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MúvL__ ö!

Tulajdonképpen máI' l'égen akartam
Önnek írni, de h~t mit?
Talán SablOnM "njoop.sokat".
Azt hiszem, az ily_ktől
on már
Rp megesömödött.
Ezt a kivételes alkal~at azon'an nem "arom elmulasztani és el akarom mondani Onnnel kapesol:ltos t~,

~állÓ"
élményemet.
,
Mesa kuáesonykol' tödént.
Egy Lete~ kis unokahúgom ágyánál ültem. A kj8)~ny imádja Önt, Művésznő. VaI:llDi olyan mélysée;es
_ntette)
..eszi öDt kÖl:öl, amit már-nem
túlzok-(öldi;ut,iliua'k
keD D!'veznem• Én all.l' jöu~
le P'estl'Ól és az üo,*pek alaU fbt,.
ton Önről kellett neki roesélnem. Az áHapota roe~bflósen
ag~asdé TOlt. N-. Tasánulp, *-..Ler 27
amik_ öa a 1'á4Iió.•••• ltesze'" llekapesohuk
neki a készüléket.
Aroikor lázas .•.olt,
_
Illisze.., ~
é_! t e t t e '-01_ as öa ssa .•.•it., ole J,o~
Mily'" ~atta
az On h:U1~j:í!. Mikor a közvetÍtés v!get ért,lö.y~
kezi.ett, Illo"..,.tegyük fel a gramoCóDl'a az, on lemneit.
Két nap~ jóformán éjjel-nappal ,,.únuk"
őket és a slílyosan 1Ie,:~
kislány Tál'atlannl meg"..,.ógyu1t. És én szentül hiszem, h~
ÖD

-é-.

~Ú81Ította ~,

Cinikoa,
és oem hi_k
M.r l'~ ~

Mú .•.észnő.
roatel'iwta
felfogású
embernek
tartom
magaro
a esodákhan, de aJDil akkor láttam, az csoda volt.
akartam kö.zönni Önnek ezt a csodát, most végre

JUeIlebetem.

Mély

tisztel,.ttel
GERÉB

és

szeretettel

TAMÁS
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I

!

/
J

E

A HAVASON

Az idei velencei Biennálé vibráló és izgatott
levegőjében mint a bomba
robbant ki egy magyar film
-világraszóló sikere. A lagunák
tüudérvárosában
míndenki, akinek illmhez köze volt, erről a filmról beszélt. melynek rendezője és fószereplője addig még szűkebb hazájában is úgyszólván ismeretlen volt és
most egyszerre minden átmenet nélkül
Europa filmhírességeinek legelső sorába ugrott. Nyirő József, Szőts István és Szellay
Alice nevétől volt hangos egész Velence és a
nemzetközi filmversenyre összegyült külföldi ujságírók minden szállodát, minden trattoriát
és
minden kis osteriát tűvé tettek, hogy előkerítsék
az európai filmgyártás oly nehezen kiejthető nevű
új csillagait. .• Mikor pedig az új csillagok több napi
késéssel megérkeztek a győzelem színhelyére:
nemcsak.
interjura kész ceruzák, felvételre heállított fényképezőgépek,
hanem nresébe illó szerződési ajánlatok serege is várta őket .. A
győztes magyar Íum rendezője és hősnője hűségesen feleltek az
ujságírók kérdéseire, állták a fotoriporterek kattogó, villámrobbanásos sortüzét. A szerződési ajánlatokat azonban köszönettel visszautasították. Mert úgy éresték, hogy a mű, melyet győzelemre vittek: az
"Emberek a havason" annyira a magyar föld televényében gyökeredzik,
annyira be van ágyazva a magyar élet fájdalmasan édes atmoszférájába, anynyira át van itatva Erdély Ízeivel és illataival, a székelység ősrengetegeinek
legendás misztériumával, hogy annak mását hiába próbálnák bárhol a világon
ezen a földön kívül megvalósítani . .. Most a magyar közönség elé került a
Biennálé díjnyertes magyar filmje, mely minden este csillogó szemekkel, tá~ó
tüdővel, szívében a tiszta szépség és boldogság eláradásával szívja, issza magába
ennek a csodálatos filmnek szépségeit .. '. NE.M"ZETI APOLlO,
ÁTRIUM ÉS .sZITTYA MUSORA

A
MÁSODIK
ASSZONY
Az első szép volt, ragyogó, szenvedélyes, csupa tűz, csupa szertelen
lobogás. Karcsú termetét bársony és
brokát övezte, hajába drága gyöngyöt
font éji a férjének egyetlen gondja,
gondolata ,csak az volt, hogy mivel
szereazen. neki örömet, hogy mit hordhatna még lábai elé, - hogy hogyan
szerethesse még jobban ...
Ebben a nagy szerelmi Iobogáshan
ssülcttek Rembrandtnak,
a halhatatlan németalföldi festőzseIDnek a legmonumentálisabb alko tásai.
A második asszony halkan, csendesen,
áldozatosan lépett a halott feleség
örökébe.
M.int a napsugarakon tovalibhenő szelid tündér csakjóságot,szeretetethintett
maga körüL Rembrandt őrzöangyala
szlvének minden dobbanását, a becsületét és életét is feláldozta érte, a
mesterért, a mindenki által megcsúfolt,
a mindenéből, még hitéből is kifosztott,
üldözött és elbukott festőfejedelemért.
Ezt a második asszonyt, az egyszerű
szo1gálób61 lett odaadó szeretőt, zseniális üzletasszonyt és mártir feleséget
alakítja Gisela Uhlen, a német színpadi
és ,filmművészgárda legfiatalabbjainak
egyike.
A magyar közönség számos fümhől
ismeri.
Ezek közül csak néhányat említünk,
így a Kcüger apót, Rotschildok-at,
Eg és föld között srh., stb;

Kinek a
barna •••

,I h.rrrrah ••jú é" ennek megfelelően
nyilván e"'é zen más termé-setú
1.emperamentumú
Goll Beát ?
'ehéz erre fel ni -:- mondja és nagyOD elgondolkozik e komoly
érd~n.
-.
filmben is egy lány vauok
én, nem kettő. Csak atyám,
rály Gerő érd -ében jelenek meg .kettő alakban _ .•
Hogy-hogy ?
gy, hogy filmbeli papám nővére
merikában él a testvérek
között olyan megáUapodás jött létre még a régmultban,
hogy az én
apám annyi záz dollárt kap havonta amerikai nővérétől, ahány gyermeke l z. tyám egy gyermekkel rendelkezik. viszont, bogy a gazdag
~éni
nem esry, hanem _két záza st küldj on havonta, hozzá, wt hozzám h. zudik még egyet. Éveken át minden jól megy, egyszerre azonban váratlanul IDl'grrkezik a nagynéni
mi itt állunk egy gyerekkel,
azaz velern. "Linkócj" apám ekkor elrohan és "bérel" egy leányzót, aki
i tán"'hnő és nem éppen kolostori nevelésű. (Turay Ida alakítja bérelt
nővérem t tündéri humorral
szemrelenségael.} f:n minderről nem tuJok ~ í.ry .elhat.irozom. hog) apámat megmenrendő.
maeam leszek a
-aját ikert
t, érem, Fiatal do~ozó lányt alakítok barna hajjal miDt
igazi hínr'
,zőke ..paröküval"
(persze ez az igazi hajam) a nagynéni
kedvéért sajátmagam
által ,.világrahozort " ikemővéremet,
akit táncosnőnek ,.nl've] k".
\I('-!!~rkezik az atya a bérelt lánnyal, meeérkezik a nal!)'1!·!ri.
majJ fn - hol "z.ik . hol barna alakban. Persze 'é:rül minden kiderűl
'. minden rendb
i, jön szerencsé-en,
_1 lányok férjhezmennek.
a férfiak lllt':!háza,oonak,
szőval a leat Ijesebb zürból a legtelj esebb harmónia válik.
Amit kérdcztem,
arra azonban még nem válaszoltűl, kedves
Bea;
melyik alakodat szerotted
jobban;
a komoly,
dolaozö
lányt
va~y
!!) őnvorű. mondén táncosnflt 't
Gond lom. mt'gis az igazi. életbeni
oll Bfát választom,
válaszolja diplomarikusan.
·cm hi zemr hogy komoly, precíz. megfontolt orvosnű, \'il!!Y kőzépiskolai tanár
,,uné
belőlem. _ a;!}'on .•zimpatikus és kedves . zerep ugyan a barna hajú, szelíd egy(-nil>é~ű fiatal
lány, aJ...jnek bőrébe bujtam a felvételek idejére, azonban az i~azí Gall
Bee az • 'ző.le tánco,nó, aki titokban fellép e?Y 1oJ...álban, nag you, Je
n3!!"yon zeret t.incolni é imádja az új ruhákat.
ok Iovetet kapsz 't kérdem
az imént érkezett
levélhalomra III Illa l'>a.
Rl'o~eteget. Kedve eket. szerelm
ket, h"Z3S,á!!()mra vonatkozó lehr-szélő-ekct,
megsokatés ezek a legkedvesebbek
- a katonüklól. EJfl( lusra és pontatlan vazyok, de ezekre mindig azonnal válaszolok,
O t
néhány
napra
vidékre
utazom.
kicsit
_. vazyok
merülve,
hl dol!!:oztam filmen. <zínpadon. D
okat jártam
társa .•á:!]ja is,
tudod, h
an az. amikor az ember beleeseik e )' lumpolá-i 'zt'riába.
De ruire a Csalódunk :€gyenit bemutatják,
itthon le~zek,
mert nagyon kívánesi vagyok a filmre. Remélem.
első
ldt",
zerepemhen tetszeni fogok nemcsak
a L.i;zön.égII k. hanem
ajütmagamnak
i, é
aládomnak nem S2"_
\ ene. hanem büszkesége le-zek,
a. l!,erünk ebédelni
- III ndja
hirtelen orroc-kájűt
él! f lé ~melve; n yilván
lII~;:rz
tt valami fínom illat t a konvha f••lúl .
. _J~g néhány képet ké. zítünk a- hölgvről, arnirrt a
iitétzöl(l kŐl'dénnyel nagyon szépen é" moderniil mf'gt -rítet.t asatalruil a levest kanalasza.
ebéd után rnilliő
t--lefom jntéz
t'g-y
~.ze C kete melIett II fotöjhe lllizodva
i
hane latlámpa fén~ -nél lé"'egysz r átnézi po-tűjűt és
• z uj,:il!O at. Búc-úzá nál -zemünk e~) kon~,rc
rév ed,
· nu-ly az a-zt alon hever. Lleicellyn : llorá 1('1/':/ drága
tii/",ű"k ?
Te olva-od ?
tn hát ~'1iodil': mondom, hOl!:) én ko.I1"h. relnőtt,
I u \ .I!!~ k. ehhul j, láthatod.
hogy i~a73m van
mondja
• 'pi
t érl!e-. 'Iár az a .tóna! vagyunk.
JIl'
or mu! min, i!! halljuk h ••r<l1:o dünn~ii!!t',ét;
\:1")

é

Hl

Az Aurora-rilin
catmondö dm ;
CSALÁDUNK

új ví"'játékával,

amelynek

SZÉGYENE.

LHu'
., reUl 1\ ul JlIut,t "e"' lHUUl\.k
llv~ lu-",r<:!"l
Cull
Bea, a valószinűtlcnül Fiatal és tündöklően szép film zín«sznő alakítja.
Megn-ztük
a filmből ké rojt képek t. amel eken meglep t- sel fedeztünk fel kiJ GolI .Rejl, egy :tű -ft. 1Il~ e!.')' barnat.
A dolo~ i~!!'alma""ak íf!f-r ez
elkerestük hát a művésznőt, bogy
megkérdezzük, lit, mit ját-zi - II ;llmb n é, nOlt)'an -ni maeűt jobban;
zőkén. vagy bamün,
Ez a ,,felL.ere és" nem Iyun egy-zerü, mert bár Bea igen kedvesen
meginvitál telefonon ebédre
ölgy-uuai villájába,
i zont az odajutás
nem tartozik a )egODD ebh teljesílméD_ ek közé.
művé-znű
m('", á!!\ban
D. de azért tes. - csak befárudniezze! fo!!adnaJ... az ajtóban. I~e!ép
II á la háló~obájába.
ahol
l
álmo <an -ppen nagyot nyujtűzik. A t 'li nap be-üt az ablakon ~ egy fényes csík a fii!!i'önyön kere ztül a Bea hajára hull. C. odaszép ez a gyerekasszony, azt meg kell hanyni. Höhnlvűny höre, vilügoskék szeme és
arany haja a m ék tündérl-jrálylány~t
juttatja az ember eszébe.
'k'izben ő hozzáfOi! az öltözködé,hez,
én hozzáCogo
a
érdezú
öd<~hez:
••C'a]ádnnk .zélryen"-i'bcn
kettő
~Z repet
alakítasz.
6Zuke. ill II: _ barna láu) t. )IeI) iJ... al udat s:zerenMl j bb n; az i

é-

- Folyton azt képzeli k rólam, bo,,) e;.:é,,, nnp szalon• u !.;ro l eszem é .• 3 Hófehérkét
't anubruinv "ZOlli. nüh'~-I'e:.
'-!!",,,zl'rúen
hiih(',i'g;.
_.
Hát , .. ami azt illeti. hd nem i- .. Hőfehérke". de II
_l'iliLt \~20nI3~-á{!::ai" mÍ'!! nagyon illene a kezébe _.•
':fekete

fot,"

~f. K.

....-.

EMLÉKEK A "HEGYEK LÁNYA"

A DélÜHí1J prod.UkciójálmIJ készült fs a
ll-ádius -fihuszfnházban
oériási sik1.':rr.e1 futó
,,Ht>gyek 1tinya" t'Ímű film külső felv-ételci
Erdélyben
'készültek.
Tormay Cecil gyönyörű
re.gl'nyéIJék Iilmváltozata
különösképpen
sikerült és egyike az évad .legszebb, Iegművészibb
alketásainak.
Amint a filmet néztük, l.'icsit
.elgondolkoztunk
azon, Dogylíát mégis csak jó
dolga van a producereknek,
meg a színészeknek. Lám. ilyen gyönyörű
vidéken,
Erdély
hegyei-vizei közölt töltötték
a külső felvételek heteit, nagyszerű levegőn, majdnem 'teljes
:szabadság közepette, ruszena
felvételek eikélIT..Ítéseigazán nem lehet olyan "nagy dolog,
ilyen gyönyörű vidéken. Pláne, a filmet nyároIJ
lOq!:atták,
amikor
itthon
Budapesten
őrült
hőség volt. ott viszont a :h~ek
Könnyű szellője enyhítette a rneleget. Felér egy nyaralássa]
morfondíroztunk
magunkban,
de zncg biztosan rengeteg emléket. és éhnéJyt i$őriznék
szívükben
a film ,szereplői és gyártói, amit
mind ott gyüjtöttek
és amire biztosan szfvesen
gondolnak vissza.
]<~gondolathól született meg az elhatározás,
amelyet hamarosan tett 'követett:
felkerestük
a Dáibáb-film
~oyik vezetőjét,
a szél' szőKe
Ka er Istvánné,
dr. Fedák. Ágotát, hogy
.moudjon valamit
a zezőn
egyik: Ieaszebb
filmjének külső felvételeinél megélt k.alandokról és ~lml'nyékről.
- Hát ami azt illeti. kaland az volt egész
sereg mondja
az elegáns fiutnlasszony,
aztán nevetve folvratja: --" most máJ: vidáman
beszélek ·:róla. de ·~mi.kor a kalandok é" élmények
egyik ssenvedő
hőse "Voltam néhány
héten .keresztül.
Irisony nem nevettem.
Sőt!
- Kezdődött a dolog azzal, nogy liszte.t és
$SÍ1:1 kellett
magunkkal ..•·inni E:rdél)'he, aholis
a kolozsvári 'Vonal mentén levő Zichy-barlang
melletti menedékházban
akartnnk
megszüllni,
mert; a barlangban is készitcttiin'k feívételeket.
Harmincöten
voltunk,
ennyi embert a menedékbÍlz nem tndott
ellátni
élelmiszerrel. 19y
jegyeinker
még itt. Pesten be kellett
váltanunk, ami 'kiigényJéssel, sth. sth. járt.
a de
mindegy,
"""Jll~eztlÜDk
a menedékházhoz,
első nap gyönyörű idő volt, vidámak és boldogak voltunk. Estére kiesit bizony hűvös lett s
hogy már
hajnalban
dolgozhassunk,
korán
akartunk Iefeküdni, Ekkor mindössze a követKezI) csekélység derült ki: nincs elég ágynemű.
sőt alig van néhány darab párna és pokróc.
llit csináljunk?
YtWil is, .mint egyetlen megoldás az maradt,
hogy a meglevő ágynemŰmeanyi él!gel betakargatmk
a színészeket, mint
a felvételekhez
néJJ...'iil.ö2:hetetlenül ~zökn"e
személyeket, mi, a stáb többi tagja pedi" egymá nak dőlve resik.ettiik
végig az éjszakát,
Persze rögtön si.irgönyöztünk Pestre ágynemil&t,
ami 4-5 nap mulva meg is érkezett.
lfásnapra
beborult az idő, nem lehetett
csinálni semmit, ellőgmk az egész napot. Harmadnapra
l...-ideriilt, ekk<lr ..••
-iszont egy komDly
nagy baj tőrtént : Fényes Alice bőlcses jjofoga
ilkezdett
fájni, arca háromsacro ára dagadt.
Viszont
ezzel szemhen~yönyörű
idő volt.
Alj zt . [agyvárndra kell tt szállítani, ahol egy
Jonorvos érzés.telen:ítés nélkül felvá ta a szájában levő tályogot és kiemelte II heteg fogat.
Szegényke
rémesett
seenvedett,
de hősiesen
eltűrt mindent,
csakhogy mentől Iramarábh

meggyőgyuljon,
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ő gyógyult, mínden nap elmentünk
motívumokat
keJ:c~ni a .környéne.
Azaz: ha

&

...A...sitét-

KÜtSÖ FELVÉTELEIROL

tekiatetú
Davorin

(Gn:pss)

kellett v(.h .•.•
a ln~Ul1r! Kerestük
.ck ~dj
Isten.
.nem találtunk alkalmasnt, V ~
táhorhelyüntől körülbelül
öt őrányira 1;.elfcdeztük azt a
helyet. amely alkalmas volt a felvételek
egy
Tészének elkészítésére.
- Remek! - kiültottunk fel ör~l.um.el. de
"hogyan fogunk a menedékháztöl
idáig jö:uni?
Kiderült,
hogy lóháton,
tekintve,
hogy más
közlekedesi
eszköz nem volt.
Ez némelvi.kiinRek Íe:en kínos meglepetés volt (már akík.
csak a :kömvéhe

a megfelelő- helyet, kerestük,

nem tudtak
lovagolni,
azoknak).
hát még,
amikor megtudtuk.
hogy ló ugyan van -, de
··nyert:'g az nines. Viszont meerryugtartak
'hennünket, .hogy a lovacskák mar igen öregek és
ennélfogva szelídek, 'mint a bárányok.
Szöval.
nyereg .nélküli lovakon. lovaglócsizma helyett
hosszú nadrágban.
bokában elezánsau eIkötve
.spárgával, hegymászó cipőben. öliinkhen lehetöleg egy felvevőgépalkatrésszet
nekiindultunk
dolgozni • .Az első lovasJúI:ándulá;;; urán három
na_pig hason fekve aladrunk
és ültünk mind.nyájan, Ez már körülbdiil
a tizedik cnapon,
tőrtént,
3.1t'g kell jegyeznt:'m, hogy kellett a
fjlmezéshez egy rendőrkutya, hizonyos nevezetű
Teddy,
aki )!'azdájá,'al,
a rendőrrel
együtt
utazott le Pestről a stábhal ••;Miután nem tud:,tnn.k dolgozni, :renrliír és kntya egyaránt kitűnően n)"(lraltak majd két Jlétiu Erdélyben.
É hogy e.gy ilyen kutya mennyit
eszik!
Ől'ö.Iet.
Kecske is hllett a felvételekhez, béreltünk
.egy.et~ .d.e g:.azdája .k.ijelen.tett.e., hogy- a kecsketejre igén t tart.. Csodálatosképpen
ahányszor a
kecskének felvétele volt, megjelent a tulajdonos
és kijelentette,
hogy most pedig elviszi kedvencét, mert it~van a -fejés ideje. A végén a keeskének és a kutyáuak
összesen Jmszonh.ét felvételi napja volt.
.
Közben azért, per ze készültek a felvételek is folytatja
Ágota mosolyogva
-.
-de. a ZÜJ:, az tovább tartott. Győrffy felvételveze'tő például ki. é ele ellengett
motivum.kcJ:e.s& kőzben
hogy hMy nem, katonai területre tévedt.. ahol nem senhad civilnek sem
tartőzkodui,
sem iény.képezni. Palotailva nevű
h.elys<ig közelében
e]fouták és minr foglyot
gyalog elvitték S;:ászrqgenbe, ahol három napig
ült. amíg kiderült. hogy a pecsét, amely állitóIag hiányzott
a katonai jgazolásáról
s amely
miatt letartóztatták
nem is kellett az rratra és
Győ:d'fy barátunk három napig ártntlanul szenvedett. lfi meg áll funk tétlenül.
H"át amikor végre mégis hazajöttönk,
a
belső felvételek legelső napján Fényes Alice
második: bölcsességfoga is megdagadt
(ez a
fiatalság átka l), meaint. rohanni kellett a kór.házba -,
1Íjabb néhány nap szünet. Mikor
jobban lett, ]llá;;ik operatűrünket. behívtá.k katonának, úgy hogy a Hunniában négy felvételi
napot közel öt hét alatt Ie i tudtunk forgatni.
- Hát ezek- az én úgynevezett kellemes ernlékeim af j] lIl:melkapelSOlath an. De Istennekhüla,
utőlaa kid erÖJt, érdemes volt. zenvedni és tűrni,
fázni és fhez:ni, mert mögiscsak jó munkát
csináltunk, úgy-e ?
•.
A.. közön,,!'g ugyan nem tudta eddig, hogy
mirninden tőrtént. a .J;Ieg)"pk lóny.!J."fel.vételei
közben és. mc'gi. a legnagyobb örömmel és szeretet.telfo::radta "ll ~yönyörű filmet, hátha még
megtuiJják ll? olvasók, hogy milyen áldoza 'tokat
kell hoznl. néha saínésznek, prod II ernek , gyárt'i~n'zctőnd"

I'gyaTánt.!
Mándoky Katalin

Motívu_kereséstérdig
vízben (Kauser
István. Farkas
Zoltán)

Réz .András
(Nagy István)

I.

!'

/

, k" út S{I,. "'.•
u rglt- or:f, körút •••••
lA IT. >.ua
,ADR
, vm
fózse -.
21.
BAROSS;
.,
hánYI-u.
2
ÁROSI, IV.,
cs l gány-u. 4, •
DELV APOLLO, 11., a ~':~Iy-krt. S9.
DUDAL
XDI., Róbert
~
DÉLIBÁB,
Kápolna-u '. 3/ •
DIADAL, ~~
Thököly-ut S6.
GLORIa,
yrezi_út 150.
WI,
V., a
65.
•
HA
'V
Csáky-u.
Kálvária-ter
7.
lf1)LY,_ '; OSI VIn.,
65
ÓZSEFVAR
,
bella-u.
•
J ÖRÖND, VI., Iza. -könít 41.
K
VI Tere?:
lA
l'I'YUGAT,
., Selmeei-u. _. 71b.
"SBUDA, m.,
biller-u. 3 ,
O
TIl Rotten
68
PETŐFI,'
•• Rákóczi-út
•
y ÁKÓCZI, VII.,
htván-út 39•
.It.
ÁNY ''II.,
8
SZIVÁRV
~ "'ymezö.u. "
ÓDJ VI., ag
TIN,
Ango l -u, 26.
ZUGLÓI, XIV.,

:Karády Ka.falin, a magyar film egyik
legnépszeriíbb esiltaga, jövő héten vidéki
turoo.ra indul. A miskQ!ci és a győri színházban f&g fellépni legkedveltebb sanzonjaivaI. A meg;hív:1snak már régen elege~'1,(lIIeH volna tennie, azonban eddig
elfoglaltsá;ga Dem ,engedte. Amint értesülünk, Karady Kl'-ta'n II jövő hónapban,
Berliube ut.aük, ahol a német rámó nagy'
kiv:ínságb,angversmyén
fog vmilégszerePlIlni, továbbá tervbe van 'véve egy olaszországi útj!) is. Rmönbenai
európai
hirfi ma·gyar filmsztár nemrégiben levelet
kapott egy dúsgazdag francia ipamuÍognástél, aki raiongása
jeiéÜl egy aranyveretes. gyönyöruen
ci2eJlált ládácslrát
küldött, amelyben egy, lepréselt o<rcbideaesoknr volt. l\'Iüértől( szerínt a kis ládikó
. legalább húszezer llengőt ér.
Az iparmágnás le"elé~
a.zt írja, bOgy háboru
után első útja Budapestre
f&g vezetni,
bogy végre szt'lmélyes-en is megismerhesse
a "csooálatos a..~zenyt"_

•

•

~~

~.

• 250 P
• c2G5 P.
20a P

~OO P
OP

*

••

il &<ínhá:3 !Is fj~m-mél'egketJerésn.ek, fel·
lIá-borUó PJ;7dájút twztttttta be neJnrég,[ljen'
egyik prtJ$1Lce'I'Ü1.k, aki a nagy sikerekre
vi-Ssgatekiínt5· és népÓ'zél"űsé_qllek, ö1':t:.e11d~
fü,mzt(1,rutl1mJl
előszőr azt ''1tiresztelte,
hogy v-Í8/1zo,vo1Iul II 's::i:npadtöl,
aztán,
ftlniJror M.tta, ho !lll ezze~ nem éor el eredf1lé11}V;
többe?c 'iele11lét6bm~ a következó
l.:ifele'1>té8t tette: Majd
én 1neumt~tatom;
hogy ez n 'IlU nem fóg
többet
fam.eZ1ti.
És valób(m
'/l(;hciny tWl) mutv« a filmssascm« a szoban: 100'gó SZ'Íné,sz1tőról a.
Zeg'1enetetleneb1> Iureket. Iuiuatta, többek
kö:::őtt
azt,
hogy tűiLóbaj.os és "má,.
nincs neH 8Dk hátra".
.És Ini 'Volt a harr;,g okat Mié1't kellett
IUrns.-::tárunknak bilnltödnie? Osak azért,
mcrt az e,lJiJik sajtóbenw,tató-n, nen~ vette
észre a proMu:el't
és h01Tibile
dict'u
~ nem, 7,;öszönt neki előre. Bkkor h..'t11,qzott eZ a:: eló7Jb idézett ,••.
tietenté«. A cezáilt'óm&/litis proamclJr, akinek lwta~mi
tlit.·
tel1fJéscit mÚir tobb otaasrot 61'wen kitogdso!ják,
~nén kÜWll
teoelben. kérte kl
lIwgának
a ,,8m't{5 maoatartást",
AZ
esdhez csak annyi
hoz;:;ájúzn;, valónk
van, hogy a. ták nem nőnek, az égig •••

Szinte pl!.ratlan

*

a magyar film :törté-

netében';8z
a slker, amelyet" a "llatyi"
eímü OMe.'<tiv-fijm elért. Népszerű sIá-·
gere1t és nótáit az egyik német
bang. rell1ezgyár
a !J:özeljüyőben fel akarja
vetetni Tolna y mártva!.
a film aranyos
bl!m~1'Ú föszer~löjéve!..
"
Az ~t}i rádíő mult héten magyar bangversenyt
adott,' rune}ynek m!íoorán a
"Hatyi"-ooták
is s.zerepeltek.
.

*

*

Pénteken. volt az "Emberek ahavason"
oimú, úi y tak on járó, 'művészi ízléssel és
lelkes oilaadá8sal ké8Zi'Ut, a velencei film1)m'8enyet~ is el8ő dija.t n,yert Hunnia-film.
1Iem1ttatója,·
leket

Fekete

auu: múvé8~

••Fi~lIwilá,q a.
14onvédck- karácslmll.fájMrt"
ai.ció si.\::e1'e tovább tolytatóiUk.
Verese!Jyháza
BOdajk _ • • •
K61','iti híradó.'
•
Bclvál'olti
hiratló

Beck Miklós
személyéoen
a maoya,r
"ibm kG.:::ön:iége 'Új zenesZerzőt ismer meg,
A Baitáreak: cimű nagyszabds'!í. ltáboní,s
17wlfyar _filmd1'áma
zenei
for.manyelve
ini1Ulm~ tekintetben
Ms·zenl
és a fi~m,
nagyvanalú-Ságát
a han:q8zerek
nyelVén
is mél.f,ókép1H3n f eiezi rki.
B eok jllttao«
tőbb nam,~il;;erű
operett
és Sláger sserzője,mo.sta'l1.i
til1nz6n6jé-vel
vaLó1Ja1! G:$
élre' ugrott
68 bi.riiO!~yo8ak vagy'ltl~k
Ueoban, hogya
kivál6 fiatal
művész 'nevéveZ még glJakran to» találkozni
ti mOzilátogató
lcözön8ég,
"

A

fl!fönyörú
felvételeiért

jutaZm a:::oU a vandsminisztérium.
gyal'

témája

külső

Perene operat{jr

1200. pengővel

él!

A filrnm.ek
a~apián

köz,oktatás1i,qyi
8pec~áUsan

olyan

vml,

felvéte-

készíJette,

hogy a külföldi
piac
érdekMdé$'t .mutat iránta.

ótiási

máris

ffl4-

sikere
1IIJf/1I

*

Még tavaly történt Páristian. hogy lU
egyik ma.,.<>ánszinhá.z népszerűségnek ör'vendö drámai
színésznője
nyomla.lanul
elront. Sokan bűneselekméllJ're- gyanakodtak. Az egész párls! rendőrsf..g nyömozbba
kezdett és I' nYO<DlOzásnak nems.Gká,ra
meglw(i eredménye lett. Olyan meglepi)
és olyan váratlan, h(}gy az ujságok nem
is marték közölni. A megoldás egy véletlen indiszkréció
folytán egy forgatókönYl'Írómlk- tudomására jutott, ald Jázas
Sietséggel
fil.m:r.e írta. a wrténetet.
A·
film nemsokára.
ná,hmk is bemutatásra
kerül "Négyarcúass:wny"
címmel. A
föszerepet Francoise RO<SaYjátssza.

*
Efl1!ik !wng'lDmezvállala.t1,nk
vasárna1J
estére "Elő
hanglemezek"
címmel műsoros eitet hirdetett,
ameiuen. e18övona~beH
onL1no/6n&Ziúl'jainr."'nak
keüett volna. 'tell&pni, A
közönség
a színes és namlszabú.s1~ mtflo$01'Ta. való tekimtettet;
már
ellJvételben eLlcapkod.fa a jegyeket.
Annál
kellemetlenebb
cott: a meglepetés, timikor
(ll l'endezŐ8é!1 bejelentette,
ho,qy ké.t- sze1'~pló nenl tO,q fellépni,
A botrcíny
má.r
kitöráfélbcJt
volt és sokan vi88zakövetelték pénzüket.
,
jJJil!(/ene,.~6tre felltivjl'k
az flletékesek
ligllelrnét
arra, hony valamiMppen·
akadályoz,::1jk mea a. lCö::önség ilyen módon
-valQ félrerezetd1lÓt., mart mÚlI' a "1nmlfban.
is több 1zbrm e1őfora7J,U.
7~o[1Y olyano1.'.
neve j-~ «serepett a plakáto7wn,
akikmek:
eszük dOá b 0,11·sem 1'O[t fellépni.

*

l. mss ~Ianyi meghalt.
A valóság: llólluyebben megbült,
de
kiilönben a legjobb egészségbenMrt
baza
a Frontszinházzal
és alig várja,
boa
újra. kimehessen.
• , •.
2. BökI, Mauika. Eurépánakegyik
leg.
népszerűbb
filmcsiUagja,
a
leglltóbbi
berlini légitámadás
alkalmából
rlvszél,
hüdést ]í!,Ipott és meghalt,
Ez il valétlan hír olyan gyorsan
terjedt el Pesten, hogy szerkesztőségünk te.
lefonján színte pel'cr61-per.cre érdeklőd.
tek, hogy mennyiben felel meg a valősá~na..Jr? A további fölösleges telefonálgatások m~elözése
végett közöl.jük
és
nem győzzük ísmétolní, hogy a. bír valót.
lan és Rökk ~farika, al.Lmár annyi dio
esőséget és elismerést szerzett a magyar
névnek, a legjobb egész.ségnek örvend és
éppen a napol,ban fogja aJáírni legÍrja,bb
filmszerzöd~t.

Egészen
kü!önös divat kapott
librn
Nm vrodlw;reink
8zJÍma mind.en való·
Bullapesten. A J)o}:Ukai rémhírterjesztésszínflsé.q szerint
egU1!.el g1Jara.v'{)an~ tO,q.
ról á!térteli II szinházl ra.
~nl(
úgy
Ler/alábo is erre 'IlM~tat a:i a« eglll'e rmakoJra.pás.ból
hamarjáhan
II követl,!lZö wllót.
ribb sz61>e8zéd. a,melll s:::ennt egyik be7,;lan !úrcl,et sOl'o1j!:k fel, a,~'e'velmek ter-vál'o~i f;lVtszínhdz1tn7C t'ala'doll{)imlJj.ének
mésubl'!S'CD SNÜnÚ .lIl'llpja nines:
ledl1l1fk' tilmUlIál'td
engedel'lft kap.

MarIeoe Dietricb leánya,
.wti szintén
színésznő, háza.s:ságot ' kötött egy ismert
londtlni színésszel.

*
A

közi:smert

j'Íbll8ZÍf'l~8fmónk, _

aki

kQn1'l'~ll'jéIf·el1'lialnia1'ckz,7i.ató e{sz6M<8airól"
is hires, napok7Jan a letik;nt
1orlfatta.
A~ E öetulIél Edi$.(in teljes nevét, .Edison;
Altva

TUemá8t

taláUir., Nagyon csodálko--ua

nézte,

később pedig
és ezt kéTctezte :
-

oiJajorault

jérj6''1!.eg

.:.

És ha ébren val1, hogy 'htl)jákf

*

más Endre •.i\Iéreg" cunu danbjánák
olyan Ilagy lis kirobbanó sikere van II
'Pesti Szinbázbflll, bogy egyik filmvállaIatunk megfiImesitésérííl tárgyal.

*

Rácz Val.i, a néps:::eril
ről

di.zőz, akiestb

estére telt házakat '!I.onz a Hanglibq,n,

,.

teucet» vásá.rol.

Szőts István, a fia,f.,al, tehetskes rendező, Nyirő Józseffel új film eloouíszité'sén dOlgozik A film témája az.alföldJ
szeg.ény emberel, életével f&glalli:ozik.

*

it Hunnia lil1nuy(Írban
most fornatj(L~
a ••Jémadűr" 'mmu
szellemes, tronoia»
ízű vi:gjcít61,;ot. A. n/H tŐl!zerepet

Pelsőczy

Irén alakitjq., partncrei:
S:::·i.lassy László
és Ajta,?1 Andor, A tüme: Ráthonyi .Ákol
rendezi !Is igy minde'n garancia megvan
arra, hom! aZ évad egyik leqiobban sikenilt
vipjatélfa
legyen. A Jtűpelőd~8'fif71,lonek: eQJJ()Q!:ént
fl •• f;fórf"f!

ZOltál~

II

kfl,~"Í'l!Ó"

lUl'8lmló

kövef1tez(J
produkaiD;'a
l(wz, Itn'eJu N",q."lván,n;

cim1Z

reflényéb<rJ kél::ik

GYAVASAG
Magyar'

Irta:
Fös7t:>replök
l\fi!dós,

mm.

01351.

A SORS BElESZÓL

Főszercnlők:

Ceny,

Sort'l Fernandet, Janlne Dnrcey
:'I1'lzart
"Bagatell"
-je it hallgatja
egy
fársusáq
és :1 bűhfl [os z('nei ••semmiséI!ek-'
rnellett,
mjnrle nk inck
t's7t'hejut
életének
e!-{\'-egv jelentöktvlen
eseménye,
A film azt érz(kelleti,
hogy az ernberek
sm-sában
legtübbS7iir
II iclrnlél,telensé.
;.:ek okozzák
anagy
fordulutokat

*
Magyar

Olasz film
: Az olasz baoliten:zrrészet
tisztie! és lezénvséue.
A kötelessé!lludh.
önrelál<loús.
nösiesség
és baJtársí;"sft~
szellemétől
átitalott különle~('~
film
Forg, hozza: }-IaUSl Mária Film
2~5t m.

Szercplők

*
BAJTARSAK
Ir ta: v Sornug~-\·.ár) Gyul>!
Főszercp lők: Simor Erzsi, Szilassy Uszló,

csaknem
II

feles~

válö

•

Ida: Nylrő .József.
Rendem:
SzOls Istv-ánF'ósrerepJök:
Sullay AUee, Rilts'I'i Jnl ..·"d.
Görbe Jiuos.
tőzött

é.ö,

magá-

emberek
lÖItén-el~ ,ll
film, amely az égbenyúl6 fenyök gyantaillatát Ieheli,
A velencei Bienna.én
e!ső
díjat nyert
és 1iszlalelkií

WlelH!J' Blut
l: ••ndezte : \'fiUy FOJ'St.

Willy Fritseb, :\larla Holst,
Dllrit Kreysler, Theo Llngen, Hans M-osel'.
S7kl"epiGk:

E;.::\' nyárspolzár-l fiatalembert
hogyan
B(~e;;J~\'egö]e IlHJry\'ilágl gavallérrá.
en rnondja el ez ri bűbájos film. Sp&eiá lis Mcsi humo]', Mkezú kiállítás, árad6
{p,",'Z

muzslkn.

Pra ppáns

forou:atok.

*

\

film

lrtn: PüukösU AndOJ:.
Rcncll'yl.eo Hamza O. Atoos.
Fősz('n'fJlr)k~

~leli!.l'.v

G~·uIH. Koli.. -ZsóJla,
Rácz '-alt Somog~l

Márla,
Kamarás
Csertos.
Greguss,
!'íi.IJSI.v. 8enkö.

F.:rdl'~es és Izgalmas
történel egy gyilo
ko",i.!! >.:\"an-új!\ba keveredett
fialal éplf hz.r iH
Jaz
fordulatok
kél szerelmea
hü_",I"lllleiről
lU ignL bm,bgs.lgért.
\1 ! F
28:l.J m
ö

hanyagolja

hazaérkezeU
nyörii

mérnök

gyermekeit,

mutatkozi~

F.1m••

Klári
.el 8 gyllrmMokr61
feleségét h gyi).

akiket

6"and6an.

CSÓK

HAlALOS

film.

\bg\':lI

Szereplők : K:lrády,
él5

Nagy

Ienár

'ih'kps.

szép

be il.ö

magvar

István.

f..íi7J..ildő, vissza,

szerelme

lin

pszichul6gini

egy

or-

tanulmánynak

Ii lmdrűma,

haln lrnas

Karüdv

Kata-

a lnküásn .

*
HEGYEK LANYA

Torrnay
Cecil: Emberek
a köveli
c. regényéből
készűtt
film,

közt

Egy 1T:lgikos szerelern
kerelei
közÖfl
két meröbon
ellentétes
felfog:ls~
ernbertípus
természetét
és szok:'\sál
L<merjjlk

meg: az alfö1di és a hegyekben .élI> emberét.
EbbOl
3l
PllCl1té'lhO:1 keletkez6
drámai
feszül:séJ:
szépségét

adjn

film

li

eredeti

imádott.
rokonok

és

miért
Isme-

rösök eUm egy ismeretlen, gyönyorft fiahölgy llITSIlság1iban'? Erre ad v~lasz:t
e. a. tragikusan "SZép film,

lal

~lngynr film.
Irta: Békt'fn Jstdn és B4n ~lg)es.
Bendcztez Blia Frlg)'l':s.
Fönerep]ők:
Salvator f6lterceg:
RojtdJ
(;ábDJ', 11 bnárnö~ Árpád Margit,
ezredorvos: JUlhal;y1 Euc;. Bambi, Zsilll'J Mllr-

1:11. Böszörményi:
.,. 8e1l"'Ű G)'1lIa. Annus: HWYigb1 Vall, Kolby
"-eri fl
G)'örgy: Palaky Jenö.

szereplöí

Irta: AsztaJos !\fikJós és PamrJ L,--qjé.
Rendeete.
KalmirLiRIé.
F6nerepJ6k:
Fdtill Löránd.
P6gcJ' Antal, a föszolg3blró: Ajloy A-ndor, 8 felesége: Tőkés Anna, Pannik a, 8 leányuk:
Gollllea.
Sárosl Láseló: S~lossy Lbzló,
szlnigazgatö:
Mály Geri.
A magyar
nóla eg_yík örőkeroíati
kö1.t6jrnek
élell'böl egy epizódot
ragad
kl
III mm.
részint.
bogy
emléket
ál1ltsoll
FTlI t.('1' t.or:'mdrraJ<. reszint.
bogy
O1hf~
órán
kere$7'úJ
kel~me!l
5lnrakozi!U
nyujtsen
_._

zenés,

$zerdmes,

retlfilmböl

FRA TER lORAND

ii;de .lev,e-göie árad

A .bélieviláB

,a bájos,

melynek

ehhól

1áncos

finlai.

ope-

.tehetséges

ragyogó.k és kedvesek.

Palalinus-film

~~

Magyatfifm,

SONöS VAGYOK
~Iagyar

Miért

psicho-

KADélJSZE'QUEM.

~lBgyar film
. Pál:el' Antal-, Hulla

Tolna,

VER

Komoly

film.

•

'FÉRfiHOSÉG
Szereplok

jelenetekkel.

fordulatok-

FÖS7erel'lök:
Fényes AIi4!I', J,odoml'rszk::y
l\fargit.
Nan
István,
Hosszú
Zoltán,
Greguss Zoltán.

EMBEREK A HA VASON

havasok

menekű-

elől, drámai

férjról.

ő-

atcsl

sürltclt

alakíl!tsa

dráma!

szerepeben

Az erdélyi

.~ bdJI:i,'sla",>~g p;; köleJességldjesItés
legmes szebbrnenö
példájút
látjuk ebben a
fjimregényben.
mely a ~IA magyar katoná inak állit maradandó
emléket.
A:wknak
a muzya r hősöknek • .ak ik életüket kockáztatják
és
szer elrn űk et áldozzák
fel e z
igaz bajlársia~~
nagy lemondásokat
k
vetelő ·,Hárán_

nagy

*

nos

Jó:z;seI

a szerelern

történele.

tanár

vos I'rOfI'SS7.0f
iránt.
A leány
szerelrne
t'ddig mlrul •.•nkinél
vé~1etet [clcntett:
t!:r-

film

r('Jes(·ggyilkQss.~
Ka t a lin

Knrády

házasság

menta.litású

vonul'nn

Főszereplök: Uarád)' Kalalln. Ura)'
Tivadar. N1I~y István •
Er dek es, Iurcsa
helyenJ..ént
szinle komor témájú
film
egy féltékenységében

••A 103" ~EM TÉRT VISSZA

Patoky

A rnn lt sö'{>l I'm',<f..eivel

EGY SZIV MEGA II

..

l'imár

kal

Gyönyörii
olaszországi
külső
felvétetekkel
bővelk edő romanlikuslőrténet
a
szerelern
és II hit csodatevő
erejérőL
mely
II gyógyíthalatlan
betegségen
is győzedelmeskedik,
'2158 m.
Forg, hozza, Esperia

Cecil

"fra,

Margit,
Szemere
Vl'ra.
JeDő, l\1ilrAlyl Frnő.

analitikus

Nnzzllri.

Les petlts rieo'!.
Franc iu film,
Rulmu,
Jules

lése

Hajmássy

Sennyfy

A k ispolnár!

Rendezte: P. E. Faraldo,
FO'i7eTeplők~Con('llita
Monlez.
Amadeo

Zila.

Vari.

Egy szerenesétlcn

San!!a ::\Iari3

Andor.

Szelrcz'ky

IIldH~ghy

Zsilh'y

film

l\t:ltlllesy

m,

*

KAlYI
•
SOOkJ' Margit

.Magyar

film

és Palbtla)'

Objek.tlv

Géu

Tolna)' Klári, Kiss
"Alle!. Vaszary Pirosk..
n\'adar, Mily GeNi.

Főszereplők:
El-délyl

Bonyodalmak
rül Félreértések
l!inci)lala.
al.1I;I14$8.

-vigjAtéka

111m.

Tolnay

Man3'l,
8iDcsJ

eID' lalált gyermek
köés tréf1ís f.o.r.du!.
•.d-oli
l{lúrl

fl'me'k

v!R;!H.f>'k.

KEQESZ1Ú

ro N

SZAK?TANf

Magyar nun

•

Irta.

hla: Csalbó ({álmlÍn •
Föszereptők. (}ujka Márgit, Tótb Julia. v.
Benkö Gsu!a. Rajnai GáFlor.
Csathó
KiiJmárr ••Kék táska"
c. regényéböJ téyüf! vígjiíf.ék, =fy~
!. é't szerelrnes pár roíndenáeon
szakUani
akar
egymássnl, de végnl Is 'rájönnek,
hogy
egymás: néU,iH nem tudnak élni.

Alfay Andor,

Klári,

Lászhl,

A mm

egy fhlfal h egyidöse-bh
férH
azerelme kö~im \'crgődó 'leány éteférö!'
Izót A~ egyilt a. fiata.L"ág iuó íorróságáv.al. a m!isiJt, az érel! férf. IJiggadlt bölesességéllel
szereti,
ts
bár a leá.ny
a
'jatalemberi
szer eli. eli len
&lakadniok
ei.ymáslól. Menek ülksz.l!i1űen és, sorsán l
megalkudva
lesa lU idíls eurben felesége;
akinek oldalán még egJs~er Ián &arda;::
ls lehet.

*'
KU UNTI
Oas

SZERElEI

1lll.!letC'

Német

film

Magyal

SziU l.•eontln;

Föul'replök: Tulnay
Perényi

fcli

film.

Hilde Hrahl és Ma.thia.s
\Vieman.
Egy 4lL'\st keresö fiatal leány, megdnja,. hogy áIhmdórm elut:1,,"'ftjdk és némi
esalaftatasággal mégis csak el'hefyez;kedili egy. nagy ~yárban. Nappal ulint tervezá és éjjel' mfnt tltkárniíje II munkavezettlnl"k. Ebből a kettős szerepból adédnak azok a \'"'Íclúm bonyodalmak,
1ll€'lyek
'álland6 derültségben tartják
a kömnséget.
E'öszereplők;

IOSCA

NEHÉZ DOLOG

*'

vedélyek

.ZUTS MARA HÁZASSAGA
!ti1gyar

,

mm

frPm' lsigray Julianna:
llelJdede' KaTmir László.
f't'5!izereplöli:
:\fura~ -imor Erzsi. Kő:
Szörényi Én!. S'mlllJ.ózy:
"'ág.. bIa),
M'argiftay:
Pt.'tfnyl
L:'is~ló. továDbfi
Vlzdl')' M:tl'ísl!ll'. KUrIli, György. PeUI"!
Sámfm'.

pongó.

frebcfungyIP

2470' Dl.

mási!;

ki$lány

bQldog

k idomborflás.á\'a

l"

.

",.

*
UZENET A VOLGAPARlRÓl
ErdéTyf-K:irpilt-t'ilm
Irta; Rabay Józset

Tótb Julia. Sárdy Ján()~.

Alberti

Erzsé:H~t, Rajay
Lajos.
;aszMU
S.ámlor, "iÍgóné !\>largit.
BuMJns falnsi t(irrénet n faiu legsz·ehb
tányiiról, akinek Il,kom kérője' 1.$ van
Kettő idebnza, e§!:,V perJi~ nl! orosz fL'on-

too. A három kiJzül n tá\'ollévQ
Am1t-ís t~~ rt ~U·Ó'Ltes.ald,cl
ft

fIatal

fiim. .

P:dalfnus

bntalmának

melyet Puccini őrők szép, á lernrínom
renéje esak alá fesl' és IH meg átsző,
Forg hozza- Huu sz Mih'in
2RtC ro.

Fc'!sz€r<:l]lök:

~,,"fhl's Fl'rt'De.

vidéld
genlryéJel
deriijé-nek
aranyló
hangul-lltát árasztó
újue,ii
film
egy roamntrkus hajlamú álmodozó seerelem kiCejlődéséröl és egy jókedvűen csaM3GY:JIl"

eljegyzádésé-dil.
Forg1Jlomba hona:

Olasz film.
Rendezle: Kocb CarTo.
Föszereplök ~ Toscar
Imperio Argenflna,
Searpla c l'11ichel Simon, Mario Cavaradossír
Ros..o;;ano Brazzl,
"ngeloUf
gr6f:
Romuldl
AdrIano.
Sardeu hires drámújánk
legújabb fel·
dotgoeása ez a film, me!y nem a Puecím
által me;:z:enésltell apeF:~válfozal másola ta,
h:mem TOsC8. a gyönyörű olasz énekeshő,
boldogtalan
szeretmének
írngikue történele. a dráma megrázó erejévcl és a szen-

..

Vihar
bájos

famsi ldsJi\ny tá,házassngnt kitt.

Sok szép' flóta. rAA!<eteg mU7.sfka tes~rjk
Wké.etessé ezt II filmet. mel:v egyhen II
magy.ar katona hős! áldn711tkp_g7~'l~pnf'\'

...

emel méltó emlr-ket.

fAV__ASIJ SIONATA

lATHATATLAN BILINCS
- Calfcn: imisibÍle
Pöszcr eplök:

Olasz film
Alid.a VaUi.
Andrea

carro

Ninei,

Ceehl,

Ket fiatal szerelme k,kUl ))onyoI6dík
a cselekmény, amelyet mé'yen árhat izzó
"'i'"

#

•

drámaiság.
A két szerelmea
érzi, hogy
vonznlrnúbnn
valamilyen
végzetes
elem
bujftl1l. A végkifejlődés
az
olnsz film.
gyúl'tás
kiüuornodoft
miívésrl
Izlését
dícséri.

Két zeoerajong6

fiatal szerelmea harca
és ezer aluulályon
át..
A filmdráma a klasszikus
zene hfveit ft
legteljesebb mértékben
kielégili. mivel II
legszebb Beethoven-dallamok
csendülneir

a boldogságért

ezer

fel benne,

Esperia-Levay

film

•

Goldene StatU.
;,:-ósze.replők: Krb stina Söderbanm,
Engeo
KJöllfer. Rudolf Praeli,
Klinger-,
Kurt Meisser.
A városi élet után vágyó
Hara! fafusi

TÁBORt

drámáját

négy

fér[j

irányilja.

Az

*

r.:{>mN

l'\~;l1Jet fi:m.·

Egy

hányalollélt'hi"

színész
II férfi
minl
vetélytársa
szerepelt, Az 5reg. sztuésa el.
szegényedik. már csak súgó egy vidéki
szfnhűzban, ahol egyrk napon volt ve-'
.télytársa
vendé.gs:z.el'epel. fdéhrecl benne
a bnsszúvágy.
azonban
'a megbo"Csálás,
szelleme
gyözedehneskcdik
és; ez ailja
vissza erejét.
Heinricb George
mcgr:i:1.o
Jnegreuditö
lőrténe{e.
JL'.il'di a halálba.
aki

aIakHüsa.

öregedő-

Le'fuly:il :Il
már régebbe'n

Iexican spilfire
F6szerepTak:
C.1rmeHla:
(JlJ;pe
Ve~elt
Erzsébe!:
Linda
Hayes.
Il Ilag~bácsj:
DOn:1JdWood Dennis- b'on I",,~=[
Egy ameríkal
úzl"!l'mbFt'
felvs~gül
vesz e~'II melikói leánvt A férfi rokcasága
nem ió szcmrnel
néli erl II bát.
rassMot
és el akarja
id'el!eniteni
fi>
••mexikő]"

retes~llír
Unoka huga a lep
Irükkól
eszeli kt h(),!(V a
család
l."Ifrie rNjlll, 970uban hiába m.'rr,
den, II fiatal bf1.7asp IIr
IJInlafsáll'0"5
i>s
,i<harosan
j"Ókl"'dv,i
ieleneteken
kerf'sztiil
meglal'Mia II nraradéknélk
illi boldol!'S3

gal
R K O,fi!m

jesU

és aki

miii' régebben

szont :ll táhnrj s:l.ínház
gal iU he a lIézőitlrre.

hozza:

Hunnh
td79

lelillotfa

ségét a szfnpadrúl. megdűbbenve

látja

fele.

vi-

sz!nflndán
Harag.
(ic
később meg.

érli, hogy
milyen
mlsszlös
teljesít
felesége és megbocsát

szo}g:Hatol
neki.

•••
nTOKZATOS

Fo:g.

f1;n

*

Egy tábori ulnház
mozgalmas, szfnes •
élele, A hállé-rben egy házaspár lelkiválság~ áll, A férfl, aki Ironlszolgűlatot
tel-

NAGY ARNYÉK.
Der grosse Sehatten

SZINHÁZ

Fronftbeatel

".uJ

apa. a esübíté, egy köunyelmüpincér
és
a, hűséges szeretmes férfi,
Súlyos lelki
megrlízkódral:í:sok
után, az. "arany városában"
csalódott
fiatal lány, a harúlba
menekül;

VADMACSKA

vakmt'tÖ:b.b

LIDÉRCFÉNY

lány

•

Magyal' film.
Rendezte: Hegedüs Tibor.
.Szereplők: Szörényi Eva. Ura, Tivadar.
Y. Benl.ő G~ula.

GRóFNö

GriIin..
,
Fószel'eplők: l\inrlha llatt'lI, Wolr Albach
Rell'y. Paul UO:l'bi!.(cl'
Heimliche

A kilencszázas évek bécsi
árad
ebből a derűs
filmből,

hangulata
melynek
középPoDljáb~n
1:'f.!Y' trtokzaícs
hölgy
Mr, Senki sem tudjá szélháruos-n
vagy
_Rrt'JIuó?
Van-e válami köté a nemrégeu
ltipaltanli- húnügyhóz,
vag sem?
Ezer
honyodalom
és Váf~ tlan fordalat után
kapunk választ a'SQk kérdésre.

VöRöS VIHAR

!ll

o.'

Svéd film.
Ake Obbcrg.
a film. Finnország
véres napjalban.
A
höse egy fi·alal nil. aki Jlolilihi
folytán
Irll~iklls
összeütközésbe

FÓ.sZCTllplók.

A1no Taube.

40·ben játsz6dik
megpr őbáltatúsának
A dráma

felfogása
kerül

szerehnével.

A film

megdöbbe-rt~ö

keresztmetszetOo a puszUló megsaállás alatti
idoknek.

*

VIHARKAPIT ANT Capitan lempesta.
Ir!a: EmilIo SalgarL
flenuezc'5: Corrado> d·Errieo.
őszereplőkr C'n'lrla C:mdilfnl'. Dorl! Do·
ran It. Adrlano Rfmoldl. r.llrlo Nlnebl,
Oriá-si kalandorf'ilm
cselszövések
"P;t1).
kedösek. p5rb:1lJok. AIuremi lovagrok léT~·
zelcláltíló.
izg::tlmas
kalanrlok és M~oe
szereíml titrl ~"el kE'vE'r~kéböl.
Forg. hona: Kárpál,mm.

.r.

""I/'Ii
wnnuauUJIIIII'Uillli;1

'fo'
Andor:

.•••Benkő
Dlhary

Jözscí.

DiNcsi

T:vndnr:

Görbe

Pál:

Juhász

Kálmán:
Zol:án:

Patakv

Jcnö:

56.
16, 25, 30, 31. 33. 36

9. 10, 12. 15. 17. 23.
2.;. 30, 31. 33. 36, 41, 45

Antal:

Perényi

19,27.

László:

Bajnai

SI, 47,19,

80, 87

27. 34.

Gábor:

16, 25, 30, 31,33,

36, 41

4". 41), ·18. 55 .. 57, 63. 65.

Sirdy János:

n.

SO'llIo,y

Artur;

Sz"k~ts

Zoltán:

Sz;!assy

53,

HarcU:

13.

Hild,·

Krahl:

44.

lá

ss, V. és C

lI.2 k or is
K()IIZ0
IV. \'{ll'i utca 9. T.: 182818
BAJTAllSAK

U

II kor

A HA VASON

A OMNIA
\'111
Ki\lcsey·utc.a
2 [.lózse!
k őr ut ~'H"k T: 1:1012;'

\} RAIlIl'S
\'I. !IIagymezl\·ulcQ
Tldcfon
112 tlm~
LANYA

"'lS

32.

Södcrbaum;

Chnrlcs

Heinrjch

George:

.' .
25. 58, 56.

pául Hcrb};:cr; 75.
Paul

KIinRcr:

Eu~én
Carlo
Raimu.

~i1l'rhi:

20.

lll.

W,clnJn:

75
44.

II U ..U.OS

.

T.;

l- 01,'1

(Pro!.)

11. y:í 2, 'I•.••l/.G,

l-kor

mozik

l"

T!

222 t9!}

pli\l1.lá~f)k

9

21!g

X
15

ll.-S~· 1:')''"'9GS'r;

1·.l,j'HIr.. 1"'7,1
'!fl! \. ", O

48.

r--

'I,M.

1. Telefon:

kezd.:
}'.-I, '/.G,
II, '1,2·kor
is.

'1,8,

S.

T.: 862-480

ÁRNYÉK

NAGY

yt8.

Ild, '/16,

kezd.:

ll'f'!a2.

40. GLóRIA
XIV., Thököly
-\42i ·521

Telefon:

KAllÉTSZERELE

I':Iöndás

V. és
u.

kezd .. '/:-1. '/ill,
1111, '/16.

U_: '/:2,

1/:8 .

'/,8.

HAZAM
(voll l·R.'NllS)
XIII., Váci-úl
Ir,O T.: 2\13·á32.

12. HOMEUOS
XIV .. lIermina-ut
411(}·liM
Előad.
k ez d.;
C. '/22·kor is.

'/a8

'/ttl,

Tp!.

.'<1~:;'I f:R!{E'L.t:TT

Előadás
k ezd.:
V.: '/2:/ kor is.

149-129.
BE.

Ji -t, '/.~,

1:\:1 (\90

Cs.-V.:

AZ öRDöG

E:őadás
V. és

kezd.,
O.: 11.

XI., Horthy MiklÓS-flt
T.; :!1;t;-4-l1.
Cs.-V: IIIA.RIA NOV(.:R (,5
TESSi;:K JEL;\'I~T
VAL rAM
KÉT

ALSZIK

I/t'6.

ua.

52, NAl'
XI.. Horthy

Miklós·ut
21iR·210

lefon:

2-

~"6.

NEM

1/14,

3'2.. Te·

9t6,

53. Nt:P
XIII,
Váci·ut
C5.-'-.: UTDLSÓ
H.-Sz: FÍ!:R.lt::T
Előadás
kezu.:
V. és O.: na,

'Il.

T.:

292.G80

DAL
KERESEK

'1:4, '/t6, l/.&.
III-l, l/aG, 'I.S.

H Nf:rSZINHAZ
I{ un-utca 12. T.: 137-244

Előadás
kezd.: '/2", '/t6.
V. és O.: l/22·kor
is.

55. N\TC'AT
VI .• Teréz·körut

1/18.

41. T.: 121·022

Cs.-S!e.:
KAD~TSZEnELEM
Köv.:
GENTRYFÉSZEK
k ezd.:

'/,4, 1/.6. l/.S.

S. '/.2. V és

n.:

Sz.Ivcsaterkor

"'10 és

11.

'I.~·kor

'412-kor

1/18. se. 01TU()N
\'111.. BCIIIl'7.ky·utca
lefon:
1-11;4·17

Ho HUN~IA

Il.-Sz.:

Telefon:

ElőadilS

.l'on~r(wh-M.

MCSOlI

MAROS (volt
VENllSl)
VIII.,
lIarminckellesek·tere

\'111..

7, Telefon:
~4.

l/.-I, 1/.6, 1/,8.
is.

'1.2·kor

'-..s.-V.: ESTÉLYIRUHA KÖTEI .•E:!.Ö
If -5': TÁBom
SZINIJAZ

F.GY CSÓK AZ ELET

Cs.-SZC.:

si.

O.:

188·120

SZONÁTA

Cs.-Sze.:
TAVASzr
SZONÁTA.
Előadás
kezu.: H.: '/....
If.lll. V. és O.: ri-kor
ls.

se,

at

is.
15.

8-5. Te-

CS.-P.: csAKI) ts KALAP
Sz.-'V.: KöLCSÖNKlillT
KASTELi
lL-Sz.:
NAGY ÁRNYÉK

130.

I .őmlás
kezd.:
V.: y'2 kor is.

LA:'IIYT SZt:RE:'EK

~ .•,

y.G. Vas.

}J~'

\'.:

,/:2

tWf

lS.

Cs.-V.:
I-l.-Sz:

131-:116
Cs.i--Szc.:

47. KORONA

r

1., Allila·körúl

~

CS.-V.:

TAVASZI
H.-Sz.; FRATER

Előad.
. V. és

16. T.: 353·318
SZONÁTA
LÓRÁND

kezd.i U.: 1/.4. 1/.6, 1'.8,
%2-kor
is.

O.:

ORIENT)
,66. Telefon:

Előadás kezd.: 3, 5. 7.'
Szom.,

V. és

O.:

I·kor

III KiUSTÁL\,

x .•

Belej·ull'a

11 T.!

133·Hi

V. és

O.:

1/.4-kor

is..

'hfl

SZINHAZ

PLUTÓ
XIV., Kerept'si.ut
U. Terefon:
297·58 .•.
Cs.-V.: 'rAVAszr
SZONÁTA
H.-Sz.: ,Ii. l~S-AS NEM TERT
-VISSZA

EI/lad.
kezd.t
Y28. V.: ~12

H.: t',4.
és Y.2-kor

'/15.

is.

60. RAnA.,
IX., Rflclny·ull;a
Előad.
V. ~S

II,

P.-V.:
fltÁl Ell LÓRÁND
H.-~?:
1"IHnI.ETFS
,,'ÉRFI
I·.:')fHlá~
kl'zrl'
ll:
'/21),

so

Cs.-V.:
fl.-Sl.:

KADÉTSZERELEM

TABORI
'fOSCA

Előadás
kezd.:
1/14, l/t6,' l/.8.
Sz .• V. és O.: I/t2·kor
is.

KADETSZEHELEM

Előadás
kC'ZrJ" !4' '126. I/.S.
Sz., V. és O.: l/12-kor is..

CS.-ST.t'.:

Elóalbís
kezd.:
1/.6, I/t8.
\'. és U.: I/i2-kor is.
:16 mAOAL
(volt
ALFA)
Telefon:
X., Kápolna·u_
3/h.
Mil I X5
"-.-S-e.: KAnÉTszSRELE~l
Fliia<l:'Js kl'rd
II.
'II!. 'Izn

I

glöad,'ls

•.JS. KöRÖND
(volt
(jI.
. VI .• Izabella-utca
114-926

KADtTszEnELEM

I\O:ll20'AJA
'/211.
lS.

e

I/.~, '1t~1

:\5. DÉLlRÁB
Xlii.,
Róherl Kflroly·körut
Telefon:
4,nO-lilO

Uszl6·lér

"
"t~
'h'l km

'/IJ.

is.

FLÓRIÁN:
III..
Flör ián-tér

X.,

3R4·fl(i3

l'AO€TSZEIlELE.\l

Bf:KE
XIII.. Szent Lászlö-ut
lef un: 2\11·038

Előadás
V.~U.:

Uli HJ
C-.-·Y.: ZOnO·HUDU.
A KeT
4111.')lil' DA ls TESSÉK J:<:GYET

"AL'!'''!':'

21. T.:

'/2?·kor

ViSSZA
'/t6, 'lilS.

13. IIUN(;AIUA

sZüCS Mt,RA HÁZASSÁGA
H.-Sl.: TÁBOnl
SZiNtViZ .

ASTOIUAI

Sze'nt

ÉLET

Cs.-V.:

CSÓK

ABA (volt
K,jh!tnya.
1cll'fon

u.

rsnr

Cs.-Szc.:
KADÉTSZERELEM
Előa,lás
kezd.: 6. 7.
V. és O.: 3 kor is.

3, li. 7. V.: ll,

34. DAMJANICH
VIJ., Damjanich-u,
425.(\4.'

MaSD!lh~tes mOZfd:
24

AJ.

J~lőadás kezd:
1/24. '/26.
V.: 1/,2·kor
is.

A VOLGAPARTROL

It!8

Ls.

is.

ROXI).
82. Telefon:

V hLh!lOL
o!lOSZOnSZAGBAN
II -SZ.:
AZ :i-OS SlAMÚ
ŐRHAz

13. T.:

kezd.: ~ 4. 1/16. I/sS.
Sz.: JJl2, V.: ll. %2. %4. IJJH,

Ú.

'1,(,.

3G/b.

16. T.:

TAVASZI
}'ÉHJEK
kezd.:

kf!7.(I.: 144. J,4li. 14IS. á7. (>Sm'nA
V.: ll. 1,4,2-korls.
lt l., Selmeci·utca
14-16.
TeCs.-V.:
CSOT.M.TEVo. SZERELE~I
lefon: 363· IGá
45.
IPOLY.
H-Sz: DOJ\"üS \ AGYOK
Cs.i--Snc ; KAOlCTSZERELEM
Elöudús
kezd.: 1/:". '/:6. 1/28.
V., Csáky-utca r•.
'í. T.: 2lJ2-626
Előndás
kezd.:
'1:4. '/16, lhS.
Cs.-V.:
KADÉTSZEaF..Lt::1II
V.: '/:2 kor is
V. és U.: '/22·kor
is.
Előad kezd.:
II.: 'hl. '/a6,I/t8.
:13. IIUMI
Al'OI.LO
V. és U.: r/24-kor is.
58. PALOTA
II .• Csalogúny-u,
42-44.
Te1.. Kriszlinn-körut
155. Tele46. JÓZSEFVÁROSI
lefon:
3;,1 !lOU
fon:
15fi-f>05
VII!., Káhária·lér
7. Telefon:
Cs.-V.: KADETSZEIIF.LEM
ÉS

".léiad

H ';T.III -;RFIII.DES L~TEKKEl
NÉ~lETORSZ.\Gi)N
K!~nESZ"üL
fl 111_
I·;r~·R1). - RA ·z":s mn.\o")
K'NA.
l~'·r~
l'!~I~YAn.
I.UC!;: ~S KUI n'l nr~'''''''~,.

Mi('hei S'm!)n: 76.
Malltias

Telefon:

FII.MSZINIUZ:

Jo:r7s~J,et k/Irul

4.

Wo:1 A'ba~h !lC:ly:

H ilradO
IIIRAD()

20.

Klilpler:

21.

HEl/TO

li, .•,
'/.2·kol

CSO"

P.-V.:
TŰZölIDöG
1:I.-Sz.: A 103 NEM
Előadás
kezd., lit .•,

39.

K mtzst-u.

CS.-V.:
Il.-Sz.:
Előad'ls

V. és

Erzsébet
klr'lyn6·ut
Telefon:
21J!! !l~2

V_:

KUl..TllR
IX.,

Y.6, U8.

1/,2, '/".

v 11..

~
22a·238

n•.:I.VAR()SI

Előadás k ezd.:
l/21i. 'Ittl.

El.lT)
16.

r,
is.

kezd.:
II.:
tO-l·ig
Ih:!,
lh4. lJ.! ll. %t>.

IV .• Irányi

Eli\"d
kezd:
IO-l-ig
folyi:
~ 2. If.:4. '/tll. '/28 V II kor is.
'!'{
I'JUlfUA
Ivoll SII\II·I.()NI
XI Horthy
Miklós-ut
64. Tel.:
2(;R 9!l!l

A HAVASON

HEGYEK
LÁNYA
rl.-K.:
3, 5. %8 V. és

Fcrll-aooel:
IS.
WUly FritS!h: 13.

31.

l'ATRlA
\'111
Népsalnház-utca
1~;) .iia
(JZ":-IET

\'111.
Rftkóczl,ul
1460U\
37.

T.:

32

kezd.:

EGY

Előudás
ke~d.:
l, 3. 5. 7.

kórul

U_:

11 G

'/12· "or

Te!':

ll.

Elöadás

BAROSS
(~It
Clldugráfl
VIII .• Józse! kórut
6:-1. leld.:
149·:\10

CS.-S7.C:

hlván

NI1GYI.AWAS

Elöatl
kezd:
'/2-1, }f,6 1/18.
Sz .• V és O. 1/12·kor ls.

18

Boyerr-

V Szent
lit 502

22.

k.:

V. és O.:

1.4.

II"

O.:

aO

tv A

Cs.-V.:

Cs.-V.:
K_<\DETSZEllELEM
ts
\ AI.AHOI.
UIWSZUII~ZAI;BP."
n.-S1_: KISI':UTt::T
AVAROSUN
"LHI~~Z'ft.L

Eló"d
%6. 1/.8.
\' és U.: '/.2 kor Is
21 I'EST
1"011 I·AJ.Af:E)
vtt . Erzsébet
ki"'ul
II. Telefon
221·2'2:!

11 (IRÁNU
Berrv:

Elöaúás
folyt.,

(Prol)
kCHI: '/24,

E~,mE~F.:K

20.

Cs.e-Szcr.r

11. '/12. 1/.4. ~6,
[volt

EI

Tele-

SZONÁTA.
,!ARA
• 1

29. A·nll.A
(volt
\'11.. IVlk6czi·ul
222HH

C: '1.2..
42-44.

X8.

:\8.

89.

Jl:U SüSS
kezd.:
H.:

l-:liladás
'/t8
Sz .• V. és

VDÉf;CF~!'iY

lll-HO.

Valli: 4.
lupe Velez: 79.

Cs - ~zer.:

30.

KA!\tAIlA
\'11 Dohány·ulca
42:\ !lOI

".Hlad
I/.K

ANNA
IHlkÓ<'7.i ul

y~...~ 6, l/,8.

kezd,

I·."ind kezd.:
'/2~
!O MESE\' ÁR

22

18.

CS!)K

,.·tIlFIH(lS~G
(P,O!.)
l\lfi ,~.v;Í,llozús csctén:
F:LT(,;VED1' E~tIlE[lEK

%2 kor

lS

(Pro!.)

III !)H4.
A Sons
BELESZóL

(Pro!.)

Elöndás
kezd.:
'ItII. Sz.. V. és

ERZS[BET
Ivolt VESTA)
VII..
Er asébct-kőrú]
89
TI~It'ron; 222-401.
A CSATA (Pro!.)

%.6,

A:'tiIlRÁSSY
\'1.. Csengery-utca
fon: I'H·I:!;
TA,,..sZI
H.-Sze.: S:tQcs
, !1.\Z.ASSAGA,

DOLOG

Előad.
v és

KADETSí..EREtE.\l
NA!,Y ARl'iYÉK

Cs -V.:

l':,,)udás l,ezd.; u.. %::.3.5.7.
\' • t l-kor
ls.
Ij
C-SAllA (voll Sa\'oYI
\'111 (1l1ői ul ~. r-i.. HG-040

'/.2·kol

v.

27.

Nt;;H~Z

3á3· 70i

AI.K(~TÁS
XI!.. GÖmhf.s Gy.-ul 11. TeleIou
aj5:1H
CS.-V.: TAVASZI SZONÁTA.
H.-Sl.: l'El'lTA
KABAT
Elri(ldá~ kezd.:
,'.~, '1.6, 1/,8.
V. és O.: ".2 kor is.

kezli.

\':

T:

26

'/24,

S •.•AKI'fANI

III

22-2-1.

Sz .•

sta.

3'2.. Telefon:

ViHAR (Pro!.)

}f,8. V.: ll.

ll.

,.AI'HOL
\ ll.
Utlross tér
1:11 :1:17

A (VOll C:IT\')
V .• Vilmos csásaár-ut
36. Tel:

Alida

Jules

~l.

II',

Elilad
kezd: 3; á, 1. Sz.: l. 3.
b. ; \': II kor,

Ih .•• l/.(;,
ls

~6,
is

EI/lad
1,('211
II 'It" 'ltG, %8
Sz .• V. és O.: '/t2 kor is_
IM IH'NA
(voll
I.LH\·U,
\' .• Hollán-utca
710.
l'elefon:

N":I\IZETI
IH.J'·RII AI'OU.O
\'11
1·.rl5éhel krt. f6 Telefon
2'22002

VöRöS

kor

CSÓK

HALALOS

EMBEREK

"r~.

'/.1. l/.6, '/,8.
'i.:/ kor is.

Elilad
383 J02

V.

(1',01)

ti b

•.radás
kezd.. Y.4.
Vas. '/.2-kor
is.

3-ig)

}". 'l

körul

Cs.-V.:
K.-Sz.:

37.

(ml! AnMIRAI.)

AnnlA
Mar~iI

fIt:THI.EN
volt Hollywood
\'11. blvHII ul 2. T: 2:!á 003

II sZin"

Montez:

"kada

HALALOS

'/.lS

Il.

Eliiad
kczu.:
}f, (I. '/tlS.

a.

ló

IUWA"\\'
A\
3 l'el..roll.

rvolt Mudiól
utca 4. I elefon

2:/5 271\
KEI'1ESZTl'HIN

Előad. kezd. : %4, JhG, %8.
Sz., V.: %2. ls.

75.

Holst:

Jtrislina

\'11

10. SCALA
VI., Teréz-kürut
58-60.
T€'lpfon 114-411.
EGY SZIV MEGÁI.L [prol.)

18.

Mnria

Sorcl:

I~ REl.EZNAI

15

SZTÁROK:

VÉR (Prol.

•

21 i~

mOzUt:

1:\ n,UlI A!liG volt
\'11
Iillrul~ körút
112122

1:lria.1 k••z.l:
'/!2_
'/rl\ Sz, \' ~$ UJ!

B:LINCS (Prol)
6, ~.I!I.. V.

'48.

110 '!H

10

ih8nHHSZíJ

18 Telefon

l, Te!':

11 I

ti

••I';:ld'l.nk

BÉ.CSI

2. 6. 47. 49.

KüLFöLDI

Cecile

",II.

V.-t '1.6.

2. 6.

Annabella:
37.
Janine
Darccy:

Cochila

V. 1

II

HEGYEK

76/a. 77.

Józse!:

X ••rtho

n

15, 17, 23.

László:

Timár

JI kor

~ KASZINO
IV
F,kü ut
KATYI 'Prol'

.•

74. 77.

46, 48, 5.';, 57 63. 65.
Páger

1;"1,·,

'/1'l

ls

41, 45. 4p. 48. 55. 57. 63. 65.
István:

L u

L.\'I'HAT,\TLA:-.l
I-::öillI
k ••zd.r

" •.•. Y.6

25. 30 •. 31. 33. 36. 41

lIfaklál'v

lj

n:'N{;ÁZl
(Prol.)
Mli .orvá.tozűs
cs etén:

33. 53, 54. 62, 74. 75.

Latabár

v

~.I\ '/,1\

.• t'unt'M
1\
l\'I~~1IIh
I~ll ál:i

56.

9. 12.

József:

t.

ASO:'ll

nEA"
Ivnll nrr sn
\'1
Ii'rl>z k fil 111 2U Telefon
1:/1 :\1:\ I'J;,) IIá2
",\1\1 ,PlUI •
~. 2 ''':~I 'Ii!}., 'hi8.

(,

ü.a a ~~. ~.~ ~ ~

Nagy

3

l. 7, ll.

Miklós:

I,'j,olm,

P-től: BAJ fÁR"SAK
I' lí\Il,1 k.
II :i, 6. '/.8
kur i.

51, 66.

Zo:tál1:

Jhor

:r.

3.

A I!'\.

••,,,,,I, rr

Hl~:.:)1:~.·~;LDE3
L·:'PT:i"In·~!.. ~~~
: "';,0 SZ.\G~t~1 ImR':':S!.Ol .• (. ult •• ;m;. - l'A 'Z S 11II:AD0 lüNAR.I~
MAG\'AU.
LUCE ÉS KCLUl'i IhR \I)Ú.

,(lRHI\
\"lll
Ir'll~l'f körn,
l>5 ('II,'\i ut
silruk
I
I:\X !JXX. 33!1 ali".

1. 7. 11. 33. 62.

János:

Ba.imissy

2

16, 2j, 30, 31, 33, 36, 41

Gyula:

Bosszú

'/...

19,. 47. 49, 76/n, 77.

Gyula:

Csor:os

L .••i!EHE::

'....

45, 46. 48. 55. 57, 63. 65.

\b

\i,I1 10:11k'-'1"1I1
1:,:\ U.H
1';)1111-1

i

~J!ád
~brglt:
25 30. 31. 3". 36. H.
43. 46. ·tH 5,;. 57. 6.1. ro.
&lllla Eima: ia. ,3. 62.
(lajku :\Iar~il:
IG.
Er<Jt<:yi ~Iid
3. 5.
Fényes Al.ce: 9. 12.
Go!1 B: a: 47. 4\1.
Uidvéghy,
Vali: ~,30, '1. 33. 36, 41. 45.
46. 43 5;. ~7 63. 65.
Karády
Katalin:
15, 17, 23.
Xiss Mnnyi~ 3, 5. 16.
lIIt'Zoy Mária:
32.
)lélhy
Eszter: 54.
Simor Erzsi: 2. 6. 27. 34. 56.
SzeHay Alice: 1. 7, 11.
S •••lcczky Zita: 71. 77. 79.
SzörénYlleva:
27. ~4, 47. 50. 52. 59. 64.
Tnsnády
:\lál':a: 74, 75.
To~n-ay Khíri: 3. 5, 19. 51. 66, i6/a. 'il.
Tóth Julia: IG. 22.
'Vaszarv Piri: 16.
Z-;j!ley Ma;~i': 25. 30, 31. 33. 36. 41
45. 46. 4~. 55. 5i. 63. 65. 74, 75.

M

II

I

M \GY ,\I{ S:T.\lWl{:

Ajtay

411:.1

I

t:JUI1UlI1IUIU1nlldhtb

32.

T.: 382· li81

li ÓRA 48
PÁRBAJ
SEMMIJ;:RT

kezd.:
It,

O.:

~ 4. '"/26, l/IB. I
~2 kot is.
'

61. nAnÓCZI
Ivott PHO:S-IX)
,'11.. H~kflt-li UI 68. Tel(!!on
41H :12/;
KAn~T~lr,:nELE)1

Előa,l

kl'zd.:

J l, l.

S. f). %,8

TIvlIII

6'1 SZF'Kn

•

\ II

I' rz,<'I,,·'

m.Y1\II'IAl

2:!ii l.!;")
C
S c.: AZ S·Os

V

kpzrl:

,'.1;;<1"

'lll

kr'rlll
SZ.

1.1

O!UHZ

II

l--:2.

'/r4.

SZIVARVANY
Ivull U":XI
\'11 Il>Ivá II ut :19 1": 228 020
Cs "':'v..
H.-Sz.:

ló

"nRIA
"'011 Al>l\tIRAl.1
~lurgil kiírul
li II T: 3;)3· 70i
CS.-V.:

KADETSL.ERELE}t

K.-S,: NA."Y ÁUNYt:K
El'arlás
kezd .. ~4. %.G, ~8.
\'as. '1.2·kor is.
~() AI.KU.TAS
~II.. G<lIuhiis
fon' 35[, 37~

Gy.·ul ll.

v 11..

Erzsébet
irAlyné·ul 36/b.
Telefon: 29!!!'.2
P.-V.: TOZOHOöG

Előadás kezn., II.!.
V.: I/:?·kor is.

1'.8,
39.

ANIlRÁSSY

\'1 .• Csel gery-utca
fOIl; 12~·12;
Cs - Y .. TA\.",sZI
H.-S:c.:
:ZULS
H,\US<:.l.
A

Tele·

39.

.,ZONATA
allA

A 103 N M '!"tnT

FLORIAN:
III.. Flóri{!n I
NAG\'

Cs.-V.:

Llöadás

V. és O.:

•
40.

TAVASZI
rtnJEK

Előadás

kezd.:

GLóRIA

la:,

Cs.-V.:

AZ osooc

NEM

va:

2- 65

XI .• Horthy
Miklós·ut
lefon:
26l!·210

'laG, I/a8.

Cs.e-Sze.:

TAVASZI

Előadás

kezu.;

kezd.: II:
IM. '/t6,
XIV .• Thököly. l 5G. Telefon:
53. NEP
42i ·521
"'X. Sz., V. és O.: '/22·kor is.
XIII., Vl\d·ul
'lS
ANNA
KADÉTSZERLLE.
CS.-V.: UTOLSl'I
(lflkÓC'li ul 22. Tel.:
22~.23R
Előadás
kezd.. '/ef. '/t6. '/18.
H.-Sz:
FÉIUET
c, ~7."r: JUJ) S SS
V. és O.: '/:2, '/t-l, '/16. 1/18.
Előadás kezd.:
EI"odás
kezd.:
11.: 1/,4. '/tc.. H. HAZAM (\"011 l·R."~llS)
V. és O.: '/12.
1/18
Sz., V. és U.: 1/.2 kor is.
XIII., Váct-út
láO T.: 211:\·r,a2.
)XI
M.
NF.:PSZINHAZ
:ro. A rrll.A
(volt R{.
I.
Cs.e-Sze.i
KAI)É1SZERELEM

32. Te-

VII.
Hltkóczi·ut
2.22 li-l.•
Cs.e-Sze r .: EGY

Előadás

CS(}K

kezd.:

rolyt~
30.

82.

1f!2,

Elő'lIlás
kt'ld.:
b. 7.
V. és O.: 3 kor is.

Telefon:
AL

eLET

11.: IQ-,,-I.ig
lJ~4, %tö. %t;.

-&2. HOl\1EnOS
XIV.. Hermina-ut
Előad,

Cs.-SlC.:

T.:

3R4.l'l63

KAOÉTI'ZEIIELE)l
'fl;!. l/t-\.

IItl)SOIl

H.

XL, Horthy
'l'.; 21~-4-!1.

Szent Lászlöu!

XII!.,
leíun:

Te-

48.

2!11·038

CS. V.: CSOUATE\'ő
SZERI;:LE~!
H-Sz:
nOl\l'.
\ AGYOK

I-Jöarl'\s kezd.: '/!~. 1!t6.
V.: I/t2·kor is
3:~. UnlAl
AI>()('LO

II., Csnlogány-u.
lefon:

'IlS.

ke?'l.:

1114. Y.t,U, ',4s,

\'111 .• Kálvária-tér
131·316

~Iőad:ís kezd:

Cs.s-See.:

V.:

'/12·kor

CS. -V.:
H-St.:

'/,S.

is.

1. Telefon:

Előadás
V-ü.:

Cs.-V.:
H.-Sz.:

kczd.: y.~, '1.6. '/.8,
II, 1/.2·kor is.

F.löad.

:15. Df.:I.I8ÁB

Ilöbert I{~roly·körut
Tl'lefon: 4.90 130

XII!.,

Elóa!l{u kezd.: l/t6, 1/28.
V. és Ű.: '/22·kor
is
:16 mADAL
(volt ALFA)-

X.• Ká nolna-u,

3/b.

Telefon:

3·tN H!5
C•. ·-S·e.:
Fli\a"~s

}JI:I.

v.,

KA"tTsZ';;RELE~{

kP1,1
II;
'Hl kur ,s.

5. T.: 353·318

TA\" SZ
ZU .iTA
FR,l.'n.1l
Lon..l.No

U.: Ihl, '/.6. 1'.8,

. V. és O.: J42·kor is.

lf2~, '/2r.

70

T..!

V. és O.: '/!-l·kor

is.

I/il8

Cs.-V:
Il.-S·:

O.:

(volt

ASTRA)
10 T· 15-1·(22

T.\BORI
TO CA

Tele·

~2.

II.G,
is.

T.: 382·581

5- ÓRA ••
PÁRQAJ
SEMMIÉRT

VO4. 'l.6.
Y.2 kor is.

RAIiÓCZI
\"11.. Hák"czi

61.

Y.2.

'/.4.

I/.(i.

ls.

Pestkörnvékl mozik
7~ CSILLAG. Te!': 16!1·486
~1O.sOR NEM

1/18.

(volt PHÖ_ IX)
UI 68. Telefon

BE

enKEZE'(T

KISPEST:
i4. ÁRPAD (voll ROYAL)
Ollői.út
149. Telefon:
347·116
V.·ig: EGV ASSZONY
n.·tól: GYÁVASÁG
Előad.
ke.z4.: Ó, 7.

Cs.-V.:
TAVASZI SZONÁTA.
H.-S1..: A. t~3·AS NEM TÉRT
VIS:>ZA

60. RÁDAI
IX., Rádav-utca

KA1)J'T 'ZERELEM

CSIU.AGHF.GYI

297·l'l8-1.

H.: '1,4,

7.l'GI.OI
XIV • .',II~ol·u. 26. T.: 297·09;1

14,8. V. és O: '/.12·kor

SZINHAz

Itezri.:

KAPITANYA

S, 6, 7. V. és O.:

1':1,;:1(1. kezd.:

is.

y, 8. V.: Y, 12 és M2-kor

SZINlUZ

KOZAK()K

EI,ia(1 kezd:
l kor is
72

155.

TABORI
TOS''.\

MarlinO\'ic~lér
5 T.: '!Ii 40;
30 i>;!: Nr;: K~nf)Fzn.
KI VOLTAM

14--1 G. Te·

1/.2·kor

J l. '/.2. '/.4.
v és ü. is.

Elűad, kezcf:
H.: ~4.
14,n,
'>z., 1/.2. V. és O.: t t-kor.
'71 VITF:l

}i8.

'/.-1, '/16, 1/.8.

kezd.:
V. és O.: II,

133-14i

P.-V.: t'HÁl Ell LM vn
H.-!>.: 'liIK!\I.ETFs
• 'IlFI
1·.:,'\",lá. k ezd : ll:
',2U,

kezd.:

'/.11. mindennap

tlGOCJiA

31-4:

kezd.:

Előad.

19 KRISTÁLY
Ll

Y.G,

XIV.• Kerepesí-ut U. Telelom

Cs.-V.:
JI.-Sz.:

KAOfl:TSZEREl.El'Il

Előadás kezd.: 3, 5, 7.
Szom .• V. és O.: t-kor I••
X .• Delej-utca

KASTtLf

PLllTÓ

Előad.

114·926
CS.-S7C.:

Előadás

I/.r..

A KÉT

I/.l!

Elő:)<lás kezd.: 1/.4. 1'.6, 1/18.
Sz .• V. és O.: '/.2-kor
is.
59

..JS. KöRÖND
(volt ORIENT)
61.
\'1.. Izabella-utca 66. Telefon:

KAD::: sZIó:í:l':LEJl

Te·

KADeTSzERELEM

Cs.-V.:
II.-Sz:

'1"24.

kezd.r

%4,

I.. Kriszlinn·k6rut
fon.
15f,-605

7. Telefon:

47. KORONA

AGA

MI.RA IUZAS
TÁBOIl(
SZI,'FlAZ

ls.

58. PAl.OTA

Y.AIJÉTSZEIlELEM

I., Altila·körúl

sznc

KOLCSÖ KCHT
.<\GY AIlNVc.K

Cs.-S'c·

Előadás I,,'ld.
'/26, I'IS.
Sz .• V. és O.: /:2·kor is.

3-l. OAl\lJANICI{
V JI., Damjanich-u,
42;'·64·1

'/t6.

is.

!\fl? 9'22
HUSZÁROK
A KÉT
l

120·00:1.

XII .• Ugncsn-u

Selmeci-utea
lefon- 36l·16j

'/,6, 'ItB.

KÉT

69. Tl'RA!'i

osmm

Előaóás
V. és

T

Cs.-SU':
ZORO -DURU,
öIl01U.PA

'A10 és '4t2-kor

m.,

KADI'TSZERF.LE~I
kezd.: II.: 1/2,1.

A

\'1.. Nagymezl5·a. 21. Telefon:

óa'!;ls kezd.:
V.: Y.2 kor is.

57.

AL<;ZIK

Előad kezd ~ I/r-t. %6. 1h8. V
és O.: II 1/,2, "~4. ~6. 1':8.

41. T.: 121·022

j

65 T.: 292·626

Cs.-V.:
1{.\DETSZElIELE~l
V,\LAllOL
ono
zonSZ..\GBA
II =-Sz.: AZ 5·0S SZA. tO GltHAl

'/14.

Sz.-'1'.:
IL-57:

•

V.• Csáky-utca

Előad
V. és O.: '/z·l.kor
I'e46. JÖZSEFV A ROSI

es

130.

V.: ll. lA,2·liOr ls.
ts, IPOL"

,.,

12. T.: 137·244

\'III..IIL'IIlC"zky·ulca 3-5.
leton. !tIl 4·17
CS.-P.: csAKó ts KALAP

M.\IlL\ • 'i}\'~n és
JEt;\ "T \'ALTA,"I
KÉT LÁ:O<YT SZEIlE~EK

Előadás

Cs.-V.;

42-44.

3:11 áOO

MlkI,ís'11t

Bécsi·ul

(in.
Cs. -V.: BlmCSÉ:oIYI
H.-Sz.:
ZOnO-HURU,
ORO~IAPA

ESTÉLYlRUHA
KOTEI.ElŐ
TABORI SZlNIIAZ

Sa.Ivcszterkor

Bg.

T.:

TURl'I.

JII,

Előftt!{15 kezd.e 'I•.•• 1/.6. ".8.
Sz ",2. V és II : l t. 1/.-: kor is.

HUN!\I.'

CS.-V:
TES"CK
IL-Sz.:

68

VISSZANI!:Z

Tf'lefon

(volt

FLóRA)

14R.fl?4.

V.·ír· EGY ASSZONY \'ISSHNU
1l.·ló!· TITOKZATOS
GRÓFNő

Előad.
kezd.: li, 7.
V.: 3·k,or is.

,.

76. JlUNGARIA
Szent Imre hrr(,f'~·ólja
Telefon: :Há 9:'1
A l(JTl4.I.Y

~••

1'lii>l1l kt'l.If'If'
'/48 Szo
)íC.y&6.
'I.S. V.l 3. 6, 7.

l, 3, fl, %8

1-17·01'16.
flt'llI rolyt.)

Ti\riik

Flóras

3.

32 viii
147 li98.

I Jlllllil S T ••l"r<>n:
S-.-V.:
SZ:>RELE.\f.
HOSSZO.
HALAL

Elönd
V és

kez,l:

O., Y.3

Cs.-P.:
Szo.-K.:

llOZGÓ
Tf'll.: 147 ·9U.

LE.\!'JYV,\S.in
VADMACSKA

Előad

ROLONllJA

'''.I,

mcgál!:

ruha

FéJ"[jhú;~g:

Lóránd:

\',
(VOll Corso).

'f el:

291\-153

IIALALOS CSÓK
DA!WA ZKU ZI OROSZLAN
kezdete:
1/2". '/t6, 1/.8.

54.

47, 49.

74. 77.
csók:

15. 17, 23.

Harmrncadík1I~)"ck

l, 7. 11.

kötelező:
19.

Gy:l\'as:lg:
lIa!á!os

74. 75.

10.

a havasom

Es~"ly,

80, 87.

lánya:

9. 12.
25, 30. 31,

33. 38, .41.

45. 46, 48. 55, 57, 63, 65.

3. 5.

Kalyi:

Párbaj

28-31:
A HAmIiN.;ADIK
ll. 1-3:
SEGiTSeG,
OnOKOLTEMI

CS.-H.:
K.-Sz.:

sziv

Keresztúton:

l'I-:STSZf:NTI.O RI l"iCa
flO
R.\I{()CZI

8l. ANllltA'\SY
Andrá,sv
út (ifi

EI:Y

56.

visszanéz;

. Kadé!s1.erc:e:n:

Előad
kezrl.: 11 . 5,. 7. Vas.:
y. 2. y&4. '/.5, '/.8 órakor.

rF.!óT(1JHEI.

asszony

Fráter

II.' Y.li. 7. Y.IO
kor is.

Dessewffv u á9

és kalap:

Egy

Emberek

"í'gil

51.

2. 6,

Bún3s vagyok; 32.
Csákó

76.

u

FII.MEK.

nem nbzik:

• Ba i'úr-suk:

rESTSZENTERZSÉDET:

76/a. 77.

semmiért;

Szakltani

60.

nehéz

SzQI~ lllara

do og:

16.

házassága:

7:1. 3-1.

27, 47. 50, 52. 00. CIt.

Tavaszi

szonáta;

I:tolsó

dal: 53.

üzenet

a VolgaparIrÓl:

22.

V. és O.: Y:!2·kor i•.
82. SZF:CHEN\I
(;r. lIadik Jánol·ól
fon: 40\1·1178
l\IUSOIl

NEM

NÉMET

l.

Tele·

ÉRKEZE1T

'/a8

Elűarl. kezde le; Y24. '/16,
V.: Y.12-!öl.

Bécsi'
Jud

Süss: 28.

Két

lányt

Nagy

FILMEK,

szeretek.

44.

20.

árnyék;

25. 39. 56.

83. ÁRPÁD

Tábori'

ArpM IÍl II Tel.: 495·040.

Títr>kz.:os

gróCnó:

Cs.-V.:
H.-S1..:

Tllzördög:

38.

RIlGI NYAR
TITOKZATOS

kezdete
és O.: I. 3kor

Elöarl:\s

v.

IDEGEN

'! ;

13-

"ér:

LiMrc:ény:

RA KOSI' AI,OT A:

.dnház:

84, 54, 58.
75.

6, 7.

hélk.:

Js.

84. BOTOND

Telefon:

494 Ot!).

OLASZ

C~.-SZl·.: KATYI
Köv.:
Ar_KALOM

1~lőatlás kezd : 1/!4. l/t6. 1/.8.
V.: %2. '/t-&. '/t6, l/t8
.•
8á PALOT-\ Fll.!\lSZINIIAl
MO

on

NE. t ÉnK~:;ZETT

Előad. kezdete:

BE

O.:

6. 7. V. és

Y.2·kor is
fili. TAVASZ
Bácsk au
10. Te!': 211-1·132.
c.s.-V.: INDIA TICRl~E
H.·t61: fJf'~LnE

RAKOSSZENTMIH41.YI

('''PEST,
tiM. A'ITILA • ivoll

FILMEKI

bolondja:

A 103, nem

Iért

76.
v'ssza:

Csodatévő

szerelern-

Lálhatatlan

bilincs:

Tosca;

38. 59.

32.
4.

58. 63. 64.

FRANCIA
A csata:
A sors

87\'ILA(i
MOZliO
Telefon:
408-620
CS.-K.: A HARMINCADUC
Előad.: kezd.: 6. 7
V. és Ü.: %2. lh4. %6.

77

A k Ir:lly

KIDEROL

Előad.
kezd:
ti.: y. 4. I/dl.
l/tS, V.: '1.2. ~4. l/tG. I/a8.

FILMEK.

37.
beleszól:

BoldollSág

18.

komédiája:

24..

1hS.
ANGOL"YELVC

ApolJo)

Vadmacska:

r-i -:294.6(H,

ENVe)1 VAGY
~H. *-6, *-8. V. és iÍ. *-t·kor is .

FILMEK,

H·il!.; TOSCA
K.-Iől:. ALKAI..OM.

Zoro-Huru;

24, 67, ÖS. 69.

. sven
3, 5, 7. V.: 1 t.

90 r.ORVIN
(volt
T ••I,'fnn: 4!l!l l:m
MOSOn

I'-',iad,h

'/.~. v.

JliElf

Vi>rós vihar:

~KEZETT

*

.
GE

" •.6

FILMEK.

8.

Urdnla)

II. ',.-1.
és C.: I l. '/.2.
kl'l11

l"

79.

89. ARPAD (voll Korz6)
Arpád.i,1 57-li9. T.: 495·333.'
t:lllad. kezdete:
l. 3. 5, 7

H.-lől;

ll,

'n:

Cs.-S"",.:

75. HO.·V~D

J{An~'f, Zr:IlELE~f

kt'zd.:

MAGYAlI
Az öruö:J

V.·i;:: KE~ESZTOTO~
H.··U: GVA\"ASAr.

Ár.pád·úl

V.: 3, 6.7 .

4211 ~2(\
EI;;a,1

;J U'I.

7U. F.ItZsÉBI·:r

F.lő:ul kezd.:
10. "'-12. y. 2.
y. .•• %1>. '/.S. V.: t tkor ls.

U-l. I/tö. '/a8. 56. OTTIJUN

Eló.ulás
kezd.:
V.: '/12 kor is.

&;.

l

'~:~I (:R!íEZETT

NEM

Cs.-S7.c.:
ZORO-BURU:
()!lmIAI'A

'/!-I, 'If G, ".8.
1/1t, IlaG, 1/.8.

\'1.. Terézkörut

T I. 14tJ.12<J.

1(.6.

67. TOI.1lI
("011 RIAI.TÓI
"11.
IlÁkóczi· ut 70. Telefon'
224·H3.

Cs.i--Sxc.:
KAOÉTSZERELEM
KöV.: GI::!'iTIIYFÉSZEK

X.,l'ont::rúc-/.·Iít.

'/,2
'4-1.
V. és O.: 11 kor ls.

Elöad. kezd.: l/t4. y:! 6. '/18 .
Sz.• V és O.: '1,2 kor ls

55. N\T(;AT

'laU, 'lzB

~".

13. HUNGAnU

'/t~,

I~l'l:ltlá~ keztl.;
'f:li. '/2~.
32
Df'·.KL·

kezd.;

C. '/22·kor is.

Előadás
ke~d.: 3. li. 7. V.: 11.
l. 3, á. 7.
31. BEI.VAHOSI
IV, Irányi u. 21.

EGY CS6JC AZ E:LET

Cs.-Szc.:

292-680

Ellintlfts kezd.: '/t-l. '/16, I/IS.
V. és O.: 1/12·kor is.

7. Telefon:

KADÉTSZERELEM

AZ OR!)OG

O

i7
\H.KI·.HI.E
FÖlér -I T"",r
lAz
ejőatl;i.,,!.

7M rAl"H.\

66. TISZA
(volt EI.OIJRAOO)
\'111, Népuinház·utca
31.
133 171.

DAL
KEHESEK

Kunutca

-s':

400· 17M

BAROSS
(volt Codográfl
\'111.. József körut
(lS. lel,!.:
un :ll(l

Cs.-V.· KADETSZEHELElf
ts
,Ai.AHOI.
ul "S/.Ult~ZAt;BP.'"
II.-S.:
KISCIlTET
A vanosox
I{LkESZTl.L

\'111..
('.s.-V.:
11

Yos

'/1-1, Ya6.
is.

T.:

132·43-1.

kezrl.:

Cs.-Sze.:

Előa,lós

76.

T.:

SZO~ÁTA

T1NOIll
(voll TlVOI.11
\'1.. !II II g)'ml'z" u T· 22á·60'1
Elöml

SZONATA

H.:

~.l8. V. és O.: U·kor

63.

TA\'ASZI
'fOSCA

Cs.-Sze.:

'lali.

52. NAP

AHNveK

Cllói·úl

PS

'1I111111111111'"111111111111111111111llIlUIIIII'"UJ"

Eliíad
kezd.. li. 7 Szomb,
V. és O . 1122 kur is.

Előacl:\~ kezd.: I/t4. '/21\. t/tR
V. és ii.: II és Y.2kor
ls.

ALSZIK

Ya6.

l/t-l,

v,

ll. {'I2-

IX.,
CS.-V.:
H.-Sz.:

1/.8.

690

Élűadás kezd.:
és O.: ll,

is.

6-1. TATRA

SZONATA

1/.1. 1/.6,
'{.2·kor is.

Telefon:

1/16, ·I:~.

'le-I.

188·120

51. MAROS (voll VENllSZ)
\'111., Harminckettesek-tere

VISSZA

3. T.: 362·480

kezd.;

lG. T.:

CS.-V.:
1-1.-51.:

V. és O.:

:\8. EVA

kezd e '/.4, '1.6. '/,8.

Sz.. \'.: J/.2·kor

IX .• Kmizsl-u,

'/,2. 'kf, ~6. ~8.

EI k.: ll.

H.-Sz.:

EJrlo,I{I~ kezd.: ', •.•• '/.6.
V. é~ G.: '1,2 kor is.

50 KU,n·R

ERZStBET
1\'011 VESTA)
VII.,
Erzsébet-körú]
S9.
Tl!It'ron'
222-401.

A CSATA (ProU

Tele-

CS -V.: TAVASZI SZONATA
H.z.: I'EPITA
KABÁT

2i.

37.

KADJ::TSZERELEM
íGSCA

EI,;oclús

:l4'2 1:tS

V ..Jg: K;;Il ,.zrOTO.'i
IL·tól. A I{I~ \LY t;;"WNDJA
I' Ji\:III 'H'7,1
fl. 1.

v

'/211. 'Itll

ea

Január

711/a. RTm,'A:'1TA
(' liiI ul I;,'
I,·:,'f"n

FINS

FIUffXa

E;l:V rsók az élct: 29, 4a.

'a:

•••.

ARi\t ' J:SlA :VTO
t II lá \1...1" \11>1.1

• :.0-3:: eoo HE J~E,"
li. ;o.. 4t.I..I.A B:\.\,
IHI~(H7.1 '1'17. .0
:Ju-3t: n"GI r;yMl
l-2:
A KE';\'ELl\1hS

ÚR R6KO:'<A.

ASZOll:
l'E1'()PI
30-31: VmARRAPl'rA.VY
~-S: am" 1JU\'OS
. Blóa.II.

J-e:&d.;

1#

G.

30-II. I: Eli:.HS<;!.G
f-Jőadtu, kl:'zrlCle.,

IJ.:S.

t;.:_

v.

11.1-2:

30-31:
H:ALóZSZERELEM
2-3: _.L~(QSl'AT

KOIWNAMUZ{,O
3(}-II, 1: UALALT 'C
3-4, SU:M!!lSM GY~. GYEl

G\1'I,,\:
KUHU

FÓRU!>f

MOZI
:il: CSIZ ns KAl'i'D!IR
BO~YHAn.
II rruov
vuzco
30-31:
SZíJ:::s !ItAllA BAZASS.lGA
II. i. Il.,.? SZILVAFA
11. 4' ::'If€Pl'ttL>rr

CEGl.en:
t;R.-\~ 1;\ .

A RAV,\sON

Ul'OLSó DAL
:!án: \ ASK-ono. A
~1.tl'~~GrL-~

.NEM &lKEZ~

HAVjSO:'i

MFII'H!i

ASSZOr.'Y

IMttF
'lOlliö

v..

2: DE.:'IEveR
4: UTOL'i:) MF::'If..:T
fi-'i: JEIl:lYDÁL

30-~!: SWCS MARA. HÁZASSÁGA

31\-31,

E:n,EI:((';JV.\U·
R \ II
Fll.l\T'71'lT{A7.
á, 7.

V.

FUs\ISXI:'\UAZ

V.

n

29'-Il.·l:

122

riISKfTNI.ACfI . ZA::.
:\~Jl<:;Zf'\]'lA7. ~f07.G(

lMl @ lk

llIllllllnlUmllHlmnnllillUIIIIIIIlIIlllllUnlllltrnllUIIIIIIIll.

Vi ilóm in:dp3C
Kamuly: l. -1, 7,· U, Hi, 17, 1.&, ti. 2;;,

MARA IL\ZASS \GA

Dráma:

CSA"ZAH ~I! Ilt;O
Dll. J1'OVJCS Js'rvÁl'
4: IGY SZEP.ET EGY FÉIt!,1

lll:

t.JFE'llÉR'l'Ó:
SZABOLCS
Sz.: -ro C
V.: n"~~lS

.

t'JVmf:K:
:":FMZETI

<lll.41. 44. 4.5, 46. 48. 55. 57, 63, 65,

MOZGÚ
V GYOK

'!OZGI)

VEI.ENr.F.l

ÉJSZAKÁK

E:
p ET()F 1\

ro Zco

(lj K É( :S!<
SJ-II.

:1:. R~~I

. VÁR

,'EU;;;'~r:G\"R,\ZA:

TO

f)vR t.107.(;(J
~0-31. 'fE "AGY A DAL

DfrLOG

3. 5, 16. !H. ~'S,. zr, M, :U, 33,

IlinAND

1t m{t-:\'I~:

RAL 'LfJA1Ó
NVUtE6YHÁZA:
AP(}!.l!'l
l'~n. 7. SZAKITA."VN~}Ja

U, 75.
'ígjáték:

TP O

2: ű.UOSZLA;-';KOLYKÖX

~31:

9. 1(1, 12, 14, 19. '20, 28, 32, 3i,

lfOZGÓ

no;'''I\.1''"~'q

I CK"\I''i
\ln/I,li
3'1-'1. 1: F'll;\'I''''l1

KEREKE

I.ElJ\IKLINIKA

29. 33. 39, 42. 56.

E' a;yyBE~
7, Y.: 3, %8.

l'OR~liíSZEN"I~nK'.OS;

NÁDlllWhR:
nf:UBW
~IOZGÓ

!U..lllC is

:'A}"'::J1: SZlJl:S

HAl\'C,OS
:"1'-1

IIU~(j.-\RI~

RA ,\.SI ''').I):\IAOÁR

57.:

'fISZA5ZENTmHlE;

·.S.•.•I:! K'1tt l'JS".AÍUJ,\
"UIAll. ÁZSIA FELETT

N GYSZAI.ONTA:

2: TISZTITÓ'l'(JZ
. (U"KüRUs:
flETcif( l\t01.GO rel.:

TURA,' MOZGÓ
:'1-31: [lI}L':;VEK

NA(;YSAt.LO
OI\DAL
1-2;

Ó~.\

EGY É1=>Z.I.KA El'tOtlY-

TlSZAlllI'JCA:

:MhI1. I: :.\ZA 'C;lG
2 in: 1.".Á~YYVAs II
3-~:A<1S~O:>lysztv

• ,::\4:SZo

31: BIJ'OU
2: f'EXErE

30-II. l' Kfttl"im APó .
:!: BEnCS:':NYI
B'''SZ.\ilOK
3: U!2,JiK3: F.!..RQK
Elfwrl Ih'7"': '120. "tR.
t/22 bHI
IS

al:

:«'-:1::
1lE."i

E15m:l. kezd.:

OROSZL'N"ÜLYKtlK:

AHf>\1l
00-31'
VI;i.t;"fI"l.I,;", OT
1-2: KáDÁR KONl1tA.

xoz:

OTTIIO:-;

211: KÉT"ZERr"J~lE.'i

•

]{ESKE_ YFIL~<;ZlNHAz

00-31:

\ O:

"OZel)

SZŐREG:

ffÁZASSÁCA

. MEZÖKERESZTE8;

"'H.[7.t~·"1 MOZC.()

tnP.. .• ET' A VOL<:iAPAnTRőL

." n

P'\It'K

l"lLMSZJ:-lIIA7.

KISK('r.'tAlSA:

eo

\' AlU l'il

ZD-U.l: s.zmmsz
·2-~: NI 'C'<:E.~EKVÉLET.~EK
4: E~Y ÜSZAIIA V A.!.C&RE

~mU}T('R.
~fF<;Z"Rt)<;

LEÁN'i'V,\SAR

!\107.(iO

SZII.i\t;-.sO!\il
BE

3(1-31: ŐSI nUG

YA"A

ZE;GYENE

3!: KI!T .J6YAD R
3: IlE'lCS2NYI
HUSZÁROK

~'ARCilTTA:
ABPO\!) rvolt lIHANIAI
30-31: KItT FOGOLY
l·\llA 'N.fm~lltiET:
v .l,HI}<;' Wl1C,o
2.'L.3Cr. H V •.iLT SNe
ll. :-;~: MAr.Y~n FEl,T~MADl

,\'"UO'i1 MllGŰ

!\1I":RTt

A:\I8HUS

IUI:\(I(ZI

BE

MOZGÓ

KATVMAR!
nf'L\'un::Kl

I
~3.

GYÁ"AS!"O

2-:ó::.'It r..~u..m
SZEGHAU)!ti:

I.AJns~1IZSE:

4: ~~UTS

KOMéDIÁJA

1:01\ '\11
It. ].ill:

V'TIr\ llír P'lT%!'iY

KO'fE.

S'lI~I;t.I),

lU>iZ K{n·Ar.. lUZ.\.:

KARt AG:
V.:

(: UOLOOi;S(6

Előne. ltezd.: sz ; _l/4f\ v.:
5. JAR.

~-l;.

MOZr
E..'l JmKEZETT

[{A 5(\:
KGL TUR

~D-3':

:HOZI

ES1'I<LVmUHA

f.EZó
2-3: U1TZOt\'·S.\S.J!{

AZ AR \
I<P1r1· Y.4. 7.

KÚNSZENTMlKLöS;
sztC:HE'\Y1
1'.1OZ(';(')
lCSOR 'lEAr ~RKEZE1'T

MOZGO

MtlSOR

::1: ZÁRT T,\.f$YAL\S

1-:1I\a(1 kezd : K II
I.:t. ll. 1
f:KU'

r/oS

FöLD~UB

3O.-n.l·

AKIT ELJap

FI'~'ltl

IRSA:
SZ}l;CHENYl

EGYEK:

29-ll 1: , e·:;VEDIZ.GLEN
2,...3, Mr1LTÓSACOS
KISASSZONY

FBECSKA

Kft 'l\1ADARAS;
KÖ7.PO -TI IOZGÓ

SI; r.UmJK'IO lIl48T SZEREl"
Z: tRF.7T L.\NYOK
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Rákóczi-üt
1

44.

Sennev
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nők nek

négy

középiskola

ban a tandí] havi 24 P. Folvéleli
Beíratás 10 P. Mlndk ét iskoában

évesek a tanfolyamok.

dfj 15 P.
három-

A végzett

növen-

csak az lehet. aki fi fentiek
alapjáu
kamarai tag Iett, Szőrszálhasogató.
Nem
Ont anna , amit je!igéjének
váMinden
••szörszá lhasoga tá sa'

mellett is ki érezni szer eteté! és aggodalmát a magyar
filmgyárfásért
és ezt
örömmel
vettük tudomásul.
Igen sokhan
aláírjuk
ami! mond. Hiszen vezérdkk!~
föszerkesztönknek
is olvashatta
véleményét! Mi lapunkban
természetesen
akarjuk
magyaráznl azokat
a kis

meg

hibá-

kat, amiket Ön 11 magyar
filmgyártás
TO·
vására fr. Mert, hogy kis hibák,
azt Ön
is belátja.
Gondoljnnk
csak
vissza arra
az időre. amikor
a magyar
filmgyártás
még gyerme-kcipőkben
járt,
iiaz
eltelt
azóta jónéhány
év, de még igy is, hétmérföldes
csizmákkal
haladt
a magyar
filmgyártás
előre .és még Onhöz hasonlő
"szőrszálhasogntók"
sem tudnak nagyobb
hibákat
felfedezni
a rendezésben.
mint
az a
néhány
csekélység,
.melyről
írt.
sli t,

bizonyosak

egész rövid

időn
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Lili, !lajnai
(j()!h)r.

(''lll. hogy
r ámu lal unk

éppen
nrr a

p'l·d"'1lnyi'.~:j

F,h:l'rl'IJ1,ik

t:ajll1Í1s~y

!'Zrrt né' ány
n tévcdésé rc.
nem

n\(O~

p'S!

'lu.
Mikllh.

szőval
amelyet

a n-vik ,

dc

rr-nj.l mc;;li 'j'l, ho~y az idő minker
fo~
tgazo:ni.
:,ü:d·. n házas-áj nak az alapja
!l

és n lnc~~rtLs.

b'r a.um

rl'szér'í!

('z~kl;cl

!~l"dko~on.

filmr.}! sz616 cikket.
így történhetett
meg
az i.lető
szereplő jellemének
fé.rernag: ..a.
rázúsa,
Levelét
érdeklődéssei
olvastuk,
írjon
A

máskor

is. üdvözlet.

forgulomöahozö

Karády
II
legközelebbi

sz ínházhoz

Igy könnyebben

ségeinek

Sílllisdi!:il\.

sem

tudja,

sincs

elget

nél.

3. Amerikai

szlnésznő,

férjét

Pillan.a!nyilag

meg

l\fenyhárt

János.

juk.
gyárlócéghez
önmagával

szer-

tud filmkötelezett-

tenni. Schi1mmer
di!h. 1. Címe jönni fog. 2. :\incs

ismerjük

-

kedveneern.
Ugy
tudjuk,
a
kfváns.ighangversenyen
fellép.

egyik

ződve,

-

\'álla.bt

sem

remklámjár61

volt

Tudomásunk

szerint

cégünk
Sárvár.

fogi.alkozik
Mindkcttcn

film. Utolsó
neteket

más

szó.

a gondolattal.
nősök, -

ahol

illetékes

va-

hogy

esetleg

be--

Iunk,

még

mi egy
nem

jelenti

.gyár:ó·

üzetart-

bírálják

~1i semmi befoa cégekre
és az,
témát
azt,

jónak
hogy

Ön

is az

vele

a férjCt.jl,

hanem

szemb-n,

süt.

sorban Ön legyen az l Ha szcretö
téssel igyekszik
férjét
körülvenni,
érezzük.

hogy

még

mindent

leelső-

merér.
úgy

helyrehoz

í-at,

Aki olyan
intelligens,
amityennek
On le·
\'el~ből
látszik,
m inden
bizonnyal
tud
o ni is, mert,

higyje

el, er első-

Julius

CoIherl
játszotta
n címszercpet.,
Le eIezés, Csak akkor
Irjon
nek i, 'ha
saját
érz ésciben megbízik.
- Eurépa,
.\ .,~ngy

- S. K.
Célnm
ft

lektorok

gyen

várja

nem

kérjenek,
mert nem
rendelkezünk
som
Idővel, sem erre megfelelő
személyzettel.
Az érdekes
és j.ó filmtémákat
egyenesen
a. gyárrócéghcz
küldjék
(m.i is csak ezt
tennénk).

á

sá cot ne csak

Clcopatrn

juk, hogy levele elkallódott.
Éppen,
mivel ezt el a kar'juk kerülni,
kérük
o.vasó'inkat,
hogy kéz'iratok
továbbüására
ne

el a bekiildött
anyagol.
lyást nem gyakol'olunk

•

ru-rt

C::1'9:t1'.

Latorca-

levele óta a szerkcsztő!
Irja
19y valószínűnek

nem

ok. a Y-ál'.sra.

Iérj-

bármelyik

-

m':;.! nem

Intelf igeacm

tudhat-

egyik

férie

sorban

gyilagos,
előbb o.vastassa
el egy szakértővel. aki őszinte kritikát
gyckcrol
fö·
lötte. De az ille:ő valóban
szakértö
legyen
és ne egy effogu:t
jóbarát.
SZl!b6 IstvlÍD. Fé'reérlctte
a pályázatot.
Egy adott
film

hogy

a !lIbj:!o'1s:,~o!,knl

hlszen
n~gyon
sok hÚ7!' sCj1gról tudunk ...
amelyek
rosszu,
indulak.
de k ésöhb anná l harmó ni k usuhhá
vá'tak.
h ldözul o s-

.alknmazk
Ju-

beküldhe!i.
Mivel azonban
szemben
s-enki sem elég tár-

hid.
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az á'tlo~at

Jelenleg

felvéisk olá-

azonnal
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lesznek.
filmszinésziskola
n incs, filmszlnész
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Hamza

23. - Mindaznlm:ú,
vezető út iránt
értlek-

elvégzése
kell.
~findkét
iskolában
teli vizsgát kívánnnk.
Az utóbhi

benne,

Rendert.

Borrly
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Sán-
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EGY

Ilök k
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t 7, a nőknek
betöltött
l;), va'r mlu! lecaább
négy k
z éplsk ola el\'égzt'~él'öl
szölö blzonyítvány
szük séges. {,vi landíj 120 p, beírutásí
díj

tartjuk
lasztott.
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Andor:
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Artur:
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már
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JÓMADAR. l\IüvplóMs

TlLOS
HUllni"

ta láfeltét-

lül, még ilyen hibákat
sem fogunk a magyar fihnekben
!aIMuL A szóvátett
film

lenül megveszi és megWmesiti
egy
lat. - Pesti lévwC8_ B:ír általában

sajtóhemutat6ján
jelenvolt munkatársunk
a bemutató
utá
• yosan megbetegedett
és gy másik munkatársunk
írta meg C

szoktunk filmtől
táToleső
problémákban
taniicsotndni,
mégis úgy érezzük.
hOl!v
levele oly kétségbeesett
'öszil1tcségg~! író-

vátlanem

kérdése.

volt a címe és Claadette

kaca]" c. regr ny t Fn nnlo Hurst, lIZ .,ür.
dőgszekerct'
pedig Makkni
Sándor
írta,
n fogadást
megnyerte,
mivel
valóban
Báthory
Gáborról
és
Annáról
szól.
Beethoven
holland származású
volt, úfO"
szinlén ~fengeJberg
is ho.Ia nd, .az nmsterdami Kohcer igcbauwt
vezényli.
Éva. Fé rj nél van. Sz6 SI"CS róla. hogy
"issza vonu.t
visszuvonulni

volna, vagy szándékn
lenne
a sz ínpnd tól. A Xernz ef i Sz ín-

ház egyik legnagy-obb erő
Ilona,
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leglőhbct

éce. ~

Bál'állY
fo,,(alkoztalott

Illmrcndezönk
l\H:rta.
A legaözelebb
b-rnu.atúsrn
kerülö "Csa1ádunk
szégyene"
círnű
Filmben
jelentős
sz erepet
játszik.
Legkőzeebb
színpn don
is visvonttá tjnk
majd. Táncos kom ik us. - Komáromi
dófizető. A Magyarország
belső munkatársa.
:\ másik
kér-dezell a Pester Lloyd munka'i'lfsa. Jelesége
valóban
francia
szár mazású.
Egyebet nem tudunk
róla. - Ilona,

N'lgyvárad. )fm
don

csak

,,\"Igtakfel. ~agyvára.
íűzér ségi hadapródiskola
van.

A gy.alogsá!ti

Pécsett

és

Sopronban,

a

gyofS:mmozgó
alakulatoké
pedig
~farosvásárhelyen
van
Körülbe'ül
márciusban
"annak
klírva II pűlyázatok
a Honvédségi
Kőzlönyben
Négy köz épiskola
után pályázhat
fia az első évfolyamba.
n. V .•

Péc~. Nincs összefüggésben.

RÁDiÓMŰSOR
Budapest L Anand3 músorsdm:.l
kÖwRpokon:
&.40:

Ozen

Torna.
sene,

etthon,

•.•

7: H'reL
10: Hir~k.

12: II rangszó.
HIrek.

b"t·

Közlemények.

zenekara.

RelllZ_U
IzoIgalat.

Himnusa,

12.40:

13.20: Pontos

Idll. VlzAII:is. IS.SO:

HODvédeink (izennek.
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10.15 A Rádiózenekar
Hegedű.
zene.

12.10: Postászenekar.

15.15: Cigányzene.
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Rádíózenekar,
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17.40:

19.05:

Magyar

Törőkvilág
21:

nóták.
Budán.

Előadás.

22.10:

~3: A Rádiózen ••kar

műso-

ráhól.
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január

10.15: Zenekari
1 tAO: Felolvasás.
14: Rádiózenekar.

23.10:

Szombat,

21.20:

Postászenekar.

Vasárnap,

15.15:

BSZKRT

A Rádiózenekar

11.12: Egyházi

Hélium vegy jele
A multidő jele
T. S.
Arah fejedelem
Az orvos le!%i a beteggel
47. A legkisebb forrnájű s
Ievmaaasabb
f'ekvésű,
Ina
használatos
rézfli"ó
49. Elege van már belőle
ól. Az
egyik
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v aló
ó2. E:mélázik
63. Foroalomből
kivont
valuta
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a
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31.
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a Szent
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Dunai
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m.

276

20.20:

00-'

Ösbuda-

Klvúnsághangversenyig,
23.15:

a
német

Olasz rádió:

22.10:

Magyar

nóták.

külföldi
adók.

rádjókban~
825.4 m. 8:

25, ti rn. 8: Zágrábi

J7 30:

Pozsony:

t9.25

m

00 m.

19.15: Dunai

rádió:
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ném ••t
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adók: 325.t rn. 23: Dunai
~25.t m.

A. rádióból
is közismert
ne~es %onl!oramŰTészünk, dr. WeixelgaI1ner
Egod, • Idtún4
Chopin·játékos.
mesélte a napokban az alábbi kedves történetet:
- A lellatóbbi
hanzversenvemre
szobalánvunknak.
Julisnak felajánlott am eliT IlOtya.
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TIMÁR JÓZSEF: A SZERELEM A LEBSZEBB ÖNZÉS
Kesernyés parl'őmillat. Félredobott kesztyűk és bundak. Sűrű kék füstfátyol. Vitatkozó
kézmozdulatok és helyeslő fejbólintások. Festett arcok és snttogő udvarlások. Megcsillanó ékszerek és kacér pillantások. .Heverö ujsügók és gőzölgo feketék. Siető pincérek és lágy zongoraszólók. "'Kávéházi törssvendégek és Timár József. Egyedül, nagyon egyedül.

•
'Keresem Timárt. a pincér udvariasan feléje mutar, valahogy olyan mozdulattal, mint
ha nem is egy emberre, hanem például egy szeborra vagy palotára. Általában: A pincérek
hallatlan érzékkel 'tUdják kifejezni és megmagyarázni egy-egy mozdnlatukkal a vendégek emstenciáját, életmódját és kvalitását.

•

Timár felnéz. Tekintetével pillanatok alatt. felméri a kávéházat, pillanatok alatt összead,
kivon, szoroz és eloszt, - ac.llégy !!zámtani alapművelethen nála sohasem lehet tévedés. Egy
hunyorítűsüval elárulja, hogy nnek jegyezte meg örokre arcát és kit zárt ki végleg tudat ából.
Mondom, nem ül asztalánál senkisem. 111! embemek mégis az az érzése, hogy hatalmas társaság
veszi körül, hogy különféle embertípusokkal beszélget. Percenként változik az arckifejezése,
Vagy talán ?

•

-1garán
nem tudom, hogy mi lesz kél és féléves kisfiamUl, dejobl,J s:zerelném, ha nem lépn.
művészi pályára. Mm hidd el, a milvé$z csak ég ésyeT~ellJdik pg)' la$$ú lángon. Forrongásai és lá~ngásaj élelének minden percil1.-imarják és lázassá teszik. Önmagával víródik, énjének szá::.és s::.~
'válttnatáfJal. Ugy érzi, hogy fÖmegekkel vitázik, pediE, csak önmagával áll állandóan harcban.

•
Szétnyitott njság. Va"tagbetűs fŐCÍmelt./iz élet és világ egynapos röntgenképe. Száras,
jól meggondolt hadijelentések, A vér és vas, a pusztulás és halál rövid üzenetei. Hideg gé_pek:ben
született betűk a rotáciöspapíron, A szerkesatöségi frőasatalokon még érdeKc~8égés szenvedély,
a polgár számára már izgnlom és féltés. És a művéez?

•
Régen bohém lio/tam, járta", a lokálokat és lársas<igokal. Ssereuem a szépasszonyokaI ú
lJ táncot, a vidámságot és a wmfmis fe1előtlenséget. Ssereuem az élet ezerféle megnyilaJkozástÚ;' a fényl
és árnyal. a rné~vsPgetés magosságQt. ",Ua nem járok sI'hOllá. Legfeljebb lejövök. mint most is. délutánonkén! egy feketére. ,Ua nem mdok maradiktalanul örülni semminek, nem tudom nev"t.ve sJ:ájamhu
emelni poharamat. Mert szií;:ezrek pUliZl.ulnak, meghallom a t,ívoli blícSlÍszavalral is. 'Élénken reagálok mindenre, nem ludom elfekjteni tJ.panaszokat és It fájdalmakat. Sokan ezt póznak hiszik, pedig
így van . .ti m.'ívé.s;za világ 't'lk •• és talán lelkiismerete is.
Hát akkor hogy' mulik el el{ynapju ?' Reggehől estig. Hogy mulik el a nap egy színéssnél, Timár Józsefnél a színpad rajongőjánül, a fonong6 és n;yugtalan müvésznél aki ú"'y lelkesedik, nem a pénzért és nem abökokért, hanem II világ örök és megvültoehatatlan
gomlo1ataiért ? !

•
- .~obOOn
s~etttek ouhon. lenni I!$aladom körében. Belenézni. kisfiam szemébe? kuuuni
anunk a kis paronsynak , Qlll/Qlataités érzéseit. Fígyellli fejlődését, aTt'onásaíl, keresni a hasQ1l1al0$~
ságol Mzte és kir..tem• .8rcznitis:taságát .. amelyen még nem ejtenfoltot o;t emberi bű7' és hiba. Napnap után szemben ál'nt egy titQk1ro1,a Ult·kkel. Ránézni. büszkén életemfolytatás(jra és hinni abba~
hogy ~g több lesz, m.itu én.
Hézasság, A nagy~zerű véd- ji (lacszöveui'g. Két e~nberközött, amelynek kötelékeit a
szerelem feszíti és a szeretet erő!;Íti Illeg..Szerelern ? A föld egyetlen válasz nélkül maradt kérdése.
Egyetlen ó'rzclmi keresztrejtvény,
amelynek megfejtése mindig bizonytalan.

•
- A .~zerelemmérhetelkn.wgivel legutóbb a "S.zerelmi lá:" fl'l-rrételritilatttalálkoztam, amelynek forgalÓkünyve éppen erről tanuskodik, Egy ::ol'goramúvészt alakiiok; aki miután egy IJS.lZOnylku~s::tútr(l cin; leányáha szerlJ!bele. De a lányban m<ircsaTeIIZ anya emléké: keresen~ és ezt akanuJanaI i-selárldja magalarlásom. Természt'lesen, hogya lány csalódik, mert hiszen ő a uilrelmel kereste
bennem .•A:zt a sserelmet, amelynek nem $!;ouad korlátokal ismernie, mert abbm, a"pillanalban,. amikor
észokok líatárolják útpíl, eloeseti Ié,,;_Yeg€1
és iga::i s;:;ínét.~findenkiben [elmerúl n kérdés, hogy mi a
szerelem. célja és van-e egyáltalában? Ernpr6bálfe1elelfll ad"i ez afilm, amelynekfős;l!Tcpét szivese,.
iJállal.tqm éppen mélységes emberi problematikiija miatt. Szerinteni a sxerelem a legsubb önzést
illctffleg -fuyc.so
paradoxon - ön;"tlen önzés. Azért szeretünk vaIakit ht.>gyboldogok, legyünk a
.másikboldrJgságával. Szerelem nin.cs.en vÍ-Szonzf;Snélkül, a r~mém'tel.." ezerelmesek c ak ha:tudnak
önmaguk1l(ik.

•

Film. Timár Józsefa%onritka ••zínpadi .:riJ1é~aeiDkkö.zé tartozik, akik fl felvevőgép clőtt
csak film<zínészck tudnak Jennni. Hogy menn ire igaz. ezt bieonyítja a nemaokűra.bemntatásra
kerülő "Szerelmi láz".

•

- Filmuúllalkozó.;nk kivált.képpen an.y!Jgi okokra hivatkoznak, «mikor egymás után gyártják ff vígjátékoka.t és bohó:atokat. Számll11anszor 'l:olt.amtanuja annak, hogy e.gé-s::en
f51ö~leges dolgokra ment el a pénz. Tévedés az., hogy a maj háborús világban a közönségnek csak vígjáték keU.
Tessék megnf:mi, - csak azoknak a iJarabokna1.-call igazán sikerük a' s:;ínpadon. amelyek lelki háttérrel rendelkeznek. A sxinpadnok: .é$ a filmnek nemcsak uórako::talni. kell, hanem 1Rl!gismenelni
aZ' embert az emberrel. Ugy hiszem, hogy ezt a célt t;;~,életeSt:neléri majd a "Szerelmi láz".

•
•.. Káyéházi rörasvendézek é: Timár Jiízllef. Egyedül van~llilgyon ••gyedül. Nem, állandóan. ott iil vele szemben valaki, lkí5fuj minden útjára, vitatkozvn, helyeselve örök:hnrcban,
öIök tűzben. Xeve ? gy-e ismerik? Timár JlÍzsef.
th. z.)
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egy három mondatos szerepet. Szerepem szerint sliccelt szoknyé . vőröspulloveres,
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-Film?
- Filmszűzséket
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EGY SZ'
~ MEGÁLL ...
A Scala-mozi ötödik
hétre prolongálta óriási sikerű filmjét, az
,,Egy szív megáll"-t.
Karády Katalin rajong.9i minden
előadás
16tt közelhart:ot folytatnak a Scala pénztáránál egy-egy jegyért.
Rajta kívül Nagy István, Uray
Ti adar,
Kiss Manyi, Pálóczy,
Pethes Ferenc és Halmay Tihor játsszák a
film főszerepeit, amelyhen Karády
Katalin
gyönyörű hangja is felcsendülnéhány szép
és szívhez szóló dalt
énekel hívei óriási ör~

,

MILYEN JELENTEKTELEN DOLGOK l
A jelentélaelen dolgoknak nEha nagyobb szerepe van, mint a világraszóló eseményeknek. E::
1Ji:onyosodott be nemrégiben PáTÍSIl~>
Astier
iE_armágnás palo&ájában, ohÓl eg.y kedves, meghiu társaság fekete és cognac mellett, kicsit kiréndult a multba. Körülbelül ilyen sorrendben:

Drian,
a világhirű lestőművész

Brignolles, a hires vigjátékíró
- Nem tagadom, sokszor megcsaltam a feleségemet. szegénynek már nem tudtam mit
hazudni. ~Lú: a végén. azt agyaltam. ki~ h08Y
BriisszeThe utazom, pe~ze PárizsIJan mandtaJlt,
tie bo~ az asszonyt megn~ssam
áDandó.n
ltriis8zeli táviratokat adattam {d. Én közben
legjobh barámőjénél, ismeritek, annál. az angyali Louisenél laktam. Mit tagadjam. a hölgy
sok pénzbe került és igy gyabank.ellctt Játogatnom a hankok.t. Egyik: délelőtt rémilltem
veszem észre, hogy

- Évekig küzdöttem a nincstelenséggel ·é.s
a néIkü1özéssel. Legtöbbször délután még nem
tudtam, hogy este mit fogok vacsoráeni. Éreztem tehetségemet, sajnos azonban senkisem
.akart észreveani. Persze akkor már büszke
Clermont asszony,
voltam és nem akartam kilincselni és az Irga.Iom kenyerén élni. Nagyon elkeseredtem, már
a Comédie Francaise tagja
sokszor az öngyilkosságra gondoltam. Ilyen elke-Ti tudjátok a.legjobban.hogv uéhány évvel
seredett hangulatban mentem le egyszer sétálni
ezelőtt még mílyen ünnepelt szín~sznő voltam.
vacsora után. Egyik festmény emet is magam
Ismeretlen hödolék tömege, lakásomat mínden
mal vittem,gondoltam, hogy megmutatom Jeanhőnapbna változt..1.tni voltam kénytelen. mert
.nak, a jöbarátomnak, Jártam az utcákat és egyazerre csak hangos kiáltozásra leszek figyelme.••. már nem hagytak békén. ?1101iére J\Iis:anthropejában játszottam .főszerepet, előadás után
A másik o@alon .két ember hangosan veszekehalálfáradtan mentem he a" öltözömhe, amely-dett, Hajtott a kíváncsiság és át akartam
menni az úttesten. Nem néztem se jobbra, se nek a atalán egy híres, l.."iilföldiherceg név"halra és így pillanatok alatt autó alá került em. jegyét találtam. Vaesorázn.i hívott, ehuentem
Nem emlékszem már semmire, esak arra, hogy
kezemből .k:iejtettem a festményemet. Kórházba
s·zállítottak, ahonné.t J?:éhány hónap mulva
győgyultan tá"\'oztam. Es akkor, ..

A Sors beleszólt ...

,t

A Sors beleszólt ..• Astier iparmágnás
Háborúlitán
Ieszereltek, nem kaptam állást é~
mérnöki diplom~mmal k€1l;)<te.lM voltam szállóportűsnal»
els::egődni. Erre kén.rszeriilte~ merL
-csekélyke
örökségemhez nem _akartam
ho::.:á·
nyúlni. Emléks::em, szomba: este "olt, átmenfem
a sz;embel€vő kocsmába, ahol. egy régi katonapej.rosommaZ lalü[knztam, Elmeséltem nyomorúságomat, és tanácsát kértem, ho",uy mibe [ekiessem:
bele örőkségemet. Hát s::egény feje jó umtiesot
-adoul Az értékpapírok még aJ:t a kis pénzemet
is elvitték. Később egy h"lCa<iZát'lító·auwso!Júrje
lettem, A halottakkal már egészen jól megharó!hoztam. csak még a koldus éle.lte! nem, l'emelis.
"temetés Uliill, de volt égj' temetés, amikor

A Sors beleszólt ..~.

vele, tjf~ltájban elbúcsűzom tiíle és képzeljétek.
másnap reggel mit hallok róla ?! Halva találták szállőjának fürdőkádjában. Elrohanok a
szállóba és hirtelen

A Sors beleszólt .•.
..

Á társaság ~jai
így vaD.ouak egymásoak
életükről. Kés6re járt már az .idő, amikor feJcsapódik az ajtó és beállít harátjuk Charpillon.
akiről ú","Y tud:ták, hogy ná8zútoD
van.
Cbar
pillon - egyediil..Fáradtan ledobja "IDIIgát e!;y
{otöjhe és csak ennyit tud mondani:

A Sors beleszól ...
.•

A S:ri.tt;}a-filmszínhá: mlIsortDrlódás miau
kénytelen volt leveJtTli műsorá.ról a "Sors beleszó!" cÍlnű csillogóan szellemes, francia filmd,
amelyltckjőszerl'j!eit Raimu-, Jules Berry; Jani",'
Darcev: CeciT Sorel, Fernandel, Claude. Dauphin
és Su;:)· Prim. játsszák. A nogy$ikeril [ilme: a
VUlla-filmszi'n.hiiz jórssza tovább.

ÉaBGPESTI SZL.~lLlz
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llUr EnAlr~ mélyCll ~
:pmbJhnáktól feszüló darabját rau~ó
elóadásban és szerq»Osztásban tálalta a Pesti Szúalaá miniatűr színpada.
A darab a műv~sz asszonyának öröktől vitatott

.waz,

.aki mint örök nyu~tal~,

örök rejt8}- és örök kérdőjel hajtja,sarkan-

1:YUZZa a művészt

~S élete árán is min~

ny~alma

fdé ?

új horizontok

.\ .
Tllés Endre válasza ez: a művészet m~zállottjának
ad~,
~
ara a son;nak és az életnek. amígi~e
__ -alk«ás núBdetttdemészW
láza:.

a n~,

a bizonytal~

kell.

halálosan szíven üti, dsó ~orpanásában
mónia
~edül

maybe

~

tlfJlldl

a har-

('Uuírika

m4&ától,
"it5H lurlilDs tiIlUM

« " ..

wruöb r~~Ibe,

~Te

- ol" azonban az élet

a béke, a ny~alom,

asszon\-át' keresi. ho"cry legvfgiil min~ttót
_aJ]on
ÖIUIUIgit:..l, ~Jiil
Jumljon

.ugGTdll4rn

Jr4r1olIle "

7UlpsülÚ • _ ."

A művészt, a zenesurzót,· akinek kálváriája és m~
a
nézÓk előtt lezajlik, AjuJy Andor játssza fhfias és
~éni~ének
utólérhdetlen
művészetével és talán akaratlanul. csal: a véletlen ha.."ODIó~

alapjá&. .1éd'ikOl"A

M~

deIéD.álló Paeciai maszkjáb ••.

fiTia a csupa-jd~

ként elmosódó karaklernjzú
felszín. alatt
D~odt

villódzó

és hannr.nikus

tónusok alatt

és csupa-nyu~talansá~

ll5uony e~éb-

szerepél játssza színes ~yénis4ént'k

ezerszínű

f~ertáriv",

t'!só f~

Sérulor

surepében

ezer fínom nűanszol

újra tan

érzékdtetni

~ésr;

1~

a

••á!ot tesz

aik

tudó szí:nészegyéni~é-

ról. Dénes Györt,Y és Kómú:es S6nJor két kitűnő karaktera1akítással
gazdagítják az ('~ütte~t.
A fdvonásközökben - az ip~atóság
új és sti1nsos ~epetése
a
üzönsé~ ~
- ~
JViirI4Dr DeJDes és tiszta fényekben csillO!ó
zongorajátéka

szőtte tovább.

vészi és zenei alkotás

hullámokat,

v~só

problémái

melyeket a nézőkben a nű-

köriil "ke~ó

darab

dindított.

al.

A Mozi Ujság két héttel ezelőtt dindftott .~öe66
let;il" pály.t'CÍl'a1rozásJ felülmuU köümq-t1isaM~o(
t>élt4a lB.
\

zata mirukn.

[apouta
lényege,

tömegével

amint

érkeznek

a levelek

arra ked, ell olvas6iuk

a pályázatra,

emlékezni fopak,

melynek:

Ilogy

a ~
f_ --ai
l •
et lapm>khn kkiLU f~
és íróikat a clmzelt ..tirek v~
fedü Iá•• '"

,.lt"'f'deket várunk la
ssereplőihe&., a l~szeb),

Hibetetlen

le"éláradat

indult

ségüDk felé, rőv:trosi palntákhől
házakból

és bogárhátú

lövészárkol.hól

~tonakórházakból

és beh", ••zon
II t-ilúg,,_abban

_zálInak felénk a wrok. !Del: ek mi

ú ékf'sszólOOban
manaT

meg erre a felhfvá.sra szerkeszt ••·

é külvárosi kislaká..ookból. falusi udv ar-

tanyákről.

mutatják

a::t a nideg

és ki5:ullw

miíviueÍl és közönség" összekötik.
Amikor ezen a héten is közöljük a beérkezett

mel_y a

kapc;,olalOl.

film

ját. sietünk megállapítani.

hogy a pályázat

levelek ,,-tausztiká-

még nincs lezérca;

tehát az

arányszámok'még mindig t'iiUo=halllak. másrészt. hogya _zámok aránya
nem a.; ilh';; filmS::.lárok llips::erii.ség€nek
arán) áJ jcierui,
csupán a
ler:€lírók

s:impáliáillak

ményen

kívül egész sereg más tényező is befolyásol.

levél nem jeleur

megoszlásút.

ulryanakkor

amil

jó leveleket

az abszolút
m. Jöhet

közlése alkalmatlan levél. a másik címre c ak egy 'Mindezek után Ime
Karády

Katalin

82.

közüljük
S::el«:zky

Elma 28, Simor Erzsi 28, .Uuráti
Szódn)'i Éva 15. S:ellax

művészi

54,

Tolnay

Amin~ogy

sok
száz

de az remekmű.
:

Klári

Lili 26. Goll Bea 21. Fényes

• lice 10, Es::myi

teljesít-

egy címre

az e heti sratisztikát
Zita

35.

Bulla

Alice 18.

Olga 8, Kelt'lll('n Éva 6. Kovács

Kató 3, Páger Antal "7. Szilassy
Lászlő 36,
árd." Jáno~ 35. J úror
Pál 33, Nagy István 26, Perén 'i Lá zló 21. Ajta;r Andor 19. y. Benkő
Gyula 12. Hajmássy

~.~

problémáját. ~eti

le a színpadon.
fil_nk cuszony ige ~ój~,
~asi IGne a .zaró
~:
az-e, aki n~odt,
biztos, hannónikus boldoÁot
ad. ~

Mikló. 9, Várkon ·i Zoltán 3, Lalabár

Kálmán

3.

~N:

~~ ~~át _Bud~~ten
?
Kmmoen 1'\em.hiába.mesélnek Olaszo~an
le~endákat Budapestro'1, erról a metropólisból és vil~óból
párosult kettós lényról. ~
wen is
~önyörú..
de milyen
lehet nyáron!
Gyorsan, művésznó, mo d
jon pár szót filmkarrierjéril a )loD Uj~
olvasóinak.
(l: Istenem. •. ott kesdjesn,
h~
már ~ermekkM'ODlban örökké ~zínházat játszottam?
Örökké öllÖzum. drappiroztam
m~aat, valami olthatatvÁe.-yam volt, hogy
·ndég áj, más v.1akivé
alakulja
át.
2N: ~~ a film ... !
6: _ film - ",,) ~dJn.,zháJoD
~cZdooijtt. Japán leányna
voltam öltö'ZVe, ~
Utott
ef: a le~evesebb
Olasz moésuk
~ike
:

Beozzi, Ő beszélt, rá.
meajek a íilmht'z.
H~ én akartam-e? lIiUden idq:száJammaJ
De
azért persze nem ment
könnyen.
. denki elle_
volt a családban, ~
jó anyám kivételével.
Végre Rómában voltam,
az olasz film«yártás metropólisáhan. Itt is sokat
harcoltam,
sokat csalódtam, de lassan. ~etq:
könny, munka és kitartás
árán m~s
m~ött
a siker :
a ,.5entinelle
ru
bronzo" cimü lektafrihi
~
filmben upottam
ki. A film. mdyben e«)'
kis lI10máli !án ot játszottam nagy !!ikat aratott a
velencei Biennálén és
én ~
napról a másikra
hires lettem.
~jobb
filmje?
6: Szerintem a Cannfflo, mely
ben. a m~uk utolérhetet-len Jávora ~ -putnOt'1D
melyet DeDL"OkáraBudapesten i látni {~ak.
_ -iDO

Kedves Dori.. Duranti művésznó, ~~Ó
csillaga
az olasz filmnek:
h~y

hogy

1: :

a Madách SziDház fiatal
tada nyerte Dl~
a
••Szerebni
• láz"
rddáD1pályázatát
A dr. Kolczonav Ervin fjlmvállalata által lapunk III. évfol'_
l. számában meghirdetett reldámpályiíutt
bírálóhizous~a
e1k-~zült a bekü!dött
óriál'i anyag Ce!ülbirálásával é
IDe!:hozta döntését. amelynek
értelmébt>n az elsó díjat 100 pengőt - a ,.Thalia" j!.
l~e alan bt'érknffl ötlet bekülJEjének íUlte oda.
jeligé!' boríték felbontásakor derült ki, hozv az ötlete pál)'ázó nem ~ás. mint
BM. KaI6. a llIadtích S:;íllhii:.
tdtets~eJl. lialal
to!!.ja. akine'
ötlete lJemaak a ..Szerelmi lá:;'
reklámhadjárafa
során has:.nálhalÓ fel sikl'resm,
hanem
az
utóbbi hetek fol),ttmán
kát:éhá:akoon
é" mozikban
sorozatosan elkövetett lopások lIIegakadályozá ÚTa is alkalmas.
Részletes leírúsától azért kell eltekinknünk,

Bors Kató
az l-só elij nyertese

mm s;:abadalmazwwsa

most can.

folyamatban.
Á második díj 50 p!!ngó - nyertesei Kovács is Pásztor gmfikusok, akiknek
Tácsplakáuen:ét
a Dr. Kolczonay1ilnll'állalal
kiritelezésr« i megt:ásárolta.
_.\.z öt darab egyenkint 10-10 pengő - harmadik díjat
Fiseber Jáno (VI .. Eötvös-utca 30.), Hollán Lajosné (VU .. Hársfautca 6.). Paszternák
László (VI .• Rózsa-u. 54.). Soós György (VII.,
Rotrenbiller-utca
34.) és ifj. Trybek Frigyes (XIIr., Huba-utca i.)
budapesti lakosok: nyerték.
pályadíjakat
a Dr. Kolczonay-{ilmválla1at
postán fogja a
D)ert~lmek
megkiildeni.

MOZI UJSAG. Képes filmhetilap. (Megjelenik minden szerdán délben.] ElMizctési ár: Egész évre 14 P, félévre 7 P, negyedévre 3.;)0 P.
Felelős szerkesztö é kiadó: SZENTPALY ISTVÁNNÉ. - Szerkesztő ség: Budapest, VI. kerület, Aradí-utca 8. III. emelet. Telefon: 122-812.
NyomatoH a Globus Nyomdai l\lüintézet R.-T. mByJlyoD1ógépem, Budapest, VL, Aradi-uka 8. Felelős: vitéz Margittay Antal Igazgató.

ELŐSZÖR A FELVEVÖGÉ
A .1'tfozi Ujság ezen a héten új riportsorozatot indfr
.,Először a felvevőgép előtt" címmel. E riportokban
minden alkalommal egy-egy híres német sztár fogja plmondani első írlmszereplésének rendszerint nehézségekkt>l
é, tragikomikus kalandokkal teljes történetét.
Első riportunk hősnqje Hertha Feiler, a Rembrandt
csodaszép Saskiája, Heinz Rühmann felesége. Legközelebbi
filmjét, a Bovaria gyártásában megjelenő Fő a boldo!!ság
c. vígjátékot rövidesen Budapesten is bemutatják.
A fiatal. bűbájos mosolyú német filmszínésznő a
következőket mesélte első filmszereplésével kapcsolatosan
a lUozi Ujság munkatársának:
- Végtelen büszkeség töltött el, amikor első filmszerződésemet megkaptam. A film címe, amelyhen szerepet vállaltam .•Címe ismuetlen'·' volt és egy azóta régesrég eltűnt bécsi cég gyártotta. Hogy kevesebbe kerüljön,
nem Bécsben. hanem Prágában forgatták a filmet. é én
dagadó kebellel utaztam oda a meghatározott napon.
- Az első csalódás félórával érkezésem után sujtott
rám. Kiderült. hogy a szerep szövegéhől amit részint még
otthon. rf'únt az egész utazás alatt a vonaton szorgosaJl
t.anulmánvoz.tam é már minden szavát betéve tudtam egyetlen ;zót sem fogok elmondani. A gyártásvezető egy
merőhen új ~zöveggel lepett meg, mondván: most aztán
gyor~an vegyem át, mert holnap kezdődnek a felvételek..
A "holnap" újabb fájdalmas csalódást hozott.
A forgatást nem lehetett elkezdeni tekintve. hogy a műterem bérét a bécsi produkció nem utalta át s a valóban
kissé hizalmatlan prágai vállalat mindaddig nem engedett
he bennünket a "mennyországba ' - azaz a műterembe,
amíg a pénz meg nem érkezik. Jónéhány bizonyta·
lanságban. idegességben eltöltött nap után
- amikor már a rendező. gyártás
vezető. saínészgárda egy~
aránt elviselhetetlenül

.h~~·

..",,~...-ó:~~··--,

idege
volt, vegre megérkezett a pénz é elkezdhettük a felvételeket.
- Ekkorra azonban már mindnyájunk idegei tönkre
voltak téve a hosszas várakozá és tétlenség miatt, úgy,
hogy halálos izgalomnál egyebet alig éreztem a felvételek
kezdetekor. Végre, végre gép előtt álltam. A r •.ndező
látva biaonvtalanságomat é határozatlan ágomat, erélye. en rámszölt.
hogy mo t már szedjem össze magam, ne
•.primadonuáskodjoh",
Ez ,~(7leg elvette a bátorságomat és -úgy. ahogy
voltam, kif,'"l,e, kosztűrnben e"'y~Zl'rűen el.ijultam.:
_Iikor magamhoz rértem, csak g kívánságom volt: hazautazni Bécsbe és soha többé nem próbálkozni filmczéssel.
- Persze. nem ez történt. Ott ·maradtam. nag~nehezen
a film is clkészűlt , szerepeltem is benne. Je nag~obb kin:t:t:I vedésre nem emlékszem pályafutásom alatt.
(Ol.)
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