedélyes,
k izá rólag II kétféle
i~azságra
akartunk
rcavilágítani,
anélkül, hogy állást loulalnánk
az igazsá,
gok igazsúga tekintetében.
Reá akarunk mutatni az cből fakadó
jogbizouytalausúgnak.
Szinte
refrén.
ként, mint az II bizonyos. Uticai, a cctcruru ccnsco.val,
ismételjuk azt, amire
már
saámos
írásban,
Felszólalásban
rcáviláuttottunk
; a mozik ról szóló ren;
delet. illetve rendeletek hibések', nem
illesz/he/ök
a jogrendbe,
meri fából
vaskarikát akarnak csinálni: olyan tér»
sulést , amely lenvégében
bérlet,
Ez
okozza a kétféle i~az~á!!okat és a sokféle igazsáutalansauoka
t. t~ ezen csak
egyféleképen
lehet segíteni: úgy, hogy
cl kell késeiteni azt a rendeletet.
arnelv
minden
vouatkozásban
és a mnüya r
jesrendnek
mcufclclöcn rendezi a mozi
szakma jogvisvnnya it. cnucdélycst. t<h~
sat. bérlőt a nevén nevez.

Uj társulások:
1<ispest.

Hungrlrtn-m.,

Angol-Magyar-Ftunszfnház rt.: Gnubek József, Kispest. _ Özv.
Mohy
Jenené
és Lázár Lőréndné:
Lantuos
Géza és Bognár
István
[Aréna-filmszínház]
Move, Népsziuház-ui.: Bús Vincéné.
Nyírbátor kbzség: Fejér Dezső.

~~~-------+
~-----------+.~~~~
A tőrvényszék
a kérdést igenlően döntötte
cl ás rtimutatott
arra, hogy a szakmai bemulatú reru nélkülöz i a nvitvanos
bemutatónak.
az
j filmct lekötő fil~ll"zíllh;íz szempont j ~íbúl lényeges
ismérvét. nevezetcsen
annak a
Ichctöjségnck
a nyuj t.lsát, hogv a mozis egyrész t a fiJI1111ek a szakmai
bemutató
publikumárn gyakorolt
hatásaból.
másré-zt
a szakmai bcmutntónuk
a szaksajtóban
történő ismcrtcróséból
képet
alkothasson
magúnak
a
film értékéról és várhajó vonzerejéról.
Xlindazcu.iltul az érdekes hiró i döntés
a német
-zak-uj tóban igen élénk vita tár,!.!y:ít képezi.

A szerzdi jog védelmi
idejének
ld terjesztése Németországban.
,\ berni unióhoz cs~tlakozott
államokban
igy Xlagyarorszúgou
i; - a szerzöi jog védelme 50 évre szól. ,\
német szerző) i jogi tűrvény
ezzel szemben
;1& évi védelmi időt kedifikatt.
A vedelm i idl)
c rövidebb
megsznbásúnak
Némctorszúg
i,
evakorlatbun
tőbb kárút. mint hasznát lána,
tl~killt('ltet arra, hogya
!)zLl'zöi jogi védelern
alil csó művck
termelése
Nérnctorsztlgbau
;tdnylag
mindig intenaivebb
és nagyobb tcr
jcdelmű
volt, mint egyéb államokban.
1\1inthugy a viszonosság
alapján
a nemet múvck
is csak
évi védelmet elveztek kiilíöldön, a
sxerzói jogdíj ak 30 év uténi uiczszűnése
1'\0ructország
szamar
nemzetköz i viszonylatbau
tekintélyes pénzügyi
hátrányt
jelentett.
Ez :\
hritrtinyos jogi állapot mosr megszűnik.
1!I;Jj
december
.l-ikí
törvénnyel
Némctcrszúg
is
áttért az 50 éves szcrzdi jegvédelmi
időre,
.\z új törvény
nemcsak ion tos lepés ;( Sze!"
zdi jo)..:" nemcvtkőci
cgvségesitése
terén, dc a
Ic-nt kifúj tettek -acrim
ig-<'11 nagy
gazd,ls:igl
jelentősége is \'(111,

.ú

ao

Biztosítás
a li mlef vételeh
kényszerű
szüneleltetése
ellen .. \ filmgyár sz.luuiru súlyos
kockazu t <t szureplök
betegségei
vagy balcsctci, arnelvek a Ielvótclck kényszerű szűnctelteséf vonják maguk után. Ez. ellen a kockazat ellen egészen <I legutóbbi
időkig csak
londoni
biztosító
ínt ccet ek vállaltak
bíet osítdst éspedig angol jog ~S angol bírói illetéb:"::<l:f,Y kikötése
mellett.
Lcgúj abban
18 német biztosító
intézet
poel-t alakiton
ngvauilvcu
biztostulsok
kötesérc. A hiztositások
Ichételei nagyban
ba
sonlók az angol blatnsnókéboa.
mégi .... tóhh
korszcrű
változtatással.
,\z angol biztosítók
fizet("i kőtclczcttvcgc
minimalisan
'IR órn!
üzemi szunetclés utan állett. bc : il német poo:
hiztos)ílolt
művéz
munkaképteleuségénck
benlit.itól
iizet cs ezvbcn a hiztositás
korhutür.it GO évről 6:, évre ernelte f.el. Layanakkor
jcsz:íllított:ík
az őnbiztositasi
hanyadot
20%
ról 2.iVX -rn éspedig
axzn l it mcpszotitrissnl.
hogy az őnbiztosftási
húnvnd-minimum
1)000,
maximum
10.000 mátka.

A szö\'egiról,;
hünür áriuma
és a cenzura.
I::l'(kkl~· klrdl·sJ·('ll
hozott
határozatot
legutóbb a berlini tűrvcnvszók
filII/jogi
sealeíanácsa. Egy filmdllalat
azzal a kifogassal
"eelekexet t a Iilmszővegkőnvv
szcrzóinek
tisztcictdtjizénvévcl
s-zemben, hogy
a szővcgkönyvek
fclülbír;'d:b~H
gyakorló
hivatalos
szerv: a hirodnlmi
Iilmdramnturg
csak igen
mélyrcható
változ tutasokkal
volt hajlandó
(l
,;ú;\'cgkönyvc!
engedélyezni.
A hlrósáu a szerzóknek
adott igazat és ítéletének
rendkivűl
érdekes
indokolásában
kifejtette. hogy it filmdllalat
és n cenzuraszer\ ..ck kőzöt.t il -zővcgkönyv
tekintetében
szhkségszcrü
szempontbeli
ellentét
rill Ienn : a
vállalat.
amelyet anvagi
érdekek vezetnek.
n
szővcukőnvv
vonzerejére
fekteti
a fósútvt.
tzzel -zembcn a cenzura főszempont ja az áli;t!;_1110Snépművelési
éndek : ennek az érdekcllenté tuck a követkczménveit
azonban
mélItinvtalan volna ecvcdüt
,; szerzőrc hárítani
( ....
I'~di;.! annál i....i'n'bbb,
mert
kőztudomas
szer-int :1 filmg-y,ín,í" Iolvaműn a -zövegkőnvv
I'P~,,:-'•.•.
{d\'<Íll
soh.u cm lllarad
változatlan.
hanem kiscbb-nagvobb
valtoxtnt.lsokrn
rnindiz
r.iszru-ul a vállníkozó. il rendező, il szeroplök
kűlönlcuc .... szempontja
ficvelcmbevétclc
foly
tán.

,t
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FILMKOPIROZÁSI
ÉS
ELLENÖRZÖ K. F. T.
VII., ERZSÉBET-KÖRUT 8. SZ.
TELEFON, 37.2.87.

A Trade
Show jogi miuűsttése .. \ nemd
kontiuucnsrcndclot
4,
értelmében
külfőldi
filmeket
csak azok lC'J.~:dáhh eR.\,.\-:;eri 11yil1'611m benvnt atdsa
II/dl!
scabcd leltötni, A nvil":'1110" h'(,'lIll1lat'ís
elötti lekötés hat;ílvt:dar~, A
hcrliní
tőrvónvszcknek
legutóbb
azt' il kérd("'-l kellet! eldöntenie. vajjon
n seok nmí br1J/ulaló
(trade ....
how) nvilvanos
bemutatás-e.
vag-yis io::é"",;/I.rI'S-C
('K.\' kiilföldi
filll/lleJ.:
a
s zalcmai !1('l/Illfalá
u/(in
dp 1~~,i/7'ríl/Os pr('II/':',
I'hifl

í

Kópiák szállitása az összes
gyártási központokból.

lel:iif,'.,-e,
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A ZoOI(TATÓFI LM
ISNIEHETTERJESZTÓ FILMEK A BHÜSSZEU
VILÁGKIÁLLITÁSON
1,---,1 bben az esztendőben nagy, mozdító filmek bemutatását
világkiállítást
ren,
dcznck Brüsszelben,
amelycn II római Ncmzctkőz!
Oktat'ófilmintézct
véd,
:_~
nokségc
alatt
versenyt
rendeznek ismeretter jcsa,
tö, íölcg azonban mezőgazdasági
jeJlegii
filmekben.
A nemzetközi
versenvnck
az a célja. hogy clórnoxdüsa
olyan fil;
mcknck a gyártását.
amelyek II vidéki
lclkósság
felvilágosiúi.wira
alkalmasak.
A kitűzött 3 fiidíjat a következi; három
zsáncrű mczö~hlzdasúgi
filmnek fogják
odaitélni:
J. annak II legjobb
filmnek, amely
a vidéki házépítést
és lekesbeosztésí
mutet}e
be helyesen,
2. annak II leajobb filmnek, amely II
lnezö[J8zdaséigi
háztariás
tecionéíís
életbeosatasát
ta r talrnazza és vé~ii1
3. annak a legjobb
filmnek,
amely
bemutatja
a házias neve/és terén ész;
Ici t haladást,
külnös tekintettel
a fa'
lusi gyermeknevelésre
és. a gyermekek
jellemének
a fejlesztésére.
A legelső filmet a nagydíj jal, a Grand
Pr-ix-szel tűntetik
ki. a második díszoklcvelct
kap, míg II következő
há,
rom jó film az aranyérem
oklcvclcit
kapja. Az esetleg megvásárlandó
film
kiilőn 4000 frank tísz tclctdíjban
része,
sűl. A mczöuaxdasági
oktatást
elő-

1935. ju.
lius 23-27 között rendezik a világkiállítás területén, ahol erre a célra külbn
bcmuta tóhclyiséget
létesítenek.
Az clkcszitcndö
filmeknek meg kell
felelniök rnindazoknak
a kellékeknek
és
elótrásoknak.
amelyeket
az 1934. áprr.
lisaban Rómában
rendezett
nomzetközi oktutófilmkongresszus
határozott
d. Egy:cgy résztvevő legfeljebb
csak
2 filmmel
sxcrepelbct
a nemxetkőz i
versenyen. A versenyre
való részvételt
legkésöbb május hg kell bejelentem
a
viláukiéllítús
titkárságánál
Bruxcllcs,
A vcnue dcs Arts 28. alatt.
A btréló
btzottságbun
minden ország 1-1 kép:
viselőic vesz részt.
A ~cmzctközi versennyel
kapcsolathan külön
ldúJJífásf
rendeznek
mezö;
p_a7da!\égi ídmekbőt.
Erre az alkalomra
a római Nemzetköz!
Oktatóíilminté«
zet összcfogluló jelentést ad ki a világ
mczögnzdasáui
jcllcuu kincmatografiá,
júnak. II fejlődéséről.
. Azokat él filmeket. amelyeket
ennek
.t kiállításnak
keretén
belül akarnak
bemutatani.
legkésőbb
1935. [unius
'O,ig kell beküldeni
Lindemal1s ur ci,
mére Lecken-Bruxelles.be.
A világkiáll.tás mozivonatkoz ású fclvilágottúsalt
: Ital úban il kiállítás titkária
lVI. Lamhiliottc, Bruxcllcs. 15. Ruc ~lc Liaric adja meg.

Az angol l<iilügyminiszter
az angol filmAz egész angol filmipar
minden évben az év végén bankettré
szekott
ü,,"'zt'jilnni.
ahol fehér asztalntil fejlesztik
a
filmipar cgvcs agnzntai
közőtt i baráti kap-

csolatct. .\ decemberveni
filmbanketten
megjelent Sir John Simon angol külügymiuiszter . is. aki felköszöntőjében
foglalkozott
a
film hatnhun= politikai
és tűrsadalmi jelentöségével.

E

arányú

ipar hankettjén.
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Film az amerikai
haditengerészetben.
\z
Neru adták
ki a nemzetközi
filmdíjat.
A
L'SA haditengerészéte
mar évek óta
nagy
Cl DA
(Comité International
pour la DifHgvclmet fordít arra.
hogy il haditengeréfusion Artistique
et Littérnire
par le Cinészet kőtelékóbe
tartozó
tisztikar
és legénymntoemphc)
leautóbb
tartott
ülésein
sz...•
íség a nvi't tengeren
\'a)2y a világtól
elz.u-t
111011he a mul t évben kifejtett
tevékenyséparti állomásokon
is hozzajuthasson
némi
)..:·«njl, .\z ül{~l'kt't <l beteg Eduard
Iícrri ot
szórakoz-ishoz.
főleg azonban
a fi/mhiradók_
helvett
Charles
Rl/rRI/l'I.
<1
francia
filmirók
.\z amerikai
tengerészeti
hivatal
ezcgvcsülcténck
elnőlee vezette.
Nccvven
nem
idü.;ztrintl!)t
hadihajón
szerelt föl hungos
z(:t kópviscltctte
ma~:it a' nemzetköz!
z,:űri
filrnlcndógépet
és gondoskodik
megfelelő múüléscin
meghatalmazott
mio.iszterc.
követc.
. ()rllk ii,;sze:\.1Jít;í-;:ír61. ruig il parti állomások
kenzula
vagy kövct-égi tanácsosa útján.
A"
közül 8.9 helven tuutatnak
be hangosfilmcév folvam.ln
beérkezett
filrnccnáriumok
('1
lcct a tcngerl,szcknck.\
parti állomások
kőbír:'d:íS~1 nt-ln ;1 zsiiri (Jg"Y döntött,
hogy ;l
úil
rt41 l-elven
kcskenvfilrucket
mutatnuk
1',{·, crn:\l.C 10:11. i'vi 1().OnO Iramkos dijrit nem
itéli od;!. urivel :1 feltételeknek
telje-en meg
MHgas
kltüutetés
Lonis Lumiere
részére.
felelő. :1 dijrn
miuden
tekintetben
érdeme
Ahból az alkalomból.
hogy ITlO~t van a kipúlvtunúvct
nem talált,
ellenhem egyhangú
nematovruf!a
mcukczdéseuck
40 éves évforIat~ clhatrirovt-ik.
hogy a díjat a: 193Fí, h"
dulója.
;! francia
közt;':r3a~,íg elnöke
Louidiilto,: csatolják.
Bemutattak
a zsűri tapjaiLumiéret,
II kinematozrnfia
cuvik feltalálóunk :t .),1 indcnnapi
kenyerünk"
(Notre
pai:r.
jűt , a becsületrund
na.l.,\·ti~zljév'é nevezte ki.
quotidicn r cimli amer-ikai
filmet.
melvct
;,
tehát olyan kitüntetést
kapott. amely a franí'~ííri a CI \) \LC nagy érmével tüntetett
ki,
cia hec-üleu-end
l1tolsó(_'16tti Iokoxata.
Már csak 6 néma mozi játszik Anglia tcAz
oldatófilm
utja
Németországban.
-űlctén. Az utóbbi hónapokban
nagy tőrneuXémctor szúzban
újabban
ismét
ielisrncr ték
ben tértek űt a hangosfilmre
az angolor sz.u -i
a film nktatójctlccét
és
el!'yenértékií
faJIkis moxik is, amelyek
főlce a rnutatkozó
sl'I!(~dl's::kö::lll'Á'
hnezu.ilják a könyv és egyéb
némafilm-hiűnnvnl
volt-k
kénvtclcnck
me-rtnuc •.zkiiz mcllcu.
Az
oktatófilm
intenalkűzdeni. Egy n'lo~t meajelent
;tati'ztika
sac.
\,(·hh elterjedése
érdekél-cn néhány
évem he
rint A!'1>li;'I!J;lI1
IR7ft mozvószfnhaz
mükőditc
lű l vulamennvi
német
iskelét f.ilrnleadócé
é..• ezek kőzül
mindösszc
fi maradt némának.
pelekel szerelik
fel
és
tapasztalt
tanerők.
Állami kulturfitmeket
terveznek
Angliászakcmhcrck
{,~ filrnavár tók
bevonásával
hall. Az angol parlament
elé legközelebb
tőr
Il1cgi('!.i..'lő mcnnviséuű
ok tatófilntc!
kée z if .
vénvjuvnslntot
nvujtanuk
he. amely
szabátetnek. Az oktntófilmüpv
evyséaes keresztüllvozzu
az iskölni
oktatófilmek
kérdését
é;;
vitelére
é.•• a film oktat-isi celokr-a való fel~!{jt('rj<:sztl;st tesz államí oktatófilmek
gyár~a""n;\l;í~;ír;l
".1:: oktat6{ifm
birodatrni
!?ö::~
tás a tekintetében.
A kérdéssel
Macl'ronald
pontJa."
cím !llr-l sacrvet
létesítettek.
amelyminisztcrclnök
-zemélvi
titkár-ja
Sir
Ralph
nek az; a feladata. hof.!Y a nemet iskol-lk 5Z,1Clvns foglalkozik,
aki egyik nyilatkozatában
n;íra
kcskcnvfilmlcadoccpeket
és oktatófilkijelentette,
hogy m.ir hónapok
ótn napirenmeket beszerezzen.
\Z oktatófilmek
gy,irt:'lde van ez il kérdés és az a tőrekvésük,
hogy
,;H szakkö-ökre
hizzrik
és minden
esetben
az oktatófilmct
teljesen bekapcsolják
az anmezfclelő
tanerőt küldcnck
ki ellenőrzésre.
!-?:ol iskolák
tanrendjébe.
\ tervek
szer-int
Evvelőre
néma íilmckről
van szó. ezek mcllé
(Tente 20tl--.."!OO oktatófilmet
késaitenének
az
'C'lfrntnbt
tar-talm azó
fűzeteket
csatolnak.
aneol iskolák részére. arnelveket
azután kelrunelvekben
többek
kőzőtt
t;i)-gyi rnazvarélőképen beillesztenek
az i:-:kol:ík tanrendjébe.
;t'IIOk. irodalmi
táiékoztatók
és hasonló tudFclmcrült
továbbá olyan terv is, hogy kiilö"
nivalók
szereuelnek
a tanítók
számára.
A
s.cervef
létesítenek
:IZ egén
kérdés
irűnvltáterv szer-int hal'l'G·lle:;l'r iskolában
szerelik fel
•.-ir-a {'S ellenőrzésére.
n ledaógépekct.
Az elemi iskolák ut-in mindr-n szakiskola
é•. valameunvi
főiskola kcriil
Pi'mefőadásuk
a bécsi rádióró!.
.\ n,. msorr-a. /\. nagyszah;ístí
tcrv'· keresztűlvitelérc
régiben
létesült institut
fiiy Fílmbultur
kez{-; annak
íinnnszirozásár
a mindcn tanköteles
deményezésére
és itanyít-isa
rncllett
január
(\~ valamennvi
tanuló
20 pfennicct
köteles
1ft-Uli kezdve
,1 bécvi
rádióhan
rövid előadáévente fizetni.
.A. német példán
felbuzdulva
sokal tartanak
a filmmel kapcsolatos
kérdéFrnncinotszájr.
Anc'lia.
Lengvelort ..z'íc:, Ma
sekről.
.A.z cldndások
Wle!! filmkritikát
tar_
J:yarors::rfg.
Svaic.
Csehorsz.la.
Norvégia,
tnlmnznak.
elmondják
a film tartaimát
és léPortw,';'lli:i (·s a. dólnmcrikai
államok nagyobb
nvccét.
ezenkívül
azonhan
specialis
film
szakmai
problémákat
is fognak
a rádióköv
firrvclmct szcntclnck az oktatófilm
kérdésének
E%~knt'k az tillnmoknak
a nagyrésze
ná r i•.
;tj)nq~ 'Clő~tt i-mcrtetni.
A bécsi rádió minér-intkezésbe
lépett a német oktatófilm
biroden ezombaton
egy ór.;n keresztűl
foglalkodalmí köznoutjávnl
és
remény
van arra.
zik ezekkel
il filrnelörad-lsokkal
természetc
<;(:11
az o-ztr.tk közoktntlsűuvi
~11illi<;7:tt~ri111l1 horr.\· ;LZ cuvcs or"í':íg'Ok közőrt az oktatófilmc-ere rövidesen
megindul.
támogatása
és irányitása
meÜett.

u:
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IL~TECHNlKA
A T..\VOL13AU:rAs
í,S A I-LASZTIKUS
A KÖZELI .JÖVO 1<],'1' SZTÁRJA
lllll1ill'g

dloh'Hlott,
tk itt j" hang!-.ulyozza.
b<'liil :1,:".' II p!a.)·=tiklls film, miru
mint l',:,\', IIII'~oldotl
I'l'ohkJllcl
k(.:rU napircn.trc.
.\1 r, t rrter .1011 hallj..:",úl~ 0;.':ta azt
i~, hlW\
a pl;l~ztikt1s
film, dc :dl;1
aban a I'('IHI\'", ';a11:. o-film üt éven hclül c-,; k
szincsen
l« rill Iorualomha.
).Iinl uj dons.i
cot kőzti Xlr Oucrson
azt is, hogy íeukö.
zclc LI'i fl:;,dat:l a haIlRfecJmiJ.'o
tcrért mt":
rnutntkozó
Mci"yok
kikű-zőbűlésc
('" itt c
!oz
a S/('(i'Up!wl1i,1
I11t'f!\'alú·ít;i<.;:II':1
amely (1
,all" tiikt'll'k ... {s lu-lvc- !okaliz:\!:í ....it c{lov;1
fi: n..•z;t!ag'on',
.

J. E. Otterson, :1/ Eleeu-ic Rcsc.rrch Pro
ducts Inc. elnöke tuo ...t Pár-izsban tnrtózku
don. ahol alkalma volt az egvik íruncia fiuu.
lap szcrke-ztójévcl
beszélni. Nvilatkuaauibau
Mr: Otterson
kijeleutene.
hogy il Hcll Tc.
lephunc
londoni
laboratóriumábun
:1 Id,'ol
bukitás és II plas::tiklts
film tökeletes mee
oldásáu állandóan
dolgoznak.
Ez.irldszeritu
az dllahinos ~a:dascíJ{i iti.\-::OIl_\,o/'·
nkndálvoz
zák ennek ti két kérdc-nek
:t v~aknrlnti
ke
rc-ztülvitclét.
illetve Iorualomhahozu
tnl.it.
\
két kérdés
kőzűl a plnszfikus
film mcao!
d;í~a {dl :17.: t'fötérb.','.
mil!' a tavoll-aláu.-

KITERJED

}'I1,'-':\
:i (~'f>/j
ÓL -zim- ...fdló'

A DÁN SZABADAUIT
han

A nemet

HARC

kt szűlt

A:\fGLIARA

amelynek
hal/Kfelvé/d,
/'OSS:ilS tcclmíl:at
rito
rl/aklllt
ki, A
t;\r).{yal:'I"'l december
utolsó
napjaiban
turtorták
nu-u. de ih;/e!el 1/('11/ hoct ak, a foly.
tatólagos
l:írf!'yal:i,.: uzonhan rövidcsen
meglesz. ügy hogy mos t az Iték-ttdl függ-, vajjon
a Dansk
kivanjn-e
:1 harcot
Eur-ópa clzyéh
or~z;íg-;'lhal1 1:' folytatni.

.\ dán Dan-k Tonefihu
t;ir5a~,íg az elmult
esztendőben
az amerikai
céuek ellen .•aaha
dnlm i pereket inditott
meg é~ a per-eket Ko
perthúgtib a n mC~ is nyerte. A nnn-sk ruost ki
terjeszti
a sznhadalmi
pereket a töhhi euró
pili orsz;ígra
is, ,\z cb-d ilyen -znbadnlmi
perüket Ill,ir .vneliúbau tiír~yéllt:\k, ,\ bír6sági
1;így<d;í~ alkahnávnl
levetttettek
í'I~y n:'tni:'1

RÖVID

FIUI

litmct.

(drfl

dÚII

ATTET<INTÉS AZ ELMULT ÉV FIUITECH
E R EDMÉNYEIROt

'11<Al

tivck jelentenek
ujdon .•ág-lll. Ugyancsak
c"
dckesscue
az elmult évnek a i,tíllo:6 1!)'lílcÍ
volsógli objrktí-uel:
alkauuazűsa.
\ nver s
filmgvarnkcs fdlcg az .·ll!.fa a l1ycr"é\l1lya~
han az síttaísinos /r:-(:kcllj.'sJj!
/lii'i,r/he
mcllett
tőkétetesebb
sein tisscaadásáro
tővekedtee,
;\
hangfelvétet
tekintetéheu
a többszörös dn plocsíkos ha1l1:fafografdlási eljárás jelent újdon
sarrot. A leadó berendezé-ck
tekintetéhen
új
tipusok sxülertck
meg, arnelvek
már a képvetítőt
és haneadnptert
cny testben egyesítik.
;\lag)" rdcklódés
kl-érte a plas:.til'lIs
'l'('títéM
célzó domború és homorú vetítő ernyöket.

.•zaklapok

öSl-zl'Ínghló képet adják
(''''
il f"Jlöd/ls a kl:s=iilrluk
ii=('IIIbi:.IOssáJ?a. valall/int
frljcsífőhl:pC',WIR
irlÍn,níban
lmladí . .\1ta\:\ha11
c- endes
nwclcpctéssxcrű
ercdméuvck
nélküli munka jellemezte az. elmult e~zl~nd()l.'\
műtermekben
vi-szntértck
meclchctömér.,
tékhn az íi'lrímpós f'~J/.\'forr(íS~'i>lzo:;,
ami az
izzólampűs
rcflektook
bizonvos mé rtékű háttér-be szeruhi-át
okozta . .'\ felvevőgépek
tekintetében
c/!,)'séges
liplls felé törek-zenek
é,
főleg optikai
tére« il nagv fényerejű
objckal: elmult
h Iilmtecbnikai
eredménvcinek
:IO·t! ;1 ml'1!;ll1aflft;í~,,;d zaru'nak.
ho!::y

c:

é
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Sainesfilm-elddltitás
elektromos
úton . Megcmlékeztünk
már régebben
egy rövid hir kereteben, hogy jean Poi nteue, a nev-es francia
kultúrHlm
zaktekiutély
új uton indult el a
sainesfilm
előallitas.ira.
Elgondolása
eredeti.
Szerinte
az •...
ddig i szfncsfilm
eljarúsoknál
a
szmszűrdk,
raszterek,
szlnezett
nryagok
alkalmazá-,a
megeehezfti
cs bizonytalanná
te:zi az. eredményt. A tükéletes
megoldás
elérése valószínűleg
az elektromosság
utján
vtl rható. Az eljár-ás
alapgondolata,
hogy
a
szfnes Iénv 2 összetevőjét
elektromos
áramvéltoarlsokká
alakít jük út. Az egyik összetevő ;IZ iute!l:::itá.s, vagyis a fényerö.
Ez, miut ismeretes.
könnyűszerrel
alakitható
{It elektromos
impnlzussa.
A második
összetevő a sein. Amint a fényerö, úgy a szín is
kifejezhető
elektromos
impulzussal.
még pedig a chromntikus
polarizáción
keresztül.
Tehát a sz.ínck ruiudkét őssaetevöje az intenaitris é" a szin elektromos
impulzusokká
alakíthatók
at. arnelv ek viszont
fényingndozú<okká dtnlakitva
(ha-onlóan
a hangfotozrafi:í.hoz) a filmsznlngrn
rrirőgaíthetők,
A nyert
szfnesfilm ncgnfivja
a mondottak
értelmében
normalis
feketc-Ichér
képet ad. amelyről
a
szokásos
kopiroz.lssnl
késztil az ugyancsak
Fekete-fchér
pozitiv.
\ lényeges újitás, a t».
adó berendezésben
van. amely a filmszalagon
lóvó. az előbb ismertetett
szfn- és fényerő
fotourufiai
csfkekból
alnkitja vissza <1 szfnes
képet. még pedig- úgy. hogy
a fénvfor rás
sz ínképébdl
váln-zti a ki .:l részelemeknek
megfelelt) sz íneket. Pailllc7!r elgondolása
sze,
rin,t a leadó ber-endezésekkel
sztnes uirolt atdsi adásol c is kőzvtithctök
lennének. A moz i
publikuma
tchrlt ukttnalitásoknt
is kaphatna
<1 mindenknr
i C:7.íJ1(,~ műsor keretében.
i

Francia
filmtechnikusok
a légttorgulornban.
\ írartcia légÜKyi hivatal most főlszólt,
tolta az 1m3/t l-ben szülctett
hadköteles
ifink közü! azokal.
akik hivatásukat
n filmir-arban Ü"Jk. hogy katonai
szolgálatukat
a
'l:gifloli(Ímfl
töltsék ki ts közli velük, hogy
az erre vonatkozó
beosztásukat
a bevonuhí.'iuk alkalmával
",ú/dell
nehézség
,~éllúil
illlt=~i'"
el. Hnnesúlyozzn
a légűzvi miniszté ,
r-ium. hogy a filmtechnikusok
kőzreműködésérc azért van szűkséee.
mert : ezeket nem
tudju
nélkülözni
:L /égi{lotta
kínenvat ografiai és rhl~!"'éptszeli seolgátatában.
Az itlegfunkeiók
mfíkddésének
megrögzítése film segítségével.
r\Z
emberi
idegek
rnunkáj a az orvosi tudomány
egyik legérdeleesebb kututási
területe.
Az C téren folyó
viascalatok
körébe
Adrion
professzor.
a
cumbridaei
egyetem turiara.
"belevonta
<I
film-szalurrot
is. Tudvalevő.
hogy
mindcu
idegműködés
elektromos
áramimpulzust
je,
lent. amel" azonban
rendkivül
ki- mér tékii.
Ezeket
:lZ' áram-impulzusokat
Asirian tanár
több milliószorosan
Ielcröaitve
fényingado-
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aasokká alnkltj a <it, amelyekkel
egy tova ba,
ladó lilmszulagot
beexponál.
A nyert cxpoziciók érdekes eredményt
nyujtottuk.
Az előhívott filmen ugyanis diavrnmmszerű
görbéket kapott. amelyeknek
kiteugesei
másodpercenkint
1O-2QOO valtozmk.
Ezeknek a kilengé,,:,cKnek a száma egyenes összefüggésben
;Ul
az ccvé» lelkiállapotával.
Legnagyobbak
.t
kileugések.
tehát az ideg elektromos
iIII J)t1 1ensainak
-xárnu, az elvórcudű
embernél;
míg
I\Z
erőteljes
gondolkodásnál
az impulausok
majdnem
teljesen megszűnuek.
Minta-rHmszinház
Zürich ben.
Zür-ichben
nyilt meg nemrégiben
talakitva
az eg-yik
nagvméretű
filmszínház,
amelyben
többek
kiiziHt a 1wJ:l).'otl!a!l6kra i...gondoltak.
Tizen •..
két !'z'l'1l1ély hallnat hat fülhallgntón
keresztül.
amelyek
hangerejút
maguk
a uagyotlrall6k
szabálvoshat ják, Az 1600 személyes
saínhrizban kiilön kis <tudióból mikrofon
átvitelek i
lehel -érrcsck. I
a mozuóképsz.inh-izban
esetleg' evü'ésckct.
vagv előadásokat
rendeznek.
akkor a saínpadon
felállított
mikrofon
a szónok beszédét
a nag-y erősítőn
keresztül.
a
hauv-zórókon
:ít kőxvetif
a publikumhoz .. \
szfnpadon
a lmnuo-film
előadásokhoz
szükséges é!"- a V;h;ZOl1
mőgött elhelyezett
hangszórókon kivül. a sz.ínpadon még 2 beépített
hnruo-zóró
is van t.arietr-előadásoh
céljaira.
mclv esetben
a kísérézenét
ezeken a hang'zó;'6kon
kere-ztü!
közvctffik.
Ci ssinesflfm el'iár as
Aualiábau.
A~h!O]
Hlmlnpok jelentése
szer-int Hor-m ocolnr elncvczés alatt újfajta
sz.inesfilm-eljárással
próhélkoztnk,
amely -illttólu-r igen kittind eredménvt tuutut fel. f\Z
i cl járás szer-int a 5Z1'1(':-; 'ifttékfilm
clil)ál.líthi
költségei
alig- ~O40 !'z;ízalt~'kkn!
dr-urábbak
fehér-fekete
Filmuél.
á

ra

ú

_ __,. .

J~4
FILMMűVÉSZETI
1'5 TUDOMÁNYOS
FOLVÓIRAT
ELöPIZETÉSl
ÁR:
1 évre 10 perurö. -- % évre 5 pengő.
Felelos secrl.csxtö
és kiad.'): Lajta
Andor,
Szerkesztdség
~s kiadóhivatal:
BUDAPEST.
VlI .. THöf(ÖLY-úT
75.
Telefon: 97-0-76.
Párisi
szerkesetöség:
Artur Vitner, 3. rue Charles Beck
Paris (VII.)
Meg.jelenik
minden hónap elsején.
l\finden
cikkért
a szerzö
felel.

Nyomatott:
Otthon-nyomda,

IX.,

Lúnyay-u.

Telefon: 87-2-87.

50.

..·...,~r
~._----- ~~,....~.~-----+
Ifja:

baly. hogy •.I' film bevezető
szajak
a ,'első
dobhoz, illetve alsó dobtól ne tdtjék meg a
film útj{lt.
Vigyáz'ni kell az alsó dobuál, hogya
I'elcseréő
tengely
mozgasát
a racsapődé
ajtó
ne fékezze,
mert a film felcserélődés
elmarad, A alm bevezető
szájak futó sin eivel lehetőleg
egy magasságban,
vagy
valamivel
magasabban
álljanak
a tűzvédő dob görgői.
Ellenkezd esetben
H bevezető
szdjak vége
karcolja
a filmet. A tííz'védő dobbatu támadó
zaj elgörbiilt
filmorsókra
vzethető
vissza.

Br-ücknel' János okI. gépés7.lIIernök.
A póluskeresés

Gyakran
egyenárumú

előfordulhat,
árumtcrras

hogy
valamely
pozü ív, illetve ne-

A helyes

gatív pölusat Illeg kell határozni.
Eltekintve
a ,különbözö pőluskeresg
és legtöbbnyire
Glfmm-lűmpavat
dolgozó
mííszerektöl
három <'g'yszeríí mödszert
ismertetünk az alábhiakban. Az egyik a póluspapír
alkalmazasn.
A póluspapírt
gyengén
megnertvesüjük
és uz
egyenrirnmü
vezeték
pólllspontjait
él papír.
hoz érintjül., A negnuvpöius
helyén .1 papi.
ros megvörösödik.
A második médszernél
kék
pauszpapírt
meguedvesítve,
él nega tf vpölus
helyén a 1)1\piros megszltelenedik.
Végül a legpr-imitívebb
mddszer
a pohár
viz, amelybe
egy csepp Sósavai
tettünk.
A
beléje martott
pólus-vezetékek
I,özlil •.I negativ

oldalon

erős

gáz"ejlődés

A tiizvédö

indul

meg.

dobok

i\ tűzvédő dobot •.I vetltdgép
alsó és "első
karján
helyezik
cl és leginkabb
600 vagy
900 lll-es orsók belegadására
alknlmus.
A
tűzrendészeti éldirások
szer'int a dobok eg~,..részt védik a filmet kiilső láng gyújtóhatáától, másrészt, a dohbau esetleg
meggyul• ladt film nyilt lánggal,
nem pedig
mérges
gáz képződésset
éghet el. Ezért a zárt tűzvédő rlob rarűlnpjai
közepét
fémháló alkotja, amelyen
át a kigyulladt
film.
a nyilt
lángtí égéshez
kellő
mennytségú
oxigént
kaphat. Ugyanekner
a fémháló IIIt'ggátolja
a l<iilső láng tíízv~dő dobba. való jutását.
A tűzrendészet!
eldirások
értelmében
<I
felső tíízvédö
doh olyan szerkezetú. hogy
nyitett
dob esetén lehetetlen
a vetítés, mert
a filmorsót egy rúgó ledobja az orsó tengelyéről.
A tíízvédő
dob szetelésénél
fontos
sza-

A

FILMKULTURA

mai



számának boriték

lapját

--+

~rqfa

(/i!

n

II

'

FeUOtI:Y
ny um t k
á

n
í

földelés

A hungosfilm
tekintetében
Icutos
szerepel ját sz.ik il földelés.
Ha. a berendezésben
valamí
hiba támad. pl. erös búgás jelentlee'lil{, akkor a legtübh
esethen
ll.
Iöldelést
szck tuk
Illegvizsgálni.
SOI{Szor
éppen él
helytelen
Iöldelés okozza a bajokat.
Minllen
léerősitő,
elderésltd
és fotócellából
álló hangosfilm-Ie.uló
berendezést
egy közös 11I1'la
potenetátra
kel! hozni.
Erre H közös nutlapotenciálru
va.ló hozás a tökéletes
röldllel
való összekötés
útján
történik,
A
vetítőgépnél
a letöcellának
egyi I, pólusat
a berendezés
fémtestéhezkell kötni. vagyis,
ha
a gép il földelő vezetékkel
lett összekötve,
akkor
az, nulla
potenciálta
kertilt.
A
Iotécellukabe
l árnyékoíú
része hasonléképen
ehhez a rémtesthez
van
kötve. Tehát
<I
Ictóceflnkábej
-arnvékcló
része
ennej, •.IZ'
összeköttetést!
révén szlu tén nullu-pöteuclálrn
került.
A Iotócellakribel
másik oldala csat"akozik a? elöeröaitdhőz,
amelynek
fémháza
bsszekbtteésben
áll
az, előerősítő
összes
nulla-pctenciálra
húzandó
pontjaival,
A
Iotécelfukahe
l árnv'élwló
vezetéke
a 111111;.1porenelátra
hozandó
helvhez
csatlakozik
és
ennek ar révén a I{ábele~' és a gépen heresztiiI a nulla-potenelalt
tényleg
elő is állítj.r.
Az elöerösttdből
a röerősitőbe
való csattakozés hasonlóképen
tör-ténik és az erösrröben is a rémházat és a megfelelő
pontekat
it közbs
nnlla-potenciálru
kell hozni, ami ~17.
elöerösítőt
a ~öerősílőveJ
összekötő
árnvékolé krihej útján
meg
is valósul.
Tel;'iH:
ebben
a láncolatban
a vefitdgép
földelésevel az egész hangosuerendezés
I,özős nullapotenciálru
kertilt.
Ez a helyes földelés.
Ha
m •.ír most ezenkivül
il
Idldvezetéke t leülőn
vezetékek
útján nem csali a vetítőgép
testéhez, hanem külön az; elderdsítő
testéhez és
a rőeröSítő
testpontjaihoz
is hozzákötjiik,
akkor előáll il helytelen
Idldelés, amelynek
velejárója
il kellemctlen
b(lgfis, Ezzel ól ldllön vezetékkel
ugyanis egy bizonyos
visszacsatolás
ált elő, amely a lent! erős bÍlg;:ist
okozza. I-Ia tehát a készülékünknél
blígás
lép fel. nem okvef len az a baj, hog~~ nincsen
rötdetve. hanem
talán
éppen
ellenkezőleg.
sok a földje,
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BUDAPESTI FILMPIAC Illmmegjelenések
JELMAGYARÁZAT:
Megj.
Múfaj. Fősz.
Fószercplók.

=

=

ECO-FILM
Rákócai-út

'rer..

=

E::
I. 16

14.

42-9-76.

Rakócai-út

II l('lÍlI.\"
lll. -

19.

I. 9

Tet.:

39-4-37 és 31-6-5B.

-

F.
a.

=

hónapban

=

Felirás. aluli, - f.

=

=

M.
felüli

nd. :\Icgj.:
Ul":lnia.-JI.:
:\1.' Sztnmű. - 17.: Siklóssy Iván. R.: V. Saville. c.: A.

lII;mlent

:?B87

í

J. ,\Iatth(w:-o. -

Fdsx.:

FOK FILM r.-t.,

1936. január

= Hossza.
= cenzura.

Megjelenési
hely. - li.
R.
Rendező.
- C.

Tili!! Tao lőre. :'-.lcJ.!j.: Omnia. H.' 2,)80 m.
- 1\1.' Drtitua. F.: Szántó .vrnumd. Fő·z.:
Victor ]ory, Ilaether
Angel, N. Brucc. - C.: F.

1--------------~----7_--

MlllasslI}zk

BIRSCH és TSUK,

I. 9

Rákóczi-út
14.
Tel.: 43-8-35.

higlT.

LIBERTINY-FILl'I,
Népszlnház-u.
Tel.: 30-5-60.

H.' 2535
ner ..\. -

13.

I. 10

-

ft'JU!l'/i;:.
i\lcg-j.: Decsi. Karnarn.
M.· Vidarn történet. - F.: LakF{.í"z.: ll. T'himig , L. Slezák. P. Hürc.. Aluli.
lll.

Ea törIélI I'K'.\' éjscut:a. .\It'gj.:
Rádius. _ 1-1.'
;2.80 lll.
.\1.:
Vigj:íték.
F.: Sikló :-:y.
Fősz.: ("[cu'k Gable, Claudette
Colbert. C.: \.

I-M-E-T-R-"O--6-"O-L-D-WY--N-+-----+-//::
('Is(j IIII'K (llIIásodil
VIII..

Sándor-tér

I. 25

3.

-

~nn!Jill.

H.'

-

c. -

:'-.1.' nr.

\Ic)..(j.: Scala. Casino.
- F.: Erb Benito.-

--::-:-,;T","",I.,,:
::-:4=4-=4::-2:-::4-::é_s_2,_-._f-__
+_F_.ú_·~_z._,_C_I,_"._k_C;_,_ab.:._I.:._c,.....:J
.:oan Crawford.

M(!VÉSZFILM,
l. II

Rákóczi-út
40.
Tel.: 40-3-97.

IB

-

c.:

A.

I.dJiyok (/ ;.!y(jllyör!wjólI.
~Ic~j.· Royal Apol!n.
Casino. Fdsa.: Phill Hartis. G. r\i5sen.-C.: J\.
Milldi!:
tcscnct... bokl;l/Il'k. - ~lt;gj.· Cavino.
/1.' tüiiC; m. .\1.' Vígjálek. - F.: Fodor S.
F·ij~7..: Charles
Féll'rd, Chnrlic
Ruggles. - C : A.
P('ltj'r ass:'oll.\'
pokoibun,
.\Ie~j": Palace.
H.' 1!1·17lll, .\1.- Dníl1lól. F.: P;í'ZIOI' Ik".
Fn~z.: C. Lombard.
Charle,
Laughton.
C.' F.
lfaÚíl <'oÁ'cÍtióJir. I\I('~..Ö.: R{ldil1s~
221'2
lll. ~I.: Színnui.
F.· Pá-xtor
Hóla - Fü x.:
Fre 'i ric Mnrch.
E,'clYII Venablc.
c.: .\luli.
()f;,:,O/,; pokol, - .\fe~j.: Másodhet. - H.: 1560
lll, .\1.: L'owbuy. - F.: Fodor S. Fösa.:
R. Scott Buffalo. R.: H. Hathawny.
- C.: A.
Es a lei slánv eladó. :\fcj.!j.: Suuplou
('or50,Omnia. II.: 2252 lll. !\f.: Sainmű.
F.: Fodor. S. - Fös7..: Shirky Tcmple. c.: ~\.
(j

11

PARAMOUNTFILM
FOR6ALl'1I R T.,
V fT., Rákóczi-út

TeL

59.

----I. 31

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

~I
STYLUS-FILM
Erz éhet-körül
8.

LeI/Kyel71/r.

l. 31

-

1[.'
,\nny
A.

240U
Ondrn,

~~~ls~u~;-~-~7S~~
,,~3I l. IQ

{/~"t:n;l':,~""~
r/~~~\lö~l:i~~;' 2~51:~

I
-UF-A--f-I~LM~R~T·-,--~I----+UNIVERSAL-FILM
Népsaluház
u. 21.
Tel.: 38-4~48.

I

I. 17

lll.

F.:
Pvtrovics

t-.k)..!"j.: .l)(c"i,
Karnara.
Tibor
j áuos. Fősa.:
r.. 11:111" t-,·Io,,("r. - c.:

'1',1.: ·I-l·:?fifJ.

P7.IH~

Peter, .\IL'!-d·: Ro.••.
al .'\pollo.H.·
271'. lll.
:\1.' \·ígj;íték.
r- . Pue-érv L. - Fö~z.: Ga;Í!
Franciska.
11. );1":1 .••..- R.: II. 1-(oslcrlitz - C. .\.

-W----A.:.R-NE----.:._R.:....8.:.R-O-S--+---cf--'''''-a'-:-'t-:-/O-K-:-'Y-O.,.-'''.
József-körút
32.
Tel.: ::\2-5-90.

I. 3

:'-.1.' Dránia.
Hownrd.
Lukács

\Ic~j.:

IUdin--.

F.:
Vácxi
D P. - c.: Aluli.

-

11.'
Fo:;;z.:

1.(j~

Le-he

r:
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HANG-NEGATIV

Tf3

D U P - P O S I T I V, H A N G - P O S I T I V
EGYÉB
NEGATIVOK:
SPECIAL-MEGATIV
EXTRARAPID-NEGATIV
KINECHROM - NEGATIV
AEROCHROM-NEGA TIV

AZ AGFA-POSITIV
a legjobb éso legtortóaobb
kópioonyog

VEZÉRKÉPVISELÖ
Magyarország részere :

Lajta Andor
BUDAPEST

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

Nyomatott: Otthon-nyomda (Kis h'án) Budapest, IX, t.ényay-utca 50. - Telefon:

87-2..a7.

és ff1-5·17.

