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ju~;, hogy olcsó karr~~rtört~netek tombo!ó középszerűség ft, s
.
Ilem legdrágabb kmcse. ,al.mt~lYyát mely"konnyed
humornak
csufolt penetráns
handabandazast
sze
,-. ~a gányos
var
•.as e
k. ~p.a k....'
. A .':magyar
felmondta
sö~ét es
,.'
a szellemL>ariszto~..
ozon~eg a he I'yelt-, amit a "tapaszta I'as aranybányái ból
~ar r~;:; a beavatotta,K, a_sz~etes~s e~ö-rrenéssel .~reszke- kifejtett az us=.
k~ia tagjai ker-:s~et~:k fe~em:~(. ébredt fel za}~it6~kza~
- S~k m~gya~ film n~m készült r~~ényből -vagy saíndett le ? ,felvo~oht?Iyá~lt és bezorgetat~ .a p~lgaaz időt a
darabbol, megls irodalmi volt - vetjuk közbe. .
k"on·yv
•.as történt;
e
,.~
dok . rT'U
mertk smar
., klsetált
E -, régen
evs~az.a
a könyV la,s- ..l'gen am. I De azo k·at oIyantJ k"k
. trt« , a k'k
l
maj 'd egyszer
kapu~:~'ir:dalom di<:~~~é9~s tortr~~tesőf, °ma már. az utcan
köz~nk keriiinek. Ha más nem, hát a forgatókönyvük
pihen
~aangmindannxiunk ~ozo~ km~~:mi ra.gyogó, i9ú pnmadorr~:
_ maja békés megértésben a szellem többi örök értékécel, Nem
is ünnepeltet! maga~, m~~~~a 1e.u",a"könyvboi,,, han~m "I
,;o, keU ókvetleJI..Ülregényírónak
.lenni; de írónak kell lenni
prima
l
-'1 agos,~mLnt
'
. a k'tétszer k"etto,
_. , De..._nemcsak
_
.~
_
_
." ~'''et szer-zett. ~az..
anna, k a.ki~ l.r.- E z- oy6W"lit
sztarAI~ilm_ soha nem álmodot~n~r~~e;~~:gel nem érhe~ő
_ - A filmmel, ezzel az ifjú művészettel minden eddiginél
irodalomnak.- S a_zirodalom - ~I:g~áftás néhány alkot~sa~
hatásosabb fegyvert kap kezébe az emberiség. Harcoljatok
színvonalr~ e~~~~~a m~~;~ egyre t~bb kifO~lástkh:z ~~o.
tehát tovább is a nyomtatott beta. lángjával, a szinpad har,AZ utobb1 I iro~~lmi film" elle,!,' U9·(~es::ó~~ unalmas
sogásával, de harcoljatok
a film
modern. nagyágyújával
tt
ez
\I•.•..as
.
b"utasag, a sotetseg
.. ",
.. l en.. l elk"tismeret l'enseg eII en.
. Iugyneveze
'I mintha" minden mag yar kony'\lezer
oldalon keresZtS a
es az az
~~r~;~obíémákat tárgyal~~ eze~á~~rúkorunk: Melyik. d-:~k.
Akkor mi is nyugodtak leszünk, akkor mi sem féltjük
a
tü\. Válaszoljon ~rre Ia va;~ ~tasmány,
mint Jó~a, e
magyar jövőt.
.
tí'\lre9,ény,vo~t tJe1~i~a~:VéháZi kénysz~rz~b~on~~?u~~r vá- Még nem kaptunk választ a vádra: Mivel bizonyítja,
"
melsearad~~:tÖbb, rnint Mikszáth cS1:le!;
ült:~ettmagy~r
hogy a magyar irodalom csakugyan üzlet a film számára is?
r~s!o~j~~e maga a !,Vá.d~ott~.~~kaaJé:iáján negyedik: szo- .
- A néma jilmről ne beszéljünk. Az már a mult poros
könyv, "akir ,.a Mot UJsag 1 ro .
emléke. 1931-ben, frissen és örök-fiatalon,
hangosan kozszólójául kertunk fe.
metikázva
kezdte a magyar
könyv filmkarrierjét,
melv
csakugyan óriási népszerűséget
hozott számára. Elmondom
•
A könyvtár ablakán keskeny kévékben tűz át á nap,
röviden a pályafutását
s ha a címekről eszünkbe jut a hozzá·
aranybarna foltok nevetnek a komoly kötetek bordázott
tartozó siker: ezzel mindent igazoltam :,
hátán. Hűvös, homályos a nagy terem, mégis, ....
mintha
- Regényből készült az első mag_yar hangosfilm,
Bánvi
ezer lámpás világítana, ezer izzó tűzrakás ontaná melegét.
Adorján ;,Kék bálványából" s már a következő évben megszólalt
Az egyik sarokban Kemény Zsigmond ragyog"melleue Rőt, •••.filmenelGször"
a magyar klasszikus
imaalDm:-i.Vlikszáth
vös neve fénylik; Balassi, VÖrösmarty. Arany, Petőfi halKálmán
Vén _gazemberének - édes. béke-zsongásű
szavaival.
hatátatlan
lelke hevíti izzó .fehérre a halott, betűker.-1933-banHerczeg
Ferenc Dolovai nábob leánya rímű regéEgy prllanatra mozgolódás támad, amikor elővesszük
nyéből készült Rákóczi indulója képviselte az irodalmat, 1934:;, a papírt és a ceruzát - majd ismét ráborúl a boltíves
ben Rákosi Viktor Emmy-je és Farkas Imre Iglói diákjai...
teremre a könyvtárak
zengő némasága és megszólal
- A következő év döntő fontosságú volt a magyar köny t'
\
IUindnyájuk nevében egyezüsthajú
öreg fóliáns:
filmkarrierjében:
Fölfedezték. "Kiugrott"!
A kis epizodis_ Tessék kérdezni!
tából filmsztár
lett. Még nem egyeduralkodó,
de jelentős
_ Első kérdés: Tetsaik-e a mai magyar film, úgy,
részese- az évi filmtermelésnek.
Csiky Gergely, Mikszáth
arnilyen ?
Kálmán,
Jókai
Mór és Móricz Zsigmond
művei szere_ Kérdezze ugyanezt egy színésznőtőL aki érzi magában
pelnek az év 19 filmje között, mégpedig a "Nagymama".
'"
'a tehetséget és mégsem játszat ják eleget. Majd az megfelel.
a "Szent Péter esemyője",
az "Uj földesúr"
és a "Nem
De ct választ nem teszik az ablakba.
élhetek muzsikaszó
nélkül".
Az első Jókai film parádés
_ Ez önző szempont. És nem is válasz a kérdésre. Egyeszereposztása is méltó volt az íTófejedelemhez: Somlay Arthur,
sek szerirrt az .irodalom nem üzlet. Erre kérünk választ.
Csortos Gyula,
Uray Tivadar,
Jávor -Pél; "'tály Gerő,
~
Halk zúgás fut át az állyányokon, itt is ott is megszólal
Rózsahegyi
Kálmán,
Egry
Mária
és .Makláry
Zoltán
,. 'egy hang, de az ö.reg fóliáns csendet int és folytatja:
játszotta
a főszerepeket.
_ Mi .nem lehe!ünk önzők, mert az időnk végtelen.
- A következő évben 27-re emelkedett a magyar filmek száma,
Lehet, hog.r csak .száz vagy ezer év mulva kerül ,sor egyik
de a könyv nem foglalt el nagyobb helyet, mint az előző
•
vagy másikunkra
-..- de sor kerül. Itt - mintho egy Mt·
években. Pályafutásának
ivetehát
inkább hanyatlott, mint
hazatlan. kéz mutattia végig a sűrű sorokon - itt megtaláltok
emelkedett, mert mindössze 5 film készült regényből, vagy
mindent, ami széppé varázsolja a hétköznapokat.
A humor
színdarabból,
Herczeg Ferenc szinte klasszikussá
vált dráaranyát, a bánat ezüstjét, a szerelem bíborát s az égi. béke
mája: a Pogányok filmváltozatában
Muráti
Lili aratott
tiszta hófehérjét ... JYlit akartok? Ha ez nem elég - ugyis
emlékezetes sikert, Jókai szines romantiktijű
Aranyembere
hiáoa'keresitek
a megoldást. Nekünk nem sűrgős, de sejnélismét .a legnagyobbszerű
szereposzuisban.
került filmre,
,-
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Móricz Zsigmond
könnyek közt mosolygó regénye a Légy
jó rnindhal~ig
színpadi sikerével vetekedett a filmváltozat.
Film készult Csathó Kálmán
Pókháló-jából
és megjelent,
a vásznon az első népszínmű is: a Sárga csikó.
- Talán éppen ameUőzésnekköszönhetjük,hogy
az 1937-ben
gyártolt 37 filmből 13 készűlt magyar í.r6 művéből, a Noszthy
fiú esete Tóth Marival és a Falu rossza a "régiek" írásaiból,
míg az újabb nemzedéket Zilahy Lajos Két fogoly és Hunyady
Sándor Lovagias ügy c. munkáiból készűlt filmek képviselték
a legkitűnőbben.
Tóth Mari szerepében: Szörényi Évának
volt őszinte sikere, a Két fogoly Bajor Gizinek adott alkalmat arra, hogy filmen is megmutassa egyedülálló művészetét.
-1938-baTlrkét
Jókaifilm
is készült: a Fekete gyémántok,
mely Szeleczky Zitát avatta filmsztárrá és a Szegény gazdagok.
Ebben az évben" kerűlt filmre
Nyirő József UZ Beneéje
Jávor Pállal és Bordy Bellával a főszerepekben,
valamint
. az örökszép János vitéz (Dayka
Margit,
Kiss Ferenc,
Simor Erzsi és Palló Imre voltak a főszereplői).
Zilahy
Süt a nap-jában Nagy Alice és Olasz János tűm fel ...
1939 ismét szegény volt irodalmi szempontból, de az év
három legérdekesebb filmje mégis magyar könyvbó? készült:
Zilahy Lajos Halálos tavaszának főszerepében lett filmsztár
Ka.rády
Katalinbél;
Hunyady
Sándor
Bors
Istvánja
Páger Antal legszebb sikerű alakítása volt és film készült a
leg,sötétebb drámából, a Földindulásból
is.
- Az utolsó három évben már oilágosan. és kétségtelenül kialakult a magyar könyv és a magyar film viszonya. Ha több filmet gyártottak
- több magyar könyv, ha kevesebbetkevesebb
került filmre. Az arány ugyanaz maradt. A
filmtermelésből
ki kell emelnünk
az Elnémult harangokat,
Rákosi
Viktor irredenta
drámáját, Csathó Kálmán Fűszer és csemege
c. nagyszeríí társadalmi
szinműoének. filmváltozatát s a Göre Gábort. A Hazajáró lélek·
a Zilahy filmek, a Sárga Rózsa a Jókai
filmek, a Gyurkovic.s fiúk a Herczeg filmek számát növelte.
- Aszlányi Károl:y nemélte meg első filmjét, a Sok hűhó Emmyért-et, Irodalmi szempontból talán legérdekesebb, hogy Eötvös
József komor sz.épségű Karthausijából
is
film készült Néma Kolostor címen. Mik-.
száth Kálmá;n Bes:célő köntösének tneséjdhez jól illett a seines filmváltozat,
meLyben Tasnády Fékete j\-fária, Jávor
Pál, Kiss Ferenc, Csertos Gyula, Seilassy László, Vaszary Piri, Mihályffy Béla játszották a török hódoltság korának érdekes figuráit. A Háry
J ónos megeleoetdteue a legendás magyar nagyotmondó
száz meg száz
kedoes hazugságát. Hunyady
Sán-.
dor Havasi Napsiuése, Harsányi

Zsolt MagdQlnája,
Asztalos _Miklós
Alteregójából
készült
Egy éjszaka Erdélyben,
Vaszary János két remek vígjátéka
Az ördög nem alszik és az Édes ellenfél, Zilahy Lajos Szűz
és a gödölye c. műveinek filmváltozatai
képviselték a modern.
irodalmat.
- Közel 300 magyar hangosfilmből
mintegy 100 kés;tült
élő, vagy klasszikus
magyar író művéből.
- Nagyjaink
'közül Mikszáth és Jókai a legkeresettebb
"film-író":
5-5 regényük került forgatásra. Modem íróink
közül Herczeg Ferenc; Zilahy
Lajos,
Móricz Zsigmond,
Hunyady Sándor, Csathó Kálmán, Bókay János és Vaszary
János szerepelt legtöbbet. A népszinműeek
mellett a "legidősebb" filmszerző br. Eötvös József és egyetlen megfilmesített költőnk Petőfi Sándor.
- Ennyi film! Ennyi nagy siker! Mégsem elégedett,
az eredménnyel?
- Nem! A film: művészet. S műoészet
célja nem lehet csupán szórakoztatás és kenyérkereset. Min»
den művészet célja, hogy valóban összehord ja a "szellem.
minden kis kövét s építsük belőle egy úja,bb kor Bábelét,
míg az oly magas lesz, mint: a csillagok". Ezt Vörösmarty
mondta. Talán az ő szavaival tudom legszebben befejezni
és összefoglalni
mindazt,
amirdl itt beszéltünk:
"Mi dolgunk a 'Világon? Küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekén;
Elől/ünk egy nemzetnek sorsa áll,
Ha azt kivi:ttük a mély süllyedésből,
S a !izellemharcok tiszta sugaránál
Olyan lJlagasra tettük, mint lehet.
Mondhatjuk. térvén őseink porához :
Köszönjük élet] áldomásidat.
Ez jó mulatság, férfi munka volt!

Molnár Miklós

.,Üdvözlünk Itáliában Tasnády
}lária, aki elhoztad Európa legszebb mosolyát ... " így fogadták
őt Rómában az olasz lapok,
amikor ezelőtt másfélévvel odaérkezett, hogy eljátssza a legmegrázóbb asszonyszerepet, amelyet a háborút viselő államok
filmgyártásában
valaha is kigondoltak. .. és most hazajött
a Bengázi világhírű hősnője, akinek betegágyához az egész olasz
nemzet rajongó szeretete és fél
Európa aggodalma szállott hő-,
napokon keresztül, - hazajött,
de látta, megélte a bombázott.
égő Rómát, látta egy tépett
vérző nemzet két esztendős hősi
harcát. .. és Mária a hajdan
örökké mosolygó olasz ég virágai
között hagyta "Európa legszebb
mosolyát", Mária elfelejtett mosolyogni.
Nem az arca felejtette el, hanem a szeme és a szíve. A hangja
~ mélyebb, tompább lett egy fokkal.
ő maga talán még sokkal
szebb. mint azelőtt, valahogy
meghatóan kislányos. Csak a szemében rejtőzik valami mélységes mély fájdalom, valami amitől
kicsit összeszorul az ember szíve,
valami majdnem földöntúli.
- Hazahoztam a kislánvomat
az édesanyámhoz - mondja nagyon csendesen, egyszerűen. (Ezt a mondatot mintha egyszer már hallottuk volna tőle,
- majdnem ugyanígy, csak
akkor Bengázi elesténél mondotta és egész Európa gondolata
egy pillanatra Magyarország felé
szállt az ő szavainak a ssárnyán.) Tudod a kis öreg
néha nagyon félt.
Igyekezett
ugyan bátor lenni, de mégis
csak jobb, hogy mostmár itthon
van.
- Mondd Mária,
rettenetes
volt ? - kérdezem és ez a be. szélgetés minden, csak nem interju
- Mi? kérdezi
csodálkozva. - A bombázás ? Dehogy.
Akkor már vagy másfél hónapja
megszoktuk, hogy minden éjjel·
és mindennap riadó volt, hogy
lőttek, hogy halljuk a robbanásokat. Róma fölött valamerre
minden éjjel vörös volt az ég.
Nagyon sok éjszakát virrasztottunk végig. .. várakozva.
-

És

nem

féltél

sohasem?

- Mária a legnagyobb kis hős
- szöl közbe Radványi Géza. Sohasem
panaszkodott
négy

hosszú hónapon át, mikor pedig
pokoli kínjai valtak minden porcikájában és a beteg,égtől megmerevedett, akár egy köszobor.
Én etettem egy kis üvegcsővel
és a doktorok mind lemondtak
róla. C,ak Mária volt nyugodt
és mindig mondta, hogy meg
fog gyógyulni. Amikor már beszéini sem tudott, akkor kitalált egy játékot: ha örül valaminek, int a kisujj ával, ha nagyoll
örül, két ujjal integet, ha rér-i
boldog, akkor hárommal zászlózik. És olyan sokat tudott integetni a z~szlóc3káival ...
- Ugyan mondja Mária
csendesen -,
ti tettétek köny.
nyebbé, hogy elviseljem. TUQod
- fordul hozzám -. amikor az
embernek jól megy, akkor sok
az ellensége, de amikor nyomorult, akkor jön rá, hogy mennyi
barátja
van. Hozzám betegségem alatt eljártak a filmgyári
muukások is é, hoztak egy fél
liter tejet, egy kis Iiszt.et, vagy
két tojást a "signorának".
Ez
nagyobb ajándék, mintha gyémántokat kaptam volna egy boltból, mert gyémántokat lehet vásárolni, de ezek az emberek nekem adták a legnehezebben megszerezhető kincseiket. Ez több
volt, mint a kitüntetések
és
ünneplések, m.eg az új szerződések és minden egyéb. Most hogy
hazajöuünk,
egy mon-datkí;ért
végig a határig: Che posso fare
per Voi -, mit tehetek önért ?
En ezért a mondatért,
amíg
élek, hálás vagyok nekik.
~ Félni pedig én többet már
nem félhetek semmitől scm ...
ha tudnád .m.en:nyireszívhől örü~
lök minden szépnek, minden jónak, annak, hogy élünk, hogy
süt a nap ...
- Mennyire örülök - mondja
és szebb, egészségesebb, mint
valaha - kincset erő gyűrű ragyo.g az ujján---:.e1egánsabh"
mint egy párisi divatálom
szerződése van Rómában két óriási filmre, Svájcba Gemnával egy
másik filmre - sőt tudom, hogy
szó van egy itthoni saínházi szerepről is, amely kicsi leány kora
óta szíveálma ... de a szeme, ez a
tengerszem mélységű kifürkészhetetlen álmodó szem mégsem
mosolyog.
Majd itthon,
tanulja?!. ..

úgy-e újra meg-

Szentpály Istvánné
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Nemrég jött haza Párísből - a napokban utazik J.,isszahonLa
Bolgár Géza a magyar kémfilmek producere, aki hajdani úrlovas
attitűdjeit
és ~erész kockáaatvéllalásár
úgy a filmgyártásball,
mint ,kiilföldi üzleti útjainak a lebonyolitásáhan
is. megtartotta,
lfiközbCA az öblös karosszék mélyén egyik cigarettáröl a másikra:
.gyujt, úgy 'ugrik át egyik témáról a másikra, .mint a villám tl~
moudanivalö.inak- gondolatainak
szertelenül
cikkázó gyorsasága
magasugró barrikád az újságírö
számára, aki meglehetősen ki.~
fúlva követi a dívarújdonságokkal,
háborúval, lóversennyel, szép~
asszonyokkal, -políríkaval tarkított
filmgyártási
előadást.

~ _

Hogy folyi~

a munka

a fTancia filmgyártás ban ?

_ Teljes erővel és félárammal - hangzik a meglepő vála<z.)
_
Igen,
igen, Ezzel kell leginkább
spórolni folytatj~.
'
.Egy film áramkontingense tízezer kilówatt. Ezt semmi körülményex
között sem szabad túllépni. Nyersanyagtúllépésre
még csak talál.
nak mentséget, - bár nehezen és a hajdani negyvenkét-negyveitnyolcezer méterekkel!>~emben
ma a francia filmek is szigorűan
..csak tizerihatezerméterből
készülnek (riálunkátlagban
hétezer
méter yan !,ngedélye2óve), de áramfogyasztás
tekintetében
ninc=
kegyelem. Eppen ezért a legtöbb gyárban éjjel fOl;gatják a ki",
diszleteket; akkor is Iehetőleg kevés bevilágítással -'éjjel
ugyanis.
a fogyasztásnakcs.ak
a fele számít, Anagy
diszleteket viszont
kint építik az udvar.on, ahol a napfény, "korlátlan fényerősséggel"
világít. Franciaországban
ez az áramspórolás odáig terjed, hogy"
liftet csak, negyedik emeleten túlmenően, szabad használni.
t
, _ De, a franciák. más s{Jórolási mödszert- í,skitaláltak:
es y
hangszallagot kétszer használnak fel. Először v,égig fotografálják _~~

lill

r~.j~~ a _hangot, d~ letaka;j?k
a~ilmszallag felét: Az~tán ~eg for:
dítják es most mar amasIk
felen megy a felvétel es az ,mnensof
van letal!:arva. Végül pedig ketté\'. ágják az egészet, pont a .kőzellén. Igy- nyernek dupla mennyiségű nyersanyagot.

_

.Mennyibe keTül ilyen

körülmények

között egy francia
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film ?

_ Nvolc-trz rnilliő frankba. Viszont senkinek az évi jövedelm",
a négyszázezer fránkot túl nem. haladhat ja. Tehát a legnagyobb
sz'tár is, ezen az összegen felül már keresete nyolcvanöt százalékát
adóba köteles Tizetui. Csupán öltözködésükét számíthat ják .fel és
ebbe meg az ékszerek is beszámítódnak.
Talán nem kell részletesebbe_n eesetelni, hogya hölgyek micsoda kábító ékszercsodákat
viselnekfilmruháikhoz,
hogy .menrryi gyönyörű prémet és egyébh
l\L'{usholmit, látunk majd a. francia f'ilmekeu.

_

Hány gyáT működik?

c!

_ Öt. Kettőben németek forgatnak és ezek közül lS az egyik
filmek .szinkronizálásával foglalkozik, franciáról németre ültetve
át a beszéd.et és németből franciául beszélő filmeket varázsolva.
Azért használom a "varázslat"
kifejezést,
mert ilyen tökéletes
csodát, mint amilyen szemem láttára
készült, 'még álmomban
sem tartottam
volna lehetségesnek. 19az, bogy egészen különleges gépeik vannak, amelyeken ruinden legkisebb miianszo t is
1ámpák, indexek, áramkörök és egyéb boszorkányos
szerszámok
irányítanak. Három gyárban viszont, francia producerek dolgoznak
_, Meséljen: a franciák munkájáT6l kérjük,
_ Először js - kezdi - a gyárigazgató harminceg yéves, motorbiciklin sz.águld ki és be ötször a városba, ha kell. Egy titkárnője
van, egy pénztárosa, mindenről
tud, mindenütt ott van. és rnindenért felelős.
,.

'-~-

-,Uram
mi elvesztettük a h,áborút, ~erth_at;anÖt.éves.,tábor:,
okaink vo1tak.Mosl meg akarjuk nyerm abékét, mert mindenki
~lyt áll és munkalcépességének a maximumát_csak
ennek a cél-
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PIERREBLANCHAR LEGUJABBÓRIÁS
PIERRE BLANCH R
-gyarlgazgato, akinek mmden annzdulatán. látszik, hogy rnind ~
FILMJ E
A
ANNIE DUCAUX
vendégben. .mind
a saját
prodúcerek
személyében a ""vev,; ~~~~,-_-_.
_,
-•
,"",..,,,,_.*%ilM ••
r ''tili'"

,m""lur.

őfenségét" tiszteli, akit a jó keresked.6gondosságaval
és udvariasságával .szolg ál. kl.
_ A nálunk. ismert színészek közül /s;ikkel beszélt? - .szakít JUK
félbe a mind üzletiesebbé váló beszámolót.
_ Raimuvel, aki boldog volt, amikor hallot.ta.Thogy nálunk
milyen népszerű és boldogtalan,
amikor megtudta,
hogy melyik
filmjei alapján . .,Uram ez csupa öt-hatéves régi film" csapta össze a
-rezét, és én míndössze három éve érzem magam valőhan f ilmszínésznek." Hát ami igaz, az igaz: Raimutól1áttam
egy jelenetet,
amelyben mint rokkant obsitos horravalót kap egy Iuxusdámátől,
és. ném án a pénzre 'néz. A szfnjatszás magasiskolájának
a t~teje,
egyetlen nézésbe Ös.szesűrit~e ...

-

Kit létott még?

_ Blanchart,
mint rendezőt. Ö magyarázta
nekem, 'hogy' s.zluészei felvételi napok előtt rendben mind kijárnak metrőn, villamOSQn a gyárba
és végig próbálnak a dísaletben minden jelenetet, amíg tökéletesen nem megy a dolog. Ö .mondotta, hogy nem
"r,endezi őket", csak áthesséli velük.a szerepet, merr nem vállain á,
hogy csupa "bJanchari" figura, ágáljon a wásznon, Szerinte akkor
emberi a film" ha mindenki a maga egyéniségét adja.
_ Azután egyiitt voltam ~öbbször is Vi~ienne Romanoeval .•.
Itt azonban olyan tirádák és szuperla tivuszokba omló dicshimnusz következett, hogy megszüntünk jegyezni és minden továbhit,
mind a míívésznűről, mind "Párisről, mindpedig a francia filmgyártásről az olvasó farrtáz.iájára bízzuk ;

L. A.

Gyerekkorunkban ti)rtént : EgY.3?;erc"akkitárult tágranyílt szemünk elött a világ. Azóta-niint
gyorsan
futó bárányfelliök a tavaszi égen - átsuhant lelkünkön az élet ezernyi titkos csodája. Láttunk lehulló
.' barmatcseppet hűvös, sejtelmes hajnaion s láttunk . verej!ékeseppet
csillogni fölszántottf"öldeken
gör,.,:<_.-1W;__
_
nyedö gond~ekétöI fölszlÍntatt arcukon, Láttuk Párist és láth;l;~ Velencét: tündérruesék,
'--.
miket mégis emberkéz alkotott. Láttuk avajúdást,
amibölszülettünk
és láttnka
sírt,
. lUl1ibe eddig minden magasztos
nagyszerűség belebukott.Láttukaz
embert munkában,kínban,hitben,
örömbeu, vérben, egyetlen csékha-feledetten ; láttunk a porban mindent nagynak, végtelennek, de láttuk szárnyaló repülögépröl, magasból nézve, mily :kicsi' az egész ••• Láttunk mindent és ismerünk mindent: az
embert,az asszonyt, az életet, a szerelmet. - Mit láthatunk még áldott és
átkozott szemünkkel ? -t-r- kérdezzük hitetlenül és büszkén.
És' egy •.•
nap.o~.~rculüt a végzet. Elveszítünk valamit, amit semminek
láttunk amí~ v~Its mióta uincs: mindent odaadnánk érte, csakhogy
.,.visszakapjuk ••~srádöbbenünk,
milyen vakok voltunk' mostanáig!
Mindegymiaz,Illitdve"zítünk
: anyánk, félkarunk, szeretönk, vagy
'akárcsak cseridesjóbarátunk
- nincs már s fáj benne egy elvesztettvilág./.Ésa
vakok látnak .•• Ez a címe a legújabh magyar filmnek'ntelyet
most forgatnak a Hunnia-filmgyár
pasarétiúti műtermében.
A forgatókönyvet
Barsi Dénes Írta.
Rendező JeneYImre.
A producer, akinek nevét eddig szfnlapokról ismertük:: •.dr. Hosszú Zoltáp, a Nemzeti Színház
művésze, a népszerű Dani bá'. A~öszerepekel
Eszenyi
.Olga, Turay. Ida, Tasnády Ilona, Nag}" Istyán, Hosszú
Zoltán és Dajbukát Ilonajátssza •.~ell.éjél,l'0l1grácz Zoltán szerzette. Az egyszerűtörtél1eth~seCseke
Balázs, elhagyjateherbeesett
menyass~nyát,.aki
nem
hajlandó meggyilkolni a meg nem-született gyermeket. A lányt mindenki elhagyja, családja,
faluja,
gyermekének
apja:
mégis világra
hozza a kisgyereket. A fiú kikerül a frontra,
elveszíti a szemevilágát s a vérzivataros,
szörnyű éjszakán megnyílik lelki szemei elött az élet igazi értelme :a szeretet. Szeretet a hitves és a gyerek
iránt. Most már szeretné látni azt,
akiröl' eddig tudni seJU.akart·: a'
•
síró kis porontyot ..• Kétélö
szemével nem láthatja meg
soha,demégis várja-várja
a visszatérést, amikor
beteljesedik az életIegszebb csodája:
az
örökre zárt szem
JUögött kinyHik
''j'if
lélek és
a vakok látnak ••
M.M.,
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Sötétkék
madeira

mellényes chantung
blúzzal. Lax-rózsaszín

guvrirozott
ruha

kosztűm

szoknyával.

strasszal kirakott

tüll garden.partiruha

csipkeruha elől

Fehér

tüll

fekete csipke ~átétpettyek-

kel, hozzá ;rózsaszín kalap. fekete
és

estélyi

derékkal. Rózsaszín

tel és fekete tüllből kivágott
csipkével

fehér

fekete

sony szalaggal.

bár-
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Eszterhál
.isIYf••
Kossuth-filmje
Nem a negyv~nyoleas
Kossutltról
fog szólni ez a míl, hanem
a. honvágy drámája lesz. Az emigrációban
élő nagy magyart
felkeresi a baza küldöttsége, hogy vissza hivja. Kossuth lelki
szemei előtt ekkor elvonul a küzdelmes
mult, találkozása lU. Napoleonnal, kislánya halála, a keserűségek
é. minden
sikertelenség. nájön arra, hogy nem sz••
bad elfogadnia a csábító ajánlatot,
nem
szabad a sziv hangjára hallgatnia, hiszen
neki kötelességei vannak még MagyarorIIzággal szemben. Neki küldetése
van
még, 'amit be kell töltenie, el kell vinnie
szerte a világba a magyar sorsoL Visszautasítja a hazajövetelt és nekivág a világnak, elindul Amerikába.
.).

'.1 •

J

.. j

11Hosszű Zoltán filmgyártó vállalata még
be sem fejezte első filmjének felvételeit,
márís me$telte az előkésziileteket az új
produkció második filmjének
gyártásához. Címe: (jrökkön
örökké A forgató ••
könyvet Hosszú Zoltán és Németh Kálmán bácsjózseffalvi plébános szinopszisa
alapján egyik ismerLnevű (rónk írta. Az
érdekes új film a csángó magyarok életéből, történelméből és sorsából merítette
témáját.

:A MVNCHAUSEN az Ufa hatalmas Jubiláris szinesfilmje
immár
készen áll a
bemutatásra. Először auqusztus 5.·ére tervezték
ennek a monumentáli.
filmnek
premieriét. de a nagy tueleqre
való tekintettel csak szeptember
folyamán látluüjuk. Ez, a kis halasztás meg fogja érni
a várakozást,
mert mint szerkesztűségünk értesült. - a bemutatán a főszereplőket személyesen
üdvözölhet jük.

*

Somlay Artúr játssza a Tavaszi láng e.
előkés.ziiletben lévő művészi film fűszere.
pét. A forgatókönyv
Sovány Mária ~
Dallos Sándor köziis munkája. A költöt
Izépséglí filmet Bánky Viktor rendezí,.»

*

Érdekes tervet vetett fel az illetékes
minisztériumok
előtt az egyik filmvállalat: Darvas József, Szakadék c. nagy sikert aratott parasztdrámáját
akar ja vászonra vinni. A darab a múlt évadban a
Madách Színházban
került színre komoly sikerrel.

*

Bolgár-magyar
film forgatását kezdik
meg augusztus havában. és mintegy harminc tagú magyar
tnűvés ujárda
indul a
felvételek
cél jából Bulgária
legfestőibb
vidékeire. Szó{iába, a Fekete-tenger partjára, Várnába és a Rillai kolostor falai

)
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KEDVENCE

(Wen die GiHter Llehen]"
Német film.
Rendezte: Karl HarlL
Föszereplök: Hans Holt, lrene MeyendorfJ, Paul Hörblgel'.

A legtisztább muzstka tündérkirályának, Wolfgang Amadeus l\1ozartnak élet.
története. a rokokó Bécs, Salzburg és
Prága csodálatosan szép háttere
előtt
A filmet a mozartí muzsika legszebb me.
lódiái festik alá, szinpadi részletekkel az
összes hires Mozart-operákböl,
Wien-film.
2900 m.

*
A 28·AS

lábra került, máris szélhámoskodni kezd
a fegyházigazgató eltulajdonitott irataival
és azonnal újabb házasságszédelgési
kalandba keveredik. Grófnak vallja magát
és már-már sikerül egy titkos jegyespárt
szétválasztania,
a nagyratörö
újgazdag
apa óhaja szer int, amikor a szabadságon
levő fegyháxigazgutó felismeri, leleplezi
és újra börtönbe csukat ja a notórius házasságszédelgőt.
MFI-film.
2176 m.

*

AZ ElSÖ RANDEVU
Francia film,
Rendezö: Henry Decoln.
A forgatókönyvet Irta: Henry Decoin.
Főszereplők: Danielle Darrieux, Fernand
Ledeus, Lonia Jourdun.

Egy aranyos kisleány kalandja az árvaházi egyenruhától a boldogságtg. A kacagó
fiatalság, a pezsdülő jókedv és a bohózati
helyzetek ragyogó filmjeI
Continental-film.
Hossza: 2'927 m.

Magyar film.

*

Rendezte: Apáthy Imre. Zene: Fényes
Szabolc& Főszereplők: Mészáros AgI, Ura,
Tivadar, Hajmássy
Miklós, Mái, Geri,
Halász Géza.

-BORS ISTVAN

Fegyház ból szabadult rab viszontagságos
vidám históriája, aki alig hOiJ uabad-

Magyar film.
lrta: Hunyady Sándor.
Rendezte: Bánk,. Viktor.
Főszereplők- Bora István: P4ger Antal,
továbbá: Tolua, Klári, EazenJl Oli •• I...

közl. majd Magyarországon is készülnek
leüls6 felvételek,
Á
bolgár-magyar
kapcsotatok elmélyítésén dr. Tóbiás
Kámlg.
budapesti
kereskedelemügyi
miniszteri
osztálylaTiácsos. vitéz Nagy Iván és .4go.
tai Károly mllnkálkodott.
Bán
Frigyes
fogja rendezni a filmet.
JI.

LIsszabonból érkező hírek szerint a
Melro-Gildwyn-l\Iayer amerikai
ujságok
presszlója
alapján
nem újította
meg
Grela Garbóval szerződését.
A
svéd
származású filmsztár ugyanis nem csi!láJt
titkot abból, hogy legalább is semleges
érzelmekkel viseltetik a háborúvat szemben és semmiféle háborús propagandában
nem volt hujlandé
résztvenni.

•
A francia
rádió minden szombaton
filmnépszerűsítö
félórát tart, Ezen kélhárom film gyártási helyszíni közvetítésén
felül a filmek ismertetését, tartaImát. szereplőivel való beszélgetést és a kész filmek kritlkáját is ismerteti. hogy a hallgatóság minél tisztább képet kapjon a bemutatásra kerülŐ ujdonságokról.

domerszky Margit, Bihari József, MlhályB
Béla.
A magyar filmsikerek
klasszikus
úttőrője, amelyhez mérnek azóta is minden bravúros produkciót.
Pá ger legnagyobb adak ítása, izig-véríg
magyar karo.
riertörténet,
amelyet
csak szuperlativnszokbann lehet dicsérni.
Atelier-fihn,
Forg. hozza: Terra-IHm.
2731 m.

CSÓKPARADÉ
Német film.
Rendezte: Paul Martin: Fősz.: Johannes
Heesters, Dora Komar, Hans !\foser, Dorll
Kreysler.
Hansen Peter tenorista Kíttyvel, a szubreUel készül esküvőre,
amikor etvált feleségével: Marinával, ..a prtmadonnával
találkozik Az asszony iránt újra fellángoló
érzéseit követve megszökik az esküvő előL
Marina azt hazudja, hogy időközben férj.
hezment, ezt azonban, Peter nem hiszi s
a nagy leleplező jelenet után ismét megtalálják a boldogságot egymás oldalán.
Budapest-film
2522 ID-

•

BOHöS VAGYOK
Magyar film.
Írta: PünkösU Andor.
Rendezte: Hamza D. Akos.
Főszereplők:
Mezey Mária,
Kamarais
Gyula, KOÓS Zsófia. Csortos, Greguss,
R4c. Vall, Somogyi NosI, v. Benkő.
Érdekes és izgalmas történet egy gyl'"
kosság gyanújába I..'everedett fiatal ép!tészrök
Izzó fordulatok
két szerelmes
kűzdelmeiröl az igaz boldogság ért.
Mo L F.
2834 ld.
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M.agjST lih:n..
yIr
y
Ma Jl)'film.d.lag~}3r
...•um:
,
d'
G~
gy.
lrta: Uue&Pg Fel'to't után Békern bbá
(i
-Rendezte: Ba dnyl
.:"Z."
hla: .bztaJ_ Mildól hPa:cslry
UszJ&
Rendezte; Uamza: B: llros.,
, ":
Szereplök i UH)., Tas.nády. S9mln,.
Reonde2te: Kalmdr IÁS'z1o.
E6szerep-lök: Hajnal Gábor, Turay Ida,
I
'10knlhrok
mögé vezet el nunket ez: •
".
SlmorEnsl.
Szllassy Lászfó.. Perényi
; .üvéW
<eszközó~keJj'készUell f.ilm. ahol
Fdsz:el'rpJ6k! Fráfer Loránd: Piger AlILá!:Z1ó,~ w', 81'1IILj) GyuJll., [>usk,:i.sTibor,
_,
,
mt';nsmel'jül\.a
sztnészeket - mint bú~
la'" ~ f~szoJ~3bfró: Alta, ADdor. a _(el~
~ TIIÚD.IEnúre.,!iffmlal
.irtur. nájmaiss,
böl és vltf,MI való embereket,
Egy sd~lI:e, T.o1i.&'-,AntUI. PaIU~nta. a .leányuk.
.
Miklós. ,VatakI Jenő. •
~ Jlé:unOtragikns
szerelme köré . fan6d.ik
Goll .BeSZ1~~[,QSfLA~Zlóit511188.1 László,
Herc:z~s Ferene na~~~\'slkt'rií.és "felejt, az esemény A sztnésmö el.hi)~VJa férjét
.galgató
&I.,Ger
.
'lu~lpl1enllJbohétn, vidám taJl1lfl~Já.nak.&~
i ~,llaTtnef~\'el "merik~'Íha u.t:uik Mikor
.A ma_gyar nóta ~g)'ik örökeml~kl'l katGyutk,ovjé~ családnak
el~ö fWn.relenlkeo
,,:issmté~ Budapesíre, kályliriás lú vár rA.. I~jé.nf;'k éJel~ll61 elO' epizódot ra#;lld kl
.éR .. A. U.impalJ.k.u,.s.aalád.
töriéOelé.f i~ill4l
\: 1I''rulU1!7
mun lIllla
a .rum. rE.sztnl hl)Jn' emléket
jllltsQn
4enk.' ismerr, A WlU kónll.\"ed ié.s'"VJdalL
Drpá.t-film
~~.
.2.932..
Fráter. Loránd_nak.l"é~rint.ho~
Ol.ásfél ·Aszi.cad.\·~'
humb:rci'mantJk"Ia
é.s, &
'.:'
'.
.'
6r~.
IU~l'esz;liil k!llem.es
szórakozást
békebeli Budapest szin.hw 'tilágáuat.·leg'<
•..
EUR.OPA· NEM VALASIOl
nyuJtson·de.rú~e.b.b
emlékei vonulllu.fel..
bog\' •
•
..•..
Magyar fílm
Mester-lilm._
•
',!82l
jó:szabol1, $loknyab,olond,. felül~ll's. 1;.6ny.
Irkés rendute; Badl'án}1 G.ba.
'*
" ny~ü.~.e'e'Z.é.rt rmegu, .sZlmpattk US G,YUN
SZ .1~l;.·M~
~r1:a
Ilolm' T'asna.ch
km'~
{IUru mö
haHerel.·nnlllsJlnak.
,
Ft'~:'! o
A.lr.Go.rdo.n;.' Pe!rtJ''''cia
'fEkmUUOM
EO~lf'mba
·b.o:z.za~'&ár~át~
.2702..••
SrnliSzJá'l':' OA h;pitlin\': JUss Ferenc;,
. .
.i
Glor:ta King; ,Titkos nona; TI~kárja: Y.
'.
Olasz film.
lGY' SIER.ET.EGY féRFf
lIojJllássy; Professzor! Mnt, Gel0;}. felePierre BenoIt Irl!g~ny9 tilln reDdezle~
N~
fil
.
'éfje!· \'as,luy Piri;Acu~-dkás
m.aro:ar:.
Jeau CkoD.l11.
m~
m.
"BóZS3h:e:n-i;' MilHomo'i! SornIa\'; A b:ll'if:~
',.,.
.'
'.
".
.
' trta: aelll'J!e hJ:lll'en.
nl5je: BntIkaJ; Btlvész: . Tára-;; Olivera~
f&!rf'repM.k: A.D!Zd~t.:a:.\'klqr
BO~~Renr1ule.·
,Blih'.átE Gha.~,
.'
.Gl'eguss.M.
Rull! .G~ges I·,lnm~nl. ~lvareu Gnl· FliszerepIVk. Marta U:lvdt lLul.U'al&"-l"
t
.~...
-.
- ;;;/film
lalUne d,f' Su.• tO>mfllié
.. Ca,IDIUI} AJU)llo~
mlIlJu. •.CWlJ"am!nD 'Gigll.
.
'•
"'ll oo.cges m=.~'rmu
a ma~)'!I.·
l
~
',".
:'.
gyir16$ félfel~ fye.l& 'Pály~}ún. ViIa.."'Pin.cl
Amlot Poul. Raymon.d GaUe;
E~. ~ehctséJ::~ nawJé.neke~r\ö
é,s ef!,Y1l1'érUklrel tn4Tve is s%elizádós
kolpoeSz~n\'edélYi gy(i]ülel.
hosszt)
~s .fehelscgesol'emkompnnh!a
vdm.r:zo."ze• 'U Ts-fibll.
A mittdMmllli
~'~l hös~.nek
nerele-m, btiJjánz1k '-égig AZ e~%. mmZl'j,fIl~ ez '8 ~
~lI1ely .f~
llerur~
,
driimai tal!tlkQuSlJ tl ril1;:lórLim!lemmel
líé.n.-;E:z\' fiafal. leáfÍy. A~eIik.a., Apja meg.
Jcl.e~ke.1 VItn :!mUlva.
- ~
~'Y trl'xu~3fón.' .$Zi>relrrte~ -sz.enV'ed1ll\-ek.
.&y~IkolisáérlÚ fm_~3 O'l.e(;őrii;.~f
Ibanl~ali:l-film. :farg. bo~
.'~.'
kalandok. könnyek, masoT!'ok csilfQg6 mti eskiis.zik Rulz dlen. Plltlig Ruiz :n~
Iúmcz-f'Jlm;
,
' - '2-rOQ 'DL
"
, n?\lah"ll.l fiLszlHt érdekes meseszövéssel.
v~lke.s.• hanem ép'Pen Alvnl'eza
bunos,
.••
,
.
Forga!olllbahoua.; ,-\leller~rilm. 2M2 m.aki~
An~el1ka kej.!Yei~ fagadolL} drámal
'6MADAR
•.
,
"*
•
1'ádöbbllllés után az élelben esaíödott. G.é},.
:r.~"ar mm
- .~
jM vesz 1efl és esnk sze:ren.~~lensf1l~~t
Remlez1 • 'ruUrtJll'J Áko
-TFD' J
okozó leány \-EgUI ts a k'oloslur es&Olé;:'.l
.. .1
bl'nbd~ljQ
me:i %.ukJalotl lelkének nylt'Fiisze:replo~: P~tzy
Itén,.AII~
ADll.ot,
'(S,plit,e Liebe)
_
~nlm{il és b,ű.ne.ine.k veze.lrt~sét.
SzlJassy.LllSzlo!
'\"aSZlll'l' P~i, l'rlaklal'J'
.'.
u'·· ..•
"665 m.
'
Z.oltan,
N,,'
emet nl
um
crga l om b'a h"
uozza: fl >lUSt
~ua.na.
.'A'
..
L l\Uty
'kebellGePOól
" al- '.
~
. ". "
",
. mam:a 19a,Z!"Il' .,-m
((m
;:arJa
.
Bendezter Url('lrl'~ ~..
~
tét.ihez.adoJ
'egycUen LÜsleányát •.,S:í:dkit.
PlSuer~plo'"k' Palll. Wl'~~ly .•. .lftila Bar:.
,',.
. .
~I!~'
Il% iz:n.,:aom,
mikO)' mq::lihzik a
1IIg«. Fr't'lt Llwebr. b,e Ust.
ftHfR FMBEREI
~ádfl~.mcJ.:e.,
Gy&mi.J3'tiI JIl:i.ndénJ;j
f:,g) szeg.ény. báró~lsa.s.s~(Yn~"ésPU
{lnfel'OO
,{allo}
esak "Jóm!lJir--n.l1k-Jle\"~z.. Ji'ö~l'elmíit'n
gudag gyúro_' háza~tl!;ftnllk története
a
megígéri, hQgY~majdco Hrih<"z "1\d]a hugát
:film A leány nagy áldozatot. 'ho.%:beteg
.
. Olasz film
,
"a
ga.zdag Tel"é.bt>:$;vlte.z _cs tli'.pl'l'odbe11 .szehúgá.ért:
ucret.em
neIkül megy férjhez
f'~:nerepMk~ Ta.,sn.ádJ Márr.•• J.ÁJ'~~:P4
re),em, fclL.écellsdné:Szek
és f'gr~, szél••
az oiparJovagho.z-. Jlkir1ll csak II h:tz::a.'
_F~
Glllclt:e1U.
.
háma:sságcikuIán
TeallesJ' lWrül 'annyi
•
.sál1han derül .k:\ ho.;:y egén ember, nagy"
._ .•
hony.oda:r.mat ke1lC:r. ~
azdgr.e meglelkű é.5 kiillő férfi..Hi l'eIeségH végle.!
~e~des.őceán
1!gyü: .uget~ négy
Ismerkedik Shikánú. lIlU1i». lZl~1smerle_
leniiJboldoggii te3tn'
orvo.! kuzd .•. sárg~áz .ellen •. VJlJ'llttllnul
_ elveszi felllS~üI.
t"
',rum. '
2800
meg~r'k.f'zIk a mal,!yar o~'QS f~esége
é.
MúselOdés··film.
'2550 ul.
len
.•
•
.
,IlLJJlf>gJelenés.évf;'l
felkava.::llI_a
ld.. omJS.
Jf.
EGycsóKlRL
á:uom.ás, ~1e.l~1.A bt'nsZ.lf!QU~ .ellenség,:"
'Ul' 'A' O' Ő
'ft'
,.
.,
'"
In.ag.atar~a:sa lZ.s.~as h)}yutclt:besoc!oQa
K Y ~ SIRSIO~A
Némel rum.
• lcolónm tama:i1. Egy .d.v~ alknlolIlJ:IDJ.l
l1a:~ll film.
.Bel!dezfe: Edet. W~cL
'F5srerep'l11Jc
B magyar ass7?nY,.éJefl·en~lslJidr('J'iÜJ
,.ts
. lrtlL.tendezle· R'1rCWl. n..Ako!.
Ab01I 'Damm1Ulo, Xarl Lad,.,!" DldiJ;Témiílefé1ren
el.m~le &lbm-uJ. A~ .orvosok
Fö.tterepJő;'k'-tRa,:íd~ K~tllt!o, ~agl Isf~ilDt.
Hans SOhnku.
önfeláJdoz,Ó ápo)~~saJ mJ~F.~nI'1l11kazasz·
Csorfos Gyul~.1'orno'yl Im,re.,CslkóS'flózSI.
,
.
I~ony aetét, akJt meg~uJe1? gyermeke
Tóth János fiata] l"f.n'lől'·' Msi épOS1..a
.A J[ort.a~:elem
bs l~ondás
VlSS:r!.aa~, az. ~ek
'& ~Jl:~
u!e.grAzkád·
ez 8 -film. a bi7tnnság liréé.. Q'ki ru: .a.l\'ilág
·mm.. A, férl.. ~ .egy ~n Jiwllé\ után
fatásából kigyugyaL
:s1ilét úlj.ai,n drk!ha ma~B. ill. «0& lliér~Wkoz.ik ~
.s.rer~\~Ltemon~
Karpát film.
2.'l97 lD.
fémek. mnkilé\'e. -r~b .lino_" erö').wa~
r~
mert •. :tein'} JdGkoLbea .egy baJ'
Ite.OIUllJ:e.ttlIe'ns&!hl'l
b'leII'Dlen)~gheI
1:Ju,an~ feIeS'éfoe leU., ~
a:ss'Z.u~yba:n:,
G' • 'TV
,S '
11 Rfl7teUek
SOl"lYtfl t,n,rn .d~f{
r én}'t. 'lmt;y
ne,Dl ,ilyen
ecus ~ becsulet ~zn\"il•• .\ II
UN AC ORA
, vé..~ül is az ilnrzsll'l\Szoly;:illa!.ás dé ,411ft:szn ével gondolltoZlk:
Mégegys'Z.:er VlSSza~
I
Ohuz film
. L:y'~a a biinösükél.
lAl' botdoS'ságánal\:
ftJgelére.
bogy el'
,
,.
.•
• fI1ÍCsúuon,_ •• "tQ! -é'!f az lteUöl' is. .
Ben.iie.zle.:A1G~amf.ro Bla:srtl~
.
Utta-.film.
fr
:wm. mlj;t1'f'.
'
Ura·film
tn!5 m!ter. f'Usze:replG].-: ~Clliaram:mtrn:
Am.
•
'*
deo
l'\a:ZUlJ''l,
Gimc.l1oMale:slliJü:: 'Os«&sÖ
'.
~aldo Valenti, Glnllvre:
OllU GaJamal.
.
'G ~S föLD KCiIllTJ
BeneIli világhJrú drá:mdja elevenedik
Mll~yarb1m.
~"fmeI film
meg a rUm kocUiu.
A törlM.et II re'lrta és "en~!'~te-: Da:róuy ,J6ZSef.
<
Remleua: R:tQJd BrtIlD..
naiss:mee Finmújdhen
~lszddík. WlJi.
F~Yerepl~
Bu"':11l EIma. Yu,,," Uft. ,lj,.
Föst.er~:
'R6ttwinl{el! ~r
Knass. kor: II ~
~enn:lJas
VMI. és
1J'W P.á.!. ..SáN~ .Isn_
.f'.dh:u .sáDdor..
I .B~er:
Paul Hmam. \II.lein'ya-:GJsela
aIDJkor. az ~.
o."kos
trifúkkal
"eg~~'.sorslin.lút
liikté.beJl' .~em. ,
•
Uhe:n. Mátyas: \I'ol~angLlJbebSJLou1n.o:_
ugro'w.~ ..egY1Dasl
Egy I1r~n. goromba
életre.1I un.';),.s.elJinp,r'Of.ess.zor !tel S2.eTel.
MartJJl U~téL tréfúb~J .'llldul ld az lzf:.'!!ID~$. cS'e}ek. mének blstóriájáb !I f:eJes.é'gétje~ való ra(il)ülus. a.r:irrr:I lIéi 'lett,&, fttéll''kcdé~
m~~~.
I.:b!~1l .~ Jl~lílu",dis.zleleJ.veI.
sas7.ltO~, hős)' 'kii7.-dl!lmétsa
dhatos,
,
~ÖI egy Jeány sur:e1mitrt.
'gonel"iciök
m.u::'~, ltjállltba\'~, P~lU' ~kOtr.alwt
.ung! ~.zlp&löhfu:.\111ó lYel~~f.arlD.zllS~mec
,li.area.egymás
meg nem. _ éitfiso 'foly lill.
eih:uJll.f.eJ
111~lU.-:'h~reJ~I.ll:,
•
lC'elulés",beA:llyfb'.áaló. ~.talLl1l-é~
t
· Fe~.s,égeskű!.s'ŐUpek.
Enie-Cines-lil.m. FWf! hona; Esperla.
"éL.
,
t . Ufa:~fiIJn.2721 m..
• .,'
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lfesler"fiIm. _
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KöRHINTA.'

-:_ Item~zabad .4~kJ.be se líéfe~~ere'mie. Támogal'Ú>--heTyeU Jehefenenn~ '. akaT].
Svéd fílm
EI~ek. a szerz.ődcsnek;8
fonák kovl'~e~tenni a leányt fia, ll.lőtL Rebgel~g ak adáRendezte: Sligur WaUin
~enY~lt mondja ~ a fll~ melyből regul
lyon keresztül mégis győz a mély és igd
Ji'QSzerepl.Ok~ Nils !,oP{}C; Carl- Rcinholdz,
k~derut" hogy 8. f.es\őm\lvésttlő
!kZ -1Jlső~zl!Telem.
a két fi·átal e~vrnásé lesz,
Carl!) Svenson
-pJlI~.a'~ÓI
Kezd~e nem
tartotta
meg. a
forg. hozza: ~r;F. L
2.397 méter
)
_
szerzödést, mert, beleszeretett
L földhir'Ir
JLíndren, aki egy mntatványos
bódé: tu.
tokosba '"
,
Jajdonosa, egyetlen "leányával és PetrfnoPalutinus.-film.
2595 m.
.
SZALMALÁNG
,
val városről városra jár. Az üzlet azonban
~....
~
.,
már nem me "y ú"y mint Lfndrenné éle..
I_.
. Francia film
tiben., ~P.etr~flO s;e;e.tné at. iLi!-et.et ~eg--....
MINDEN.KI.GYANUS
\- Fösz.: ~uclen~,~arOlLY, _Orane DemazíS,é;a
_.
kaparftani
cs nzsnrást szabadít az oreg
Svéd nm.
..
a l",.eves Jean Fullernyakára.
KözQrul az lUSQTiÍst megölik
Sa
Főszerepmk:; Galli Gi.ovanni: - Anne-LiseVa.lIhe~•. az . öregedő szfnész. nem jugya_n~ term~sZeII):Sen.Lindr?me háru+ .. Az
Er-icHsOn
John
Eekman,
Alan
Dohlín,
rg::Zl &Ikerl'e.z ~?I:.a.12 éves lia tehetar-trsták,akllt
.szere,tlknz
oreget_, babizoHukau Wester"reen.
' s:rq~ ~S :ll-SOl:Suldozott apa benne látja
"'nyil.fáR ~Ttat1anságát és a kis társulat !.?Az l/.-Ill.erikai bűnügyí ftlmekhz!!'álmaiC
&alat ~~er.
b;clyett a boldogságet. A kis
/_.
vábbra ,1~, boldog nyugalommal
folytatja
szélsebes
tempóját s" megLepö b~yod.aJ-~~CIOS~Q~ Sikereket .halmoz, de öl rs el"ándor~!Jat.
mait ls. tú~hal:ad.ó -,;v_·M detelctívíilan.
err .a}~t.S.,~ apa meg,~lI5udHl vél! teMester-film.
232.8 m·.Forg,
huzzar Palatímes-fdm,
2592 m.
hefsé<>9-~CI, sugonak .szerz!3thkc aComedia
~..
•.
r
Fra~c:J.)S.-b:a., A c~~tád neJ~ tudd,:)" . ftogy- {;
il ftAR
U.ONTft
lit..- K"ERE'Kr,S
.,
.
cs~k sú_g6 es a f'iú szerepek~rt zaklatja
KM.~.,
Re
.. ~
. r;;MINTAFÉRl
aplíi~. Egy esi e a fi~ megItrdjat ai i~~/
""'Magyar Nm.
_
Német film,
~zat
es az apa most mar nyiltan beszél fiá•
•. t a In
l\·[i'-I~.
..
.
val, .•••
esak t-lllJJ,[lofondoleoazon
'.
, lr'ta,'. "sz
os
•.•.,lk·
~...
~'Itra' •. Hubert
Uar'"nhka
Főszereptok.
'
. .0
• l~Ogy Iga.zJ
'·
..,,~.
,-,.'.
nany szrnesz Iebesaen,
R
n,lIf.hony) '" os.
.~endezte:~
Lucle EllgHsct'l, Hans Moscr, Theo Li!lge!l~, Jlt""i,:rlm
. ugyve
'd'"Je'
FIl·
"0
r'·I'dé·'. gyáros és Susi
,
Pl ef l •
"9tl·'>n·
.\
•
Ol\} ur~ K~d"L'
a.·ar ,"-FZBI,
e ner svaJc't
,cso.-:oa
.'
••••'
..
F"osz·ru:ep1-'''--''·
Iölt: TolDJny KIad. Iakásadónöjes, V.llSz-ury színésznű
Itof-férjét
cl eserélík,
Ebből
.
~
Pirit Kl1re~e.s, Hl. eladósodott firrtalemlJer:
persze bonyodalmak
szárrnaenak, a gyáros
.'SZERE1MES NYA~
,SZUII'sSY- László<~ Minasa:
l\lál)' Ger~;
nem Iolytathatja
utját és k~nytelen a
(SommerI' 11")
továbbá l\1!,kl:i,ry Zo.ná~
Peth,es s.,1n~or,
sZiI_Jé.sznöt la~~[in Ie.!keré:~n~. F~llnert fe...
Német ~~
lUiso~a t.ászfu-. Köpecz~ UOQCoZ LaJoa,
Iesége m:egtala~j..1.Su.:~l Iakásán .. es: az aszReríilczö: N;' Em el
•••
.
~ethes F~reJ[~. .,
szonyok elhatllrQZzli~}-I~og~ fultykonc~r.
.
FŰ5:zerepl:ök: g .;...
~
Hcl~2!et~~lkumr·a
.es feIr~crtes~~,[c;rte~ r~dez:~e~. az: eShcloadmson.,
A~ ~e:.'iZ
Winnie;" l\farIms, Wilh~Im Fl'seb:er
_gaIagara
epltett
konzervuttv
vIgJat e1í., feJf~ore
~Ililotl_.hetyzetet
a _ferfm:-k.,le·Re'll-il:'"
..
.amely a Ka.bos-filmek,öUefesse"ét
és
Ieményessége GIrl}:) meg, "heblzonyIIJak"
".U,~.
sn~s,zn?
szcq~t~e _ Ienm, Fe.. 1'1.
'k·.a•••••
" .•• ,V&1.•
o
le1es.é"'eik.nek bocv
".ne pe rg M···
ae.CS.I g;azcu.as:lg!
a;kad.
émia.·
~le
eme!... ID,O
..,J ar "n~sz
....,_
-~.,Susi-ü<t'r.
o·'"
ha]l<Tató"
"-,,
.
.
._1'
·b h ozza, • Ob:
·t'lV-film,»
21!~1
csak reklámcélokat
s:zoln:ált,
_
-s a Ja...
termoszewsebb
tehát,
. .):eC:
.......,c
ua m •
.
••
hon"
sn~s J . rsem
.
festő
F org a.r.om.a
.M.
F~.I. film,
2.Z70 Úléter..
. P"
,_/":
egy.· es ol . ruaSltvlÍroska.
1!'Z'.l!JQ·da.J,ufan összehozza öket. Szerelern.
, - .:
~ 'A.
.
...
...
.. .•.
De Ren~ra ••fél~et!Ő_I,ft szere.let!rtm. hiszen
LEG••NY' A G tON
NE KÉRDEZD, KI VOLTAM
~ ka.mel'Jenek útjában áll. Renáta end'\
. MagyaF .film
M{lgyar film.
ník, D~ _n:egi;?l jön a sors és. egy' Bécs
•
•
Irta; Timár n..?lJ
11'fa-: (ksy Mária.
mel!~l
fu_rdQhe1yen. ismét
fal~ílk().znak.
.•
Be:ndélte:'
~áD F~g)es
.
Rendezte; Balcgh Béla. .
lU ~
Benatu szin~znöés
g3:Zd:a-g_ull'gy-.•••
F öszereplök: Pethes Ferntl. •;Slk6~Róm·
FiisIerepIőK~ Ic()urlÍd Eszter: I{arMy Ra~ M;s*. s7.0knya,:aslaszo~
honyodnlmaf
DéSy Márla,. Pe.lbes S-ándu.r', Vaszar,
PirI,
tnUn, tunüJhir B. S.oös L:íszló" &t)mJ~'ey
utan. Renuta mégls szaklt.a
szírrészettej,
Bajplá$s)' lIi ••••'..
Vern, Ilos,vay Kal. ll.Ilu, Német Itomota,
Uter.me,szetesen Xere~c kedvé&t,.
.
•
.,..
.r
'''f' e,
S b 'Sánd
.
fIlAilm
2·48"
E'gy kedves, de' érhetetlen és iigyefo-'
·1Zvarr '" llrls ••.a!•. ,za .0
- 01',
.
•
•.• ro.
.t"
'.'
ft
t l
b.
'b
.
m
Hell.ko Gyula.
•••
.
,vo .., varos . .l p.lJ a POl er ". 01lvan SI'
A'.
t
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ád Es t "1
.
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.
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·,,'1
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ln'
. vegze es szepsegu n.!lUf.
Z erro
SZli~ARCU··
rMhER
t,ud.Ja
menyasseonyát
mana lUZ .anro J,
~••.óT
t·o'·'''~ l, ~lo' 11
.r_-:1~ 1, f'
,.
$,l,!;
u
.
'1- l
f r·'
l
.,
-'b kerű!
~~
a
rteno
N'-J
e
en
a
reireerresea.
A ve el eu o y:lan o ran szituáció a aerur,
és "ld" , k ,,'.
Ia " • -.
dul
Svéd film,
bogy valósáeos
bÖ5~ ••;íI",." '\."&I<dt'g nu_
? o:..ese _ e.,~s,Z' _:nmaja. ln.
me~.
.~..
'»
moros bo~~dallllon
és. sz•.!lem;' ford.1l:
pe.d~g, mnc~eJlY-~b. bu:,-e, mmt _Rl:, h~gy
Fosz:erl.}plök~ Stm'e
Lagl\rwalr.
LíalHi
.
"_..
.
.
nagyon .szep es {{{lm erzőlizivtf.
A f11m
Unden.
'
•.. lplon
ke·reszltlJ nemcsalf
IJWllcY1H!i1-.onya
' .
b·
t"
f· I ld 'd'
..,:
..
.nere t be.e,
l de eff:!
'. h'egyr
'. r.o..bt Qaban d'l',
ve
ge l'azon. an " e'Je.s , e o ö as cS• megLéna'
k:coazd~ ~ la'nya'·
)\.ftl'e-s·..
aJ l
'"
. ·cc""
"'J~.,
..
.
'"",
zere t.
~ ,. 'I.
tt~.
á t· ti
.
l",azu as:. az 19a:ZS:H'gfulanul mcgra:galmaLa.s:se M.ra,iaba a fiatal búno-·o"be
ki
itT a ma •.••
nn
PSZ.
. ll'
k
'lk"l ül"'d- .. I ~.. b ld
.•
,.
,.
,
megSIáer-film
•
!132 m
ZO. ~~. O~. ?e u.,
,?zott
C;dJ.ly ,o
O-Il_l~lllette
afyja birtokát.
A lány scgft a
g
_
gan kos.zonti az Ul 6o\<etKazar Peter, a
fIU stilkésében
's ezéTt b"rto" l...
['k
on""
ve l •
hl
lOPOn FELESfG
. res .ro_ o",:a l'an. .
.. ..
. _.
L_asse me~, .akarta szaMtiftani', de a lány'
.
Forgalmnba
hozza •. llalogh fIlm. 2,00 m.
vl$s-::m1:aSJtjn·szerelme se"I',Og 't .• k"
Olasz film
*".:'.
_,
. '"·.se e .,g ll&'
"
km; Gel'ardo Gcrardl
.
lenti: k,alanao~, elet.e ml~tt _ s~akU vele .•
Főszereplő!t: Alid·ll VnUl, Andrea MattonI,_
~
SZERETLEK ..
' La~s~t lS elfoglak é~s~ebortonZlk, alk~~
,
Lauri Gazzolo
_ ,.
.
adódik. ug?,aI\ a ,szokes~e, de nem SZOkIk,
. , ._
.•
,
N~met film
mert vesz.elybe Jut ca lany. Egy alkalom.' Kalandos. "~dnm t,?Tlé:ne~egr ~1$1~~!.- . c RendezJ.e: Bol1'liry Gba
.Il;l~l
metl'jelenik .a király ,ki a megjavult
,rol
és ~gy gr~fról".k:Jk a rel:;crtes~k ~o.
Fösz.~ Jan Klepura, Eggert MárDla
IlUnak kegyelmet ad. A kis-zabadulf
fiata4
vetke:zte~en .kenyle-lenek n1egJHlSZa~1l mmPárizsi
hohémek
sorstragé:diája
ez. a
lOck új élele t kezdenek.
denkl el?tt a szerelJne.s, bold'o;!{ hazn,sp.ár
film .. D·enis és Rene kél fiataLénekmüvész
Jupiter-fUm,
2183 métel'
•• '
•
szeTepet~!--:" hely-zet az:onb:m lI,g!~d?a.l~,
szerelme és harca Ili sikerért, ReM, előbb
~.
~
hogy a ~a.tek kO~llQI! s;-e:clemmé. valJk: es
jut sikerhez. es Deni! nem akarja> meg·
VtGZETES TALALKOZAt
m6st Illar S~~ID1 ak.a.d.ál~ a, anna~, hog! a
I!-k.adályo.~
szerelme karrierjét,
félreáll,
.
.
megkezdett
Ja}ékot ft vlllosagban. IS, tQ"áb~
_ mert beteg.
De P\lccini ,.Bohémek"
Olasz film.
f~ly~ass~k.
"
•.
.eIőadásan
még egyszer találknzl).ak
és.
. ,'rta: F. BaUerinl
..
.
.
Fllmenató kft.
22'0.7m.
Penis a tomboló. siker _ és
s.zetelme
Fé-szerCIlltík, ~laria
l\ferca~er. '!farl.
karjai köz:ölt hal meg.
PCl)oVlch, G. Lnzzarml
MARIA K~:r é3SZAKAJA
Hirsch
é-'. Tsuk~film,
27-91 m.
Egy svájci halárszéli űdű!őben kü:löniis
Aragya:r ,mm..
m6do~ találkozik egy s~lvhajos ~eány .és
_
lrta: OrlSi -Mária.
.
.
•
egy flatalérob.er. A (éril nem mas, mmt.
Re.náezte~ BalO'gb B.éJ'a.
SCZAKADEK 'ELm
'aZ évek óta körözött
kal:mdor,
ki most
Föszereplők:
!\Iúria.~ Szi1igyi Szahó
Francia
film.
álnéven
é]. Halálosan-beleszccretn.ek
egy~
t~r. Forgách Péter: Ur.ay. Tivadar, .K.-i~
....
.••
•...
.
••. .
m3-sbaés. mindketten úgy érzík, hogy mé.~
tikll.s: Csortos G~-ufa: ChntefJ -Iván: GreFősz.ereptnk. Fra~C1Olfe Rosay, Mu:h_eJ SI·
egys-zer joguk van at'eletbez.
A férfi volt
guss ZuUáo, Zizi' -Scn,nyey-Vera,
Vass
__moo"~Gaby -Syh!la, l\nchelin~ Feallenu..
,--cinkosa, egy hiThedt kalandornő elmondja:
<'~
Q{!.bor: Pataky
Jc..'1cő.
Egy 1rvahftiból roegsz.ökött fiatal leáoy·
Marmeltínnk a valósagot. A leányra nézve
r
•
Egy furcsa szcuöd€s fc.tténcte a filIU., és ~gY' tengerészilisz.t
szerelmét
mondja
a hfr vé.g,z.etes, szive nellYbirja ki a Dllfl;Y
melyet egy -fialul feslüművészui}CS
egy
el ez a" J:nJllámzó kedély li ftlm. A fiiI az
csa-p:í_st be~lal_
Közben
az álnok. nó a'
földbirto-kO's k1it. A s.zer-2:őll.és.a szegé:GYanyjáho.z
kiildi .a leányt. hogyvJgyáz70D
férfit is feJjelenti és neki is fizetnie keR
ségben
élő .1estilrflÚ~észnőnek
anyagi jórá és gond'os!;odjék
róla. Az., an-y"a_ aumII l'.Övid, de boldog szereleD;lérl.
létet< biztosit.
a kikötés ca_uk az, hogy
blUl JnC& a,'urjá. akaoályow h.á:za»l\&ukaf...
íFlmindu-fjlm..
>
2136 lIk
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Demutatll mozik
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Petőfi Sándor-u,
6. Telefon:
181-244..
ANGOL SZIGETEK A CSATORNABAN (kult.írfilm) - RAJZOS HIR.
ADÓ: EGYHAZI ÁLLAM. _ KüLÖN
KIADAS HAMBURGROL - UFA
M;\GAZIN - MAGYAR, UFA ISS
LUCE HIRADÓK.
FolyI
előadások
1O-21-ig.
,

U'án8íUszú

,_".'

BARLANG

-

•.
".

augusztus 5-tot augusztus 11-'t9
.
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26 ALKOTAS
38 EVA
XII .• Gömbős
Gy.-ót 11. TeleXIV .• Erzsé:bet kirAlyn~
dtja
13
v~
fon: 855-374.
36/b. Telefon: 299-932
VB .• Károly-körút
3. Telefon:
!>-8: BABILON
6-8: ENYÉM VAGY
422-722
9-11: TE CSAK PIPÁU LADÁNYI
~1l: MÁRIA NŐVÉR
CSÓKPARADt
Előadás
kezd.:
Ya4, 1/.S, y.8.
Elő dá
k d. .ol a L
Előadás
kezd.r '1/,2, %4, 1/16,
V és O. Ya2-kor is.
a s ez : wo .._
1/t8.
•
.• SY
39 FLóBJAN\
14 BELEZNAY
(volt
STUDlÓ)
27 ANDRAS
l
III
FIórián$
Telefon:
VI!., Aklícfa.utca
4. Telefon:
VI .• Csengery-ntca
39. Te e36;_'SO
225-276
fon: 12-1-127.
!>-8: LEGt.1W iL GATON
SZALMALANG
5-8: KOLCSONKÉRT Ft.RJEK
9-11: AWMS U{ÁNY
Előadás
kezd.:
ll, t/d, t/a3,
9 - !1: ANAkPdH?S~15 1/7 t/9
Előadás
ke ~: t/1l4, I/a&, t/a8,
E
I
d
á
%5
ua
s
ez..
"
"
,.
IV., Kossuth L.-g. 18. Telefon:
'
V. O.: l, %3, %5, 1127, 1/29.
40 GLóRIA
189-543.
t!l BETHLEN
v. HOLLYWOOD
_.
.•.. BUN ARNYt.KABAN (ProL)
VII..
István-űt
2. Telefon:
28 AN~A
XIV. Thok61y-ót
i6. Telelon.
Változás esetént
225-003
Rák6czi-út
22. Tel.: 225-23S.
4~7-521
Vt.GZEfES TALÁLKOZÁS
AZ ELSO RANDEVŰ
VIII 4.ig: SZüNET
&-lg:.PÁRBAJ SEMMIt.RT
Előaldás kez~.: 1/.5, Jf.J7, '/29,
Előadás
kezd.:
%5, 1/~7, '/.9,
Előad:
kezd.:
H.: ,%4,
%.6,
~~i:T~~~~!:Z~SKf~~ERE
V.: 1!3-ltOr lS.
,
• Sz .• V. és O.: %3-kor
IS.
%8. Sz., V. és O.. 122-kor IS.
Köv. m.: D.TÉVEDT EMBEReK
6. KASZINÓ
.
16 CAPITOL
29 ATTILA (volt ROXI)
El6adás
kezd_: t/H, IlaG. .y.s,
V és O. II 2 k
ls
IV., Eskü-út
I. T.: 383-102,
VII., Baross-tér
32.
Telefon:
,VII •• Rákóczi-út
82. Telefon:
•
.••
- or
.
JÓMADÁR
134-337
222-644
41 HAZAM (yoU URANUS)
Elöadás
kezd.: t/,4, 1/,6, ll.s,
Augusztus H-ig: SZüNET
5-11: FEHÉR ElIIBEREK
•
•
Sz
V és ll' t/,2.kor
is
Előadás
kezd.:
%3 1/15 t/.7
Előadás
kezd'
lld l t/d t/.8
XIII., VáCi-lit
150.
Telefon.
.•
_.
.
ll.
.- ,
"
I
l"
,
,
,
293--532
6. KORZÓ
29. V.• ll-kor
IS.
%5, 1:7, 129.
6-8: SZUDANI SZERELEM
IV. Vácí-utca 9. T.: 182-81S.
17 CSABA tvolt SAVOY)
30 BAROSS (voll BODOGRAF)
Előadás
kezd.: l/W,
t/.9.
LOP.QTT FELESt.G
VIII .• Ollői-úl 4 T.: 146-040
VIIl..
Józaef-körút
63. TeleV.• ü.: 1/43.kor is.
Előadás
kezd.:
1/sS, %7, '/.9
AZ"ELSő RAND~VŰ
t
,
fon:
H9-51f)
V. O.: 1/23-kor is.
Eloadás
kezd..
lh5,
ta, 1.9, ~: A ~fINISZTER BARÁTU
42 HOMEROS
7. NEMZETI
Ro al APOLLO
Sz., V. és O.: t/a3-kor
lS.
9-11: ~ZUDANI SZERELEM:
XIV .• Hermina-61
7. Telefon:
( : ,)
18 DUNA (volt lLOYD)
Előadás
kezd.: 4, 6, 8. V. és
(1)6-178
VII .• Erzsébet-korut
46. Tel.:
V.• Hollán-utca
7/a. Telefon:
O.: 11 és 2-kor.
FEHÉR EMBEREK .
222-002.
lll-994
31 BELVAROSI
Elő~dás kezd.: tl1l4, IlaG. '/.8,
KOLVAnOSI ŐRSZOBA (Prol.)
A ELS"
Ű
V és O· II 2-kor ls
Előadás
'kezd'
1/15 ~7
1/19
Z
," RANDEV
lV
Irányi-utca
21.
Telefon:
•
••••
S
V' 1/3 k"
.'
,
.
Előadás kezd(: %?, /.7, /.9
3S4:__563
43 HUNGARIA
Z.
..
I - or 'I.
V. és O.: J/IS-kor IS.
8. OMNIA
6-8: NÉGY TESTOR
X. Pongrácz-'Ilt. T.: U9-129
19 KAMARA
9-:-11: SZAKADÉKFELETT
"":8: LEGil:NYJ. GATON
V~lI: Kolcsey-utca
2. (József·
VII., Dohány-u.
42-44.
Tel.:
K<>v.m.: ÉRTED
Előadás
kead.,' " I 8. V és
' korul
sarok.)
T.: 130-125.
428--901
Előadás
kezd.: %4, 1/16, %S.
O 2'«
.'
,
•
MINTAFeRJ
6-lól: KESő
V. 0.: %2,
1/a3, U4, Y.5,
.: or IS.
E loadás
"
'1/
'/6I, 72,
1/7 liS
H UNN lA
Előadás .kezd.: 4, 6, S. Sz. 2,
kezd.:
112, 2, 4, 6
I.
44
KeLFöLDI SZTÁROK:
V. 'és Ü.: 11 ÓraJIrOr is.
és S órakor.
32 Bf.:KE
XI., Horthy
Miklós-6t
ISO.
Clar. Calamai: 46.
9. UÁDIUS
20 MESEVAR
(voll ELIT)
Szent Lászlö-út
48 TeTelefon:
268-441
Dan_ielIr Darricux: 15, 17, 18, 23.
VI
Nagymezö-utca
22-24
V., Szenl István-krt
16. Tel.:
If".
291 038
.
)lüSOR NEM tRKEZETT BE
Doris ))UI'31lll: 73. 83.
.•
.
1 4
e on.
- ,
Elő dá
kezd'
114 116
Charlőtte Daudert: 74.
Telefon:
122-098.
1 -502
5-8: ,UTOLSó DAL
a s.
..:'
',«>,'/.'.0
Anna Dammann: 80.
KÖRHINTA
SZONET
9-11: SZARAJEVÓ
V. és O.. II & /,2-kor
IL
Elisa Greqan:: 57.
Előadás
kezd'
4 6 8 S
V
Előad.
kezd.:
t/.4, t/f16, t/.8.
Előadás
kezd.:
~U,1/,6, t/.s. 45 IPOLY
Mana Inlst: 74.
l .
...".
z.
V. és O.: '/22·kor IS,
V' Y.2.kor is,
)1ar1a lIarell: 67.
O.: 1,3-kor IS.
21 PEST ( I PAl
."
V.. Csáky-u. 65. T.: 292--626
Inge Lisl: 31, 62, 88.
.
vo I
-ACE)
.
33 BUDAI APOLLO
MOSOR NEM tRKEZI;"TT BE
Ir.ene v. ~Ic~'cndorlf: 50, 82.
VII., Erzsébet·körút
S.
Tel.:
II
C l á
. t
42/4' T
Előadás
kezd'
1/24 '/s6 ,/:.a
Rima Mnrclll: 57.
tO SCALA
_
221 -222
.,
sa?g
ny u ca
..,. e• l"
:
,..."
>iaTla ,\Jercad.cr: 69.
VI
_ •
SZEREL~lI LAZ
,Iefon:
30 I-500
V. ~S O.. Iz2-kor lS.
rsa Mírnnda: 71.
.• Teréa-körút
58-60.
El" d' 1/
5-8' FEHÉR EMBEREK
Ó
A
Vinnie
~:.nl'kus: 12.
T If.
I~l'
Al l
\.
oa as kezd.:
212, 2, 4, 69-li:
TÓPARTI LATOMAS
46 J ZSEFV ROSI
uo h I'
Pesle· ...•
e e on.
14'--0
•
és S o' ak
/
tI
."IC, C me
r
. "'!.
r or.
Előadás
kezd;
1/24, l 16, aS.
VIII., Kálvária-tér
7. Telefon:
Vlv~ane H()~ance: 66.
SZAZARCUE1IIBER
22 PÁ TUIA
V. 1/-2-k
.
131-316
Katiaria Sais: 83.
EI" dá
k d"
1/ 5
tL7
••
or IS
Gaby Silvia: 31.
,
oa
s
ez..
2"
7'.1
VIli.,
Népsz inháa-u. 13. Tel.: 34 DAMJANICH.
!>-8: GŰNYVACSORO\
Lizzi Waldmüller: 67.
I.
1/:9. V.: 1/t3-kor is.
145-673.
. .'
9-11: VÁGYAK
Pa,u!a W~~scly: _31. 62, 8S..
.
A 28.AS.
VII., Damjanich-utca
1. TeleElőadás
kezd.: '/15, %7, l.h9.
AI!da Valh: 6. /7.
Előadús kezd'
1/11 1/1 %3
fon: 425-644
V., ü.: l/zS·kor is.
l L SZIT1'Y A (volt CITY)
II
1/
1/"
2 .
I.
,
FEHÉR EMBEREK
Camillo Btpo~oni: 8'("
V Vilmos császár-út
36
1/2t ~/~. !/s9 O.: ll,
Előadás
kezd.: 4, 6, S, V. és. 47 KORONA
C":~:rdo aC~r~:S:e: 69.'
T~lefon:
111-140
.
4,
2,
2,
:,
2.
O.: 2, 4, 6, 8.
L, Attila-köról
16.
Telefon:
Chevalier: 27, 75.
KVLVAnOSI ŐRSZOBA (Prol)
23 ÚJBUDA (vol.t SIM,PLON)
35 Df.:LIBAB
353-31.8
Gustav Diessol. 71.
.
XI., Horthy Mlklós·ut 64. Tel.:
XIII
Rób rt Ká l kő 't 61
6-8: BABIW
Karl Ludwig Dichl: 80.
Eload. míndennap
: %5, %7,
268-1)99
.,
e
ro yru
•
9-11: EGY ~SZONY VISSZANÉZ
Mario Fe~.,.ari: 73. 88.
•
%9. Sz., V. %3"'k:or ls.
AZ ELSO RANDEVŰ
Telefon:
490-130
Előadás
ke .:"
G. 8. V•• ti.:
WIlly Fr+tsch: 74.
12 URANIA
Előadás
kezd,
%5 ./7
'la!}
5-8: SEMMELWEIS
2-kor is.
Wilhelm Fischer: 12.
'.
..
,.
,
.
O-ll: SZUDANI SZERELEM
Beniaminc Gigli: 67.
•
VIII., Rákóczl·út
21. Telefon:
V. és O.: l/t3-kor
ís,
Előadás kezd.: 6, S. Sz.: 4. V. 48 KOROND
'yoU ORIENT)
Fo,co Gíachettí: 24J 25, 29, 33,!!4,
146-0·16
. és ű' 2-kor is
•
42, 56, 59, 63, 65, 72, 74.
SZEREL'IES NYÁR
M&
VL. IzabeIlwL
15.
Telefon:
Attila Hörbíncr: 31, 62, 88.
'."
.
1'I0S0u
36 DIADAL (volt ALFA)
114-926.
Hans H_o!t:.50. 82.
Eloadás
kezd.: 4, &, Yt9. Sz.:
T
5-8' KÁDAR KONTRA i:EREKP..8
Paul Hörbiger: 50. 82.
2-kor, V. és O.: 11 és 2-kor is. 24 ABA tvolt ASTORIA)
X.. Kápolna-utca
3/b.
ele9-tÍ: RÉM.üÍJ.:r AZ ALVILÁGBAN
P~ul Hartmann: 83.
X., Kőbánya,
Szt.
László-tér
fon: 348-18;'
~ V"'SOKUJ KORJlÁNYOS
Viktor d" Kowa: 83.
••
15 T I f
14R 7A
6-8' SZERVUSZ PÉTER
t.
Paul Kernp: 71.
Ó
j
e e on:
- 'tI.
!l-ti· MEGBeLYEGZEI'T ASSZONY
Elt'ladas
kezd.:
,,~L
V.
Fémand Ledoux: 15, '17, 18, 23.
•
. 5-8: FEHÉR EMBEREK
EI" 'd'
k d H
4 6
V
2-kor is.
l'heo Lingcn: 74.
HlBADÓ
FILl\lSZfNHÁZ:
Előadás
kezd.:
1/25, '/.7, '%9.
00 as
ez:
.: , ,8.
•
Hans Moscr: 7~.
E
_ •
V. és O.: l/t3-kor
is.
M, O.: 2"kor lS.
49 KRISTÁLYO'
Andrea Mattonl: 6.
rzsébet-korut
13. T.: 222-499.
37 ERZS~BET
( It VESTA)'
Gaby Morley: 25.
UI eLE
PÁ
BAN (k
.
'25
ADRIA (volt ADMIRAL)
a:.
vo
X .• Delej-U.
T.: 133-14.7.
Amadeo Nazzarf: 46.
_ RA.JZ1s m~ADÓ:
Margit-kőrút
5tb T.: 353-707
VII..
Erzsébet-körút
S9. Te!>-8: MA. TEGNAP, HOLNAP
Rarnon !~ov~rro: 50.
.'
ÁLUM _ KüLöN IHADAS HAlil.
5-8: FER ea EMBEREK
Iefon- 222-401
9-tl: MINDENKI GYANŰS ~
~ar~olf ~IllC~I.: 73, 88.
BURGRÓL _ UFA MAGAZIN _
9-12: SZERELMES ASSZONYOK
IFJUSÁG (Prol.)
12-11>: EGY SZiV REGt.NYE
Mi~hcI S~::'o~:7'11, 50.'
MAGYAR, UFA. LUCE HIR.\DÓK
Előadás
kezd.:
Ya5. 1/47, 9.0.
Előadás
kezdeté
YeS, Y,5
Előadás
kezd.r 1/16,
V.
Osvaldo Valenti: 46.
Folyt.. előadások
t-21"ia.
•.V. és O.: ll, Y63-k~ is.
~/4.7, Y,9.
ts U.: Y.4-k~

~on!~y ~at~a:. ~. 7 11 51 71
Ki:s ~an~~·a 5~' 63'
, ,.
LadomerszkY Margit: 61.
Mészáros Agi: 21, 77, 80.
Muráti Lili: 19.
\
Pelsőczy Irén: 3. 6.
~~,::rgyF'N~~i:3'71~'
Simor Erzsi: 52, 55.
Se:'nye~ Vera: 51, ~, 72.
~~'II~~'i;~za~a:E~ter63.56, 72.
Sz~p Ilonka: 3 5'
Tasoody Mária': 47, 57.
Tolnay Klári: 48. 61.
Turay Ida: 52, 73.
TÓlh Júlia: 68, 78.
•
Vaszary p!ri: 3. 5, 43, 48, 55, 57, 58,
.59. 60, 64,. 68,. 70.
Vlzvár~ Mariska. 51.
Ajtay Andor: 3, : 56.
Bilicsi Tivada:r: 70.
v,. Benkő Gyula: 51. 52
Bihary József:
61.
Csórtos Gyula: 2. 7. ll, 55, n, 73.
Groguss
Zoltán: 55. 57, 71, 72.
Hajmássy
~Uklós: 21, 43, 52, 57, 58,
59, 60, 63, 64, 68. 70, 77, 80.
Jávor Pálr 19, 47.
Lalabár Kálmán: 54, 63. 73.
~átlár~e,~~lt~n:
53, 2~.' ~8 ~ 57 63
y
73 77, 80.'
,
,
,
, "
lIt!hálylíy Bé}.: 61, 74.
MihálYl E;n~: 73.
~:::r I~~~~; ~6,\1~1.
Pataky Jenő: 52, 55, 72.
Perényi László: 52.
Pcthes Ferenc: 43, 48, lí8. 69, eo, H,
68. 70
Pethes Sándor: 19, 43, 46, 58,59, eo,
64, ~8. 70, 71.
Petrevles Szvetlszláv: 57.
Rajnay Gábor: 52, :>5..
~.
Rózsahegyi Kálmán: 55, 57.
"Somlav
Artúr: 47, 52, 57.
Sárdy János: 1~, 68. 78.
SlilassY.L:I"Ió: 3,5, 48.}2. 55, 56, 71.
Uray Tivadar: 21 55, /2, 77, *I.

VIII. József-körút
és OmSi-út
sarok,
T.: t3R-988,339-584.
KOLVAR'.>SIÖRSZOBA (Pro!.)
Előadás
kezd.e 4, 6, If,9. Sz.
V. O.: 2, 4, 6, 1/,9.
D
DEAK ( II Df.:CSI)
ol.
vo.
,
VI., Teréz-körút
29. Telefon:
121-343,
125-952.
J()~{ADAR
I
Eloadás
kezd.:
%3, t/15, l/i7,
1/:9.
4. FORUM

I
I

M"011, MUSO", R

~~i::'~~A~IBADÓ

D
_1IIf1J11I1I11I1I1I1I11I1I11I1I11I1I1I11I11I1IUIUWI
l. ÁTRIUM
, C;YAH SZTAROK'
.•
f
)"Ar
.
Il., Marglt-kőrut
55. Tele on:
. :Sulla Elm.,: 1~.
153-034,
164-024.
liIuttykay Emn.u: 57.
.lIICSOR NEM tRKEZETT BE
CSlkÓJl RózSI: 2, 7, ll,
43, 56, 58,59,
El" dá
k d' 115 117 tI 9
60. 64 •. 68,.~,
73..
'
oa
s . ez..
z,.
.,.
Déry ~a"I: 43. ~8, 59. 60, 64, 68. 'Xl. 71
Sz. V. O .. %3-kor
IL
EszenYl Olg'a: _61.
2 CORVIN

~~r[B~:~·ja,k.54.

,

•

-

i
I

\

'/.s,

50 KULTUR
IX., Kinizsi-utca
16. Tel_n:
188-120
6-8: AZ ISTENEK KED~CE
9-11: BOLDOGSÁG KOMÉDIÁJA
Előadás
kezd.: " G. 8, V. és
0.: 2, 4 S, -8.
,
51. MAROS (volt Vf.:NUSZ)
VIII.
Harminckettesek
tere 2.
Telefon:
135-690
~S: NE KÉRDEZD KI VOLTAM
9-11: öRDöGTORONY
Előadás
kezd.:
l/t4, 1/16, 1/.S
V és O. 11 és '/12-kor is.
•
••
52. NAP
Xl..
Horthy
Miklós-ót
82 •
Tel.: 268-210
&-8: A GYURKOVICS-FICK
~J1L~SIZMAS KANDŰR és BtKA
El" dá
k d'
1/sS ,1/ 7 t!t9
V oaé Os. ,~f3~k'
."
• ,
•
. s .• 72
or zs,
53 Nf.:P
.
VA • ú
76.
T 1f
.
XII!.,
Cl- t
e e on.
292-680
5-8: MEGBeLYEGZETT ASSZONY
~11: BűNöS VAGYOK
Előadás
kezd.:
•• I, 8, V. és
O.: 2-kor is.
54. Nf.:PszINHAZ
VUl.
Kún-utca
12. Telefon:
187"":244
!>-8: PEPITA KABAT
~11: VASKOHONA
Előadás
kezd.: 4, 6, 8. V. és'
O. 2 k
.
..
- or IS.
51'1. NYUGAT
VI T ' kő"t
'1
T If'
.•
erezru
•
e e on.
121-022
!>-8: MÁRIA KÉT eJSZAKÁlA
~1l: RÉGI NYÁR
Előadás
kezd.:
'1.5,
t/.9,
Sz.: ll_9
"",. V és U.: II -k or iL
56. OTTHON
VIII .• Beniczky-u.
3-5.
Tel.:
14~47,
"S· FEII"'R EMB"'DEK
r'.
'"
••••.
1-11. FRATER .LOIlAND
,
VElőaOd~sl/klez~/"34't/~~ 8i/
t/9'
., ..
:,
I,
au, .,7
2
57 OSBUDA
.
111., Selmeci-n.
1'-16.
Tel.:
363-t65.
5-8: EURÓPA NEM VÁLASZOL
0-11' VASKORONA
Elő 'd'
ke d' 6 • V ~a as
ez..
,o.
• """ ..
.
4-kor IS.
ALOTA
5S. P
.
.
1., Krísztína-körűt
165. Tel.
156-605
5-8: LEGÉNy AGATON
~11: SZüNET
Előadás
kezd.: " 6, 8, Sz., V.
és O.: 2-kor-is.
59. PLUTO
XIV
K
• ""t
••
TI'
.•
erepesr-u
_.
e :.
297-5S4.~
6-9: LEGENY A GÁTON
10-11: KÉT JÓMADÁR
1~-15: FEHÉR E~IBEREK
Elt'ladás
kezd.:
'IlS, Yt5, %7,
., 9 V. t/ l kor is
.,
.• I 
60. RÁDAY
IX., Ráday-utca
32. Telefon:
.02-5SI

va,

n.

...,

.

....8: LEGÉNY AGATON
!l-11: IUNDENKI GYA.NŰS
Előadás
kezd.e •• 6, 8. V. és
1/!2 1/!4 1',6 1/,8.
..
•
,
,
61. BAKÓCZI
(volt
PHONIX)
VII., Rákóczi-út
68.' Telefon:
42f-321;
BORS ISTVAN
Előadás
kezd.e
ll,
'/.1, %3,
1/.7, 1/19.

'Im,

.'

~,

)

',-

,

~OU·' '1."

MU·.".'·~OU·'n'
I~

íI~ lPtI· .~
II

.~

-,

".

5~tot

augusztus

aUflusztus
:J

";~,'J~~~'~':''';~
F~",W:K~~:"~H"
·~fll=U@lL?
12-Ml: ~1r
,hlőadás

II-t9"

kezd.i 1/23,

63~:'IVÁRVÁNY

5, 1/:7,

1/2

(
volt REX)

S-:i:g:_AZ1!-aS.
.
~U:el~~~fl:'ö~L~e~E~~

Előadás k.ezd.: 6,
és ü.: 4-kor is.

.
E3==Z •• ~aDmE~~.~~-~~C,.mE-~.~~B~ammam~
Vn~h~b~R~H~W
_.
5-8:. aJES ELLENFtL

8,

-

'IIUllJlmUlIUJIIIlIIUIlUlUIUlUIJJlIIlInl1llu."

MAGna l"ILMEK:
V.

•

rI

ir:

28·as: 21, 77: 80
Iomsárkáuy:
39

ÁA

B~h~~n
I
-8 HONV~D
Ó
l}6nős"{agyok: 53
50 KULTUR
9-11: FERe.REMB&neK.
~el f • l'AIl (v92°1tFL RAl
td.·es ellenfél: 63
; I
Előadás kezd' lj'
1/7 1./9
e on. "or- 4
'"
• l
t'itja
IX.. Kinizsi-utca 16. TeIeÍ$n:
. • l".
•• ,:Dí
%.'
. ~ ,
8-ig: JNGOVÁNY
c.ur6.p.a n~ID "moszol:~7
. i
188--120
Sz.. 12&, V. és O.: 121.kol'" IS.
9-tól: UZENETA YOLGAPAR')'RI1'L
Egy asszony visszanéz:47'
6-8: AZ ISTENEKK.EDVE.NCE 64 TÁTRA.
Elöad~s kezd.: Mtk.: 8, 8. Enyém vagy: 3S·
j I
•....11:BOLDOGSAG
ILOMtOIAU
IX., üllŐI-Út" 63. T.! 132-484.
vas. es ünn..{ 4, 6, 8.
Egy szeknya, egy nadrág: 73
}.
El~dás kezd.: 4, 6, B, V. és
GÁTON
79 HUNGARIA
rérje! keresek; '0
! I
V .. 2, 4. 6, 8.
•
Elli dá k
l
Szent Imre bereeg út'a 54.
Fráter Loránd: 56
l
27 ANDRÁSSY
39 FLÓ~
51. MAROS (volt VÉNUSZ)
V.
1~~~~k~6~UB,
Tele.fon: 342-371'
J
Fekete ~Y6mánt~k: 00
i ~
VI.. Csengery-utca
39. Tele.
m, FlÓrIánt
I. Telefo.n:
VUI. Harminckettesek tere 2. 65 TINÓDI (.
LS.
6-8: eG ÉS Fl}LDKOZ{)l'T
Gyurkovlcs4itlk:.s2.•
,
fon: 124-127.
362-480
Telefon: 135-600
.
.
. volt. TIVO~I,
9-~1: TISZAVIRAG_!
Hegyek leúnya: 81
.
5-.8: ..K.ÖLCSONKeRT
FÉRJ.EIL
6-..8: LEG.
e.NY~.GATON
'.
6-8: NE KÉRI>EZD
KI VOLT.
AM.
VI., N.agymezo..u.tca. .8. Tel.
Elöa:dtis kezd. H.: 6, 111.9.V. Hazafelé: 6<1-.
9-11: A NAP ROSE
9--11:ALOMS UNy
9-11; ORDöG.TORONY
225-602.
és U: 4, 6, 8.
J6madár: a, 5
ELőadás kezd.: '/45,
1/.9.
Előadás ke :. l/d. lIt&, t/lB,
Előadás kezd.i '/t4, 1/.6, t/J~
~8;. F~lJÉR ~EI{
80 STEFANlA •
KÜlvárosi6rswlr:c 2.7, 111
V. Ű.: l, o/~3,*5, 1/1.7,l/t9.
40 GLóRIA
V. és V.: 11 és l/l2-kor is.
El~~d~s~!~.:SZ4~R~~
S.z.: 2.
Ű~löi.úl 1M. Tel: 34-2-138.
Késő:_19
•
28 A.N~A
XIV. Thök'ölY-ÓI &6. Teleion: 52. NAP
..
V. és Ű.: U-kOr is:
8-lg:_~ %8<AS.
lCölesonMrt l~j~:
ZI,
Rák6czi-út 2.2. Tel.: 225-238.
427-5.21
xi, Horthy Mlklós·dt 82. 66 TI
~-,~:>.
~Y CS\1~ÉRT
Kád:á:rkontra Kerekes:(8, 92
}
VIU 4-ig'. SZONET
&-ig' pARBAlSEMMIenT
Tel.: 26.8-210.
V SZA (volt ELDORÁDÓ)
üEloadas k~zd.. 6, 8, V. és Le~ény a gáton: 39 143 58 le •.
Előad . kezd • H' ~H ~6
7-8: TJToIáATOSmEGEN'
5-8:. A GYUJtKOVICS·FIúK
UJ., Népszfnház-utca
81.
..: 4-kor lS'.
6<1 68 70
•..•
~
.ih8 Sz V és 0': t/t2_ko'lis'
11-11:EGYt1SZAKAVALGERE
•....11: CSIZMÁSKANDúRés BÉKA Telefon- 133-171
PESTSZENTEBZS~BET'
Ma t~n.'p hi p. 49
.
.,.
".
r
KöV. m.: ELTÉVEDTEHllEREK
KIRALy
.
5-11; FEKE'fE ULlOM
81 KOS'.
.
•
•'..
a, .o.na •
,~
29 ATTILA (volt ROXI,
Előadás knd.: 'IH, '1&6, lfaB,
Előadás kezd.: 1/r.i?, Yl7, 1./.9.
Előadás kezd.: 4, 6, 8. V•• ii.:
K.'
tbS~TI:I.
.
)r?~,:,ztcr'b~lJn: •.30 _
VII
Rák6czi.út 82. Telefon:
V. és V.' 'la2~kor is.
V. és ü.: ,*SJkor lS.
2-koJ' is..
•
T'°lssfu. 3~Jos7utca 51.
~rllrla két éJ3ZI11clja: 55. 72
••
.'
.
N"'n
67 T L
J:
e e on:~7-23.
Mátia nővér: 38
I
222-:-644.
tI HAZÁM (volt URANUS)
53. c.r
O m [volt RIALTÖ}
6-ig' A N~GYTESTŐR
N' kéro d
6-111 '!'EHÉ'RElIlBEREK
VIII Vá..! Ú
X m, Váci-út 76. Telefon:
VU,. Rákóczi-út
70. Telefon:
7---9: HEGYEJ'LEANYA
,..:~
~ 'ő1<o voltam: 51
"
Előadás
kezd.; 1/111, l/d, t/13,
A..
•.••.t 150. Telefon:
292-680
224-443.
10-12: P'ASCAL.KETÉLETE
'fl",
ej ing , 92·
i
lh5. 1/:7. 1/29.
29a:-532.
6-8: MEGBÉLYEGZETT
ASSZONY 5~:, tGtS'ZERET EGYFÉRFl
Előad:ís kezd;: 4, 6, 1/49, V. Pep~ta kabát: 54
: •
30 BAROSS (voU BODOGBAF)
5--8. S~UOA~ S%ERELEM: .
~1l: BONOs VAGYOK
9-11: OROOGTORONY
és O.: 2-kor is,
RégI nyárs 55
j
Elc5~das kez~: 1/.s, 1/.7. 1/.9.
Előadás kezd.: " e, 8, V. és
12-!?1: .É'RTED
82 ÁRPÁD MOZGŰ
SCmrn.etwefS·:.S5
, I
Vn~..J6z~ef.kördt
63. TeleV.• u.: J/tS-kor is.
ü.: 2.kor is.
~oadas kezd.; 10, 3/412, 1/~2> Telefon: 3H-7i9.
Szervusz, h.ter; 00
,J
i
fon. 149-010.
42 HOMEROS
54 N€PSZINHÁZ
144, 5, ~7, 1/t9. V. és ü.: 11,
6-ig:BOJlCSAf\lIIERlKABAN
S;;lrlusx:71
lJ J
;:jl.As:~~l~~E~~~~!1A
XIV H--'--"
VIlI. Kún-utca '12 Telefon'
3141, 1/23, 1125,%7, t/29.
7;.. 10:KÁDÁRKONTflAl{EREKEs Te csak pipáli. La,dányj:.26
"il
~ • ,
.
"",.
••
""llUl •••.-1it 7. Telefon:
' .
•
• 68 TURUL
11-12: JSTENEK KEDVENCE
Tó'
H
''1.
h
Előadás kezd.: 4. 6, 8. V. és
4\16-178
137-244
. ..,
.
83 ERZSBBET MOZGŰ
prurll Iátomás:
aa
•
ü.: 11 és 2-kor.
FEJO~.REMBEREI(
f>-8:.PEPITA KABÁT
m .., Bécs~.UI 69. T.! 362-922.
Dessewff -u 59 T' 147-914
llienet a Volg~pnrlr61;_68. 18
!.
31 BELVÁROS)
Előadás Uzd.: t,•• , '1&6, 1/.B,
6, It V; és
ttT~M::NET.A VOLGA.
5-6: KeTYOROMAPA"
.
• '. ';
tv" [rányi-utca 21. Tele.foD:
V. és ü.: '/,2-kor is.
Ű.: 2-kor is.
.
; t~
9~!1: LE!iÉNYA GÁTON
it=:~3_T:~OSlARANC$.
. NÉMET :rrqmrr:.1...;
,
L
884-563
43 HUNGÁRIA
se NYUGAT
Eloadás kezd.r 'h5, %7. 1/19.
Előad.'
{d
1f~AZ~~Z V Az;v;tenl'lk kedvé,M:e: 50.<82
,.: . I
~:
NÉGYTESTOR
.
.
'.
_
V, és ü.: l/ea·kor is.
ü.:~
e;..
:. .~..
• Bécsí vér: 741lj:,
I
9--11: SZAJ\AJ)ÉK
FELETT
X" Pongrá~-1Ít» T.: 149-129
VI•• Teréz-kűrűt
U. Telefon: 69 TURÁN
és .. %3. %5, ~7 és %9·kor Bahjlon: 26. 47
:
li" I
Köv. m.: EnTEI>
6-~: LEGi;NY.ACiiA.TON
121-022.
.
VI. Nagymező utca 21 T le- RÁKOSPALOTA:
Csókparád.é; 13
~
- !:~
E.lőadás lL
kezd.: 1/ %4, 1/:6, ~8.
E.loadás
6. 8. V. és
6-8:
M\RIA KÉ'l: e1SZAKAJA
fo·n".
• e
84
t'~. él'szaka va1~-c··....
l·
:,
U 24>. ke.7id.:"
•
D--11' RÉGf NYAR
• 12'0-v"'0"
il
'.'
A ÁHPAD
-(j?
9 '""l'
.
......,.
.~~._...,
•\••
v'
.:
or 11.
Előadás kezd' 1/.5 1/.7 '/.9
5-11: L.EÁ."'YlNTÉZET
ROSEI
rpn -ut . I e.: 495-040.
EIliUml! s.en:le'l: 77 • ..'
l!~
V. Ü..: 7',,2, 13, Y.4, Y.5,
1/16. ~7, 1/18.
H HUNNIA
Sz.: 1/43. V. ~·O.: ti-ko; ls. '
~~fsRt~~d.:
11 1142 '6
~~Sa°J}.sN~!Zd~~~r~.B~s
V.: ~g és!ö:n.~ö:z.ó1t: 79
.:
32 BeKE
XI., Horthy Miklós-ót
130. ss. OTTHON
és 8 órakor.
'
'.
I és 3..kor is.
~ed~S6;,6tt. so
fl};: 1
XlU., Szent Lászlö-űt
48. TeTelefon: 268-441
VIII., Bemczky-u. 3-6. Tel.:- 70 UGOCSA (voJt ASTRA)
85 BOTOND
G P ·U II
I l,'fji
lef'on s 291-038
)fOSOR,NEMtRKEZETTBE
14~47.
XU Ugocsa-u 10 T 154-422
Telefon' 494--045
,:
. . 9. . .
'.I'
&--.8: .UTOLSóDAL
Előadás
kezd.: '/04, 'j06, t/tS,
i-8: YElIÉREM.BEREK
;;..-.&:. LEGÉNYAGATON
5-8: N.ÉGYWVAS
HINTó
Igy szerel "ilY férfi; 67. ~ • !.
9-p: ~ZARAJEVÓ
.
V. és u.: l1&'/c2-k.or
ia.
t-11: FRÁTER LO&áND
9-11: FÉ.R1ETImItESEK
9-:p: AKITELKAPAZ ÁB ~
~gn~ar~rJ;.8
•
.:!
Eloadas kezd.: ~H. í/,6. t/.s. 45 IPOLY
Előadás kezd.: ., 6, 8
Előadás kezd. H.: thS. y. 7,
Eloadás kezd.: th4, t/26. y, 8, Bembrw1: 75
I l~
V.: X2,kor is
'.
V., ü.: 1/21, 1/t3. 'Ii.5. t,.7. 1/.9
11.9. Sz.: 1/43. V. és ü.: 1/41
V. és O.: %2-kor is.
Szerctlekt22
•
Li
3l\ BUDAI AI)OLLO
V.• Csáky-a. 65. T.,: ~2-626
57. OSRUDA
Órakor is.
86 PALOTA FILMSZINHAZ
Szerelmcsoyúr: 12. .
, \!
,
MiJSOnNEMÉRKEZETTDE
.
.
5~: AZ ÉJSZA.KALEANYA
Tttkos par'a. .: SS
' •~
IL, Csalogány-utca
42/44. 'FeElőadás kez'd.: 'Itt. '/16 l/aB
If'l., Selmecl-u, 14-16. Tel.: 71 VITÉZ
9-11: .HAZAFELÉ
T' . k' !les_.
J,
. lefon: l\i'J1-50fl.
~
V. és U.: '1.2-kor is.
'
,
363-165.
.
Martinovies-tér 5. T.:, 137-407
Előadás kez d.: 5,7, V. és O.:
Jgl'lse
ura: ,4.
5-8: FEHÉR EMBEREK
'.
5-8: EURÓPANEK VA.LASZOL
ll-jg: íTÉL A OZSUI'iGELI,.2-kor
is
~
9-11; '!'ÓPARTIUTOMAs
46 .JOZSEFVJROSI
D-!l: ~ASKORONA
12-17; smuusz
.
87 TAVASZ
..•
OLASZFlLMBK:
.•••.
Eloadas ke~d; 'M, '/:6, '/t8.
VUI., Kálriria4ér 7. Telefon:
~l~ada.s kezd.: 6, S. V. Es O.:
Előadás kezd..: fl. ~ 4, 6, 8,
Bácska-u.
10 T. 294--"132
DzsaraJmh:iB. JS8 "
V.: 1/22-kor IS
131-316
- or lS..
V., ü.: 2-<koris..
5-8: ALK~LOlli"
.
FeMr e_;:lJ!.lIl"úk:
Zi. 2.5.29. 33, U
~
34 DAMJANICH:
6-8: GÚNYVACSORA
58. PALOTA
72 ZUGLÓI
9-11: FöLDINDULÁS.
56. :63,.1l5,72
1:dIAG YAJC,.
Damjarrichurca l. Telel{
ilL
t, Krisztina-kőrűt
155. Tel.
XIV. Angol-u 26. T.: 297-093
Elöadús kez~.: 1/25, 1M, 729. t~yvacsoWI ~6 •••
fon' 4"5-'
. ~ s kesu""; 15, 7'~7, 1/19.
156--605
&--.9: FEH~R E~mEREK
V.: %3-kor IS,
{
a. c1uUngcl.:1
FEHru: -E~lBljikK
V., u.: 1/23-kor lS.
5-8: LEG.ÉNY
AGATON
10-15: !lAR1AKÉT ÉJSZAlU.U
RÁKOSSZENTlIllBÁLY:
i:<!áDYIDtétcl 119seJ.:
69
I
Előadás ·kezd.: 4. 6, 8, V. és. 47 KORONA'
~J~d~~O~:;d .• " 15 8 S. V
Előadás • ~ezd: ~~, '107. l.M
88 VILAG MOZGÓ
:V=~~'o~~~~~
L
ü.: 2, 4, 6• .s.
I., AUjJa-kOl/M 16. Telefon:
és ü . 2 kor is'
"Z·t·
V. és ü.. 103-kor IS.
Teleron-40R-620.
végzeles liil~~ocás:4....
.
\ j'
35 DI'i:LlB!\B'
S53~3l8.
.
.. -.
.' 'I
5--6: OZSARABUB
.
'l
.
.
.'
.
6-8.' BA.8Ij
59. PLÚ'fO
7-9: ÉHTED .
..,
127
~1.I.I.' ~6be.rt K.ároIY.-körút 61.
9--.li: EG.
Y SZO"N.
y VISSZ.A.N.
ÉZ
X.IV.•.. '. K.erepesl-üt
«. Tel.:• 'BUDAKESZI:
~.'"
. D
•.'.
E.lŐa.dá..s kezd.: 1125, 1
.'%9,
FRA~'CIAFILMEK:
11..1'
490-130
Előadás kei .: .•• CI,8. V•• ti.:
297-584.
V.: lf,3·kor is.
Az ~ls6 rnndcni: 15. 17. 18. 23
•
•....ti: sihlJ,1~~~EM
2.-kor is. l
1-9: LEGÉNYA GÁTO~
73 KOSSUTH FIUlSZINHÁZ OJPESl':
A nap M~:.:Li, 75
·t. I
El{íadás kezd' 6 8 Sz' 4.. V 43 KR R
•
1~11: KÉT :JÓMADÁR
7-9: EGY SZOKNYA.EGYNAD89 ArrI,LA (volt APOLLO)
8~~gs.:\g koméiliája:50
'.'
és O'·k
.:'
'..
•
uRuN»,
oIf ORIENT)
tt-15: FEHÉR EMBEREK
RÁG.
Arpad-üt 77. Tel.; 294-66!.
J1Jllsag: 37
I; l
.. 2- or IS.
VL, Izabe~-L'
05 Tetefon'
Előadás kezd.e 1/&3. Yt5, %7,
11-12: DZSARABUn
5-8: GI'U
Ingovány:
78
. l. {,
36 DIADAL (volt ALFA)
1-14-926..
•
•
1/19, V.: l/d-kor is.
74. POLGt\R1 FILMSZINHAZ
g-I}: Y:\LDOllG-ÉJIKALAND
lI1~~IJélyegz~lt~szOny: 36. 53
':
st
X.•.. Ká.polna-utca
S./h. Tele6--8.:KÁD
.. A~m. 'NTU.
Ir.EIlEJre
..<:8
.. 60.IX.,
R.ÁD.A.Y.
..
.... Telefon;
KO.S.SUthLa
..jOS-u.lca 1~'
E.IO~das
.. kéZd.:.
0.Í'.;Ö .O:.OI.1Y:élele;
. ,,1,.67
fon:
348-1.8!)
•....
11:MMO
AZ ALVILAGBAN
Ráda}.utca
32.
7~:
B(;űSI vJl:ft
V.
es ü.:
Ih3-korlJ.!?IS. 1M. 'Il.29. fa;Jc:lláJ;:tit,
81
. f.
5-l!; SZERVUSZ
.PÉTER
& VASOKL OllMA.NYOs
382-581.
9-1(): TT<{HISEK
URA
90 ÁRPÁD (v'olt KOHZÓj
z.m ~~;.l~.
i--o!1; MEGBÉLYEGZEfT
ASSZONY Elóad~s
CI.: 4. ~ I. y,
5-8: LeGÍ'.'NYAGATON
11-12.;SUT A NAP
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'Eiben Istvái\. D'j'Kzc.repljjk; Abonyi Géza,
,Tolnay Klári, Sárdy János, .Kovács~Ká.foly, Csortos 6yula~_l)€ry Sári. Maklá'ry
'Zoltán. Mihályfl"y BISla•.
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1llogJVÚJ:Y

GyuLa..

Mlotlen tUm \,QlUtlli,lYLású li'frdé&b:enszhf's1!o
élhrn:1l
C)h"asólnli ft'Ddt'lke:tésére...más t.ermé.slf'[t'
Illo..r
d.e:Sf'kre'RZ'o",ban lÍrly~zöh milltt \'li
la~zntlll
ní.fldunkbll.n.
A. .kbd~sekre á b••••.
tk.e~és sllJ'undl"és.r~o
ddkl'u'sreállll
hely
métet~. .ue.rlDl
'\-'élaswluuk
.lzonnlll! vállISUlI o-e

runcs

tes~fk 'sd:rllifa"nL Levelrl!
IrAliáflI
oem \'állalkozbalan.k:
válast.bil"~G ••t
t••bál oe, tl'ssrk k'iildl'nl
Hf'h'SlIike
mlatl e~J számMn Ur'
elmnr) többf"
köziilnl Of'D. tudotJlC
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so-

P<uesery

Rdfrí1ez6:
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Lászl<il. Opera tűr : lc..<:ey llU,dólf.
Főszeí"epMJc: Jávor Pál, Kal'ády Ka.ti~in.
'l.ehota.y .Árpád, MOOnyánSL.kykl. ~~
ronyi Imre.

*

MAGV AR . FltllJllODA
l\'JŰTER~lÉBEN
MAKi\.CS ;RATA
Irta: Peé~y Pid. 1R.endezö~ BáuKy Vik.-toc.. Gl!UrJja: l\Iastpr'fi~m. Zene': ~l;'1c"';~er
DéJa. Gyúrtálwetcl.Q.'
.Szalorrta!
Kis.s 'Mik.
168, ,~F.elvéte.ll!e.etii: Sulkovszky Z'61tán,'
úperatör.' X""ti Lajos. PíLúereplóle Butty~
kay Emmí, Vizv!u"j M.ur'i:sk"a. Haímlissy
MIklós, MiháJylTy Béla. Halmay 'Tibor,
daí kalan o főszereplői Hans Sctrönker,
Ala.aíl1ler Golling, Ante Markand. Alko.nyat fQ.szer nlól Raimn, Jacquelíne Delubac, Re.méIJiikweg'van
velünk
elé.
Ef,':.(lvc?l- K. Irma .. ;Nem olyan egys:7.e.r:.~
lIÍint IIhogy elUJl7:eli: bogy levelébő'l kj~
tűnfk, tlgy gondclja, hogyha, valákYkedvet kapa próbafelvéti-Ihez csak 'kimegy
a~:Írha:,
.bejeb~uű .szándékát és 'már
kész is n lH'óblllelve1el. Nem, 'kedves, ft
-drága időt és. drága t1ye.rsanyagot Ikűlé-,
nűsen 'most, nem iS. lehel kapni} nem
jlllZafo+jAk a filmgyaraJUmu. Elöhb válamelyik S'Z.iri:iiskoláh.~}ó1 J>meg~M:lr
rÁ1{H a
delikvenst' és ha az lHetékesek 'érdemesnek mlnőaítík, akkor készül csakarőla 'll
vágyva-vágyott
f~vétel
M.'Mnrgrf.
Statísxrafelvétel afilmg_Y'arllkban 'van és
sernnriféle 'Végz,ettS
égl;H'_z." nincs kötve, A
!t~l'ilcze;l1 :m1í.vészfelesége 'nem-színásznő,
-a Dunántúlon
~iiletett
és tanító volt,
Legszebb levélpályázatra kiildhei JJe leve-'
Jet' ,.,~ JI'l•. Al'anko.
Ké.I'dés.ér,e 'a le:g~
gyobb készséggel válaszolnánk, de nem
1'.ánk1I1rtoiík. Próbáljon 'lI.Jtádióho.z fol'du'lní Sandor-utca 7. ű1t m ega diák' a
..sziiks~es felvillí~sJli'n. - Szhtes:Lraiongóll. F:öldén)'f László Ba:rá:t-utea. 6. Koös

rot közlűnk a le\'ehlből.Sok
üdroÚe.ttel,
.._ .M.&aUén, Gyö~yüs. Kh.dexcll: fl1mfJlJms
1:ctl'fonulÍmo.kat
oem, adha·
lexikont Casügliorrc Henrik 'adja Ki, körülbelül 20-25 p1l'l1$Í'Í
.. J. máslk kiJ.I!J'V·
tunk
meJl a oJUvánnsa.
~dig
.is ennyíbe kerül. - K. GaS'pAI'~ Az elöfimell'taláJbalók
a
tl'Jefonll6ny1'1t1'1I
"zelésre
nem keH .ráfizefnie. Eltsmeresét
Lf'\'P,'Il'k tllvábbJhtiu\t
é8
brklUd.ii1f
köszöneltel nyugtáztuk. -.F. sc. Kérésük&ir.aloll.
$ Ut. ml'llörzésM. vagy ••Isakel slettűnk teljesíteni. 'Levelüket azonnal
§za.kii!dés~t vállalni
nem tudjuk. ,A
lovábbHoUuk a uí'űvé:'ísznfuJek..Autos.z.ínllJáJy.tra
'6 61mkhlr:alok.ra
1'0·
.Irammgylijlii. Kérdezett etmeka kövétketlaUHlzókf..rdél;ekr.l'
Idő1;.llz6n!oé:nl nazok: Szcleczky Zita S'erl'eg-l1lca 8. Mur6.ti
g}oblt
elkkbelJ rerleklíílunk:
E iUm.! d I
Lili: Lögody-u •.57, Toln1l:'y.Klárl: Darányi
sZ.lároll
8.datalna k ú'1!tm.rllell
lDl:.
Ignác-u, ZO.GnU BeA: Vo~u.
32. Bulla
Elma: Karálsonyi-u.4Ja.
S'Zl1a.ssyLászló:
keresi\s~
ma .J1Jlgyn.
oehjlz éJ JQ ~
Ráslmy Lea-ll. 78. PerénJ!1 .László: Olasz_nk'.Iud
v.a16 1l'velezé8
l ••.lts1t~le5
Zsófia
.Bupj) Zsigm.ulld-koZc
9.. _
11•
V_aszaryPir=~Jtákoozj.út
31). m~terl;telh't
8 oem:zélki.d .po.S.laJOl'~, .faser
nooika. A lI:dné:'sz:i .pálya .korántsem
.Lovasz Il'énke. :Ml.nt már clŐ'zö számunk~1I:cmnalL
olynn .rőzsás, mínt ahogy 'll'Zt ceg.yesek.elban is. említettük, a pályázatot II LénaFtg.V:e1mulel]ük
v~;gül kedna ,ol"
kép7.tilik; Nagyon enyhe ldfejru:est -hasefilm most nézi át e~ a tl}'er1esl!k közvetv~olnbl. bog~ ,61mszlárjal1lk laU,
Ienül II c.égtől 'kapnak é.rl:e:si.lest..•... P.
.nálunk, ba azt írjuk róla, 1illg~ ."Kórön>§ukon esa" Azo'kal fuga d ják, akiket
''László, 13árm'ikol':el1íITzefhel a 'lapra.r hőgyös". Maga, (tedves k'islány és II tOb-,1
meghívlak.
nap középén is. Ha történetesen nem volt
biek, akik erről a pályáról
álmodnak,
'p'O.ntosnn berezetve, '3:tl ~ most ;változó
csak a :nagy, .a . ;heérke~e1t s_zt.á:rokat"
műserkeadéséknék ken betndnt. Az 'is le~átJ;.l'k.és megfeledkeznek aftól a SOKEgy kaposvári k1s1a.ny. A~kéJ,t cImeket'
het, bogy amozltól nem kaptunk idojében
szűzről, akik hasonló reményteljes
álel'te'SÍtéstésn
régi müsorkezdést jelezhiába adnánk meg, mert a"németors'zágl
mokkal :Índulta:k el és. 'akiknek nem :si~
postaforgalom
rendelettel.r van szabátük. -B.
R6ZSa. Staflsztálásl szándékait
.került az eire kerülni eJ! akik nagynelYO:ZVll, igy tehát. autogrammkérö
Ievele
walamelyik iilmgyárral közöl]e, ha mORIehezen J:sak slaIisztálá:s1 kApnak," N'f:m
nem jutna el a címzetthez. - Uall!ár:ra.
lelőnek ~tartják az arcát és alakját, akkor
szabad túlzoJJan 'en:ylw önkrifiklrva1 1'1Az ill.ető művészek valószlnüleg azért nem
,:kj fogják hími .statisztálni. A művésznőt
hamarkodott
véleményt alkotni önmll,:..
vá laszolna'k Ievelére, mert elioglalts!\gUk
.még sok .S'z~p filmban fogja látni [átszanl.
gunkról, - Sz. Pist!l. Nem motulhatjuk,
nem engedi. Próbálja meg mégegysser,
És ha f'érjhezmenne? 'Mennyiben zavarja
ho.gy·vlilami D:ag3':űDkeil~eJl ötlet !lenne,
írjon nekIk.' hál;ba másodszrrr tOhu szerenez a' maga rlljongnsát? -' Vitatkozunk.
, is eppen ezért, .nem is ~ovúlih'1loIlllk
C3~
fug apro:b'áJko~ásjárnI.
-lr. 1I0'.ua.
A fIarmiTlcadik c. filmben a főmérnök
lllele.kes ,'heJyre. A 'k:é:rl cimet n.em :adjuk
Kérdez.eH elm: - VIT. István-út '24. 1. I.
sz.erepét 'Fáy Béla jatszotta. - Karády,ra~
- Helyben. A művésznő már akkor ka"
.meg, merj ú.g;yls biábaYalő lenn~ Iii:s:zen
JDngt'l. ffival.nlos .Íntézked~sre történt éJS
mal'ai lag volt, mikor e1ső filmjében ját:a né:mel ·le.ve!cenzllra"-llem enge.d wvább
csaK átmenetileg van érvényben. - Tamás,
szoM, mert :gyermekkol'a .óia táncolni. taMiklós. A Rákóczi nótája c. filmet "'jélen~
:autogramnikér& leyeleltet. --:- .&-.144.
nult. Külö~be!);; ?If~~ fe~épetlJ már elvéleg a Hunnia műtermében fOl'gatjá'k, a
Kedves üdvözlefiikel
kö'Sz'ön]iIk. Ami
gezle. a negy kozepJskolat. - L ~déDé'
FéltékeUl'ség c. film már' kész, de még
azt a :U'rdAsl illeli, trogy nen1J!:Sak az
Bpesl. L N.em azÓnos. a s:zé:pségve1:Seny nem került mllsorra .. - Karády-rajongó
úgyne:vezeU ..•
,irodalmi'"
filmeknek
van
győztesével. 2. Azonos. a. Nem Páge'rnek
U. Ha van ilyen klub, az is. magánjellegű
sikerük, hanem a vidám "ilmeknek
is,
szólt a levél. Eszenyi Olga férje Hosszu
és Igy nem tudunk róla. Igen, il fedezte
ezzel
lclj.es:e'llJegy.mlrtiink,
sőt
nemcsak
Z.olt*ll. Gyermeke, van. D. Erzsébet.
fel. A Külvárosi örsz()ba c. filmben Kami. .hanem mint .azt elő.ző számunkban
VerSe ked vcs, de Iátszik rajta, hogy első
rády játssza a főszerepet. - Balázs biszió.
ki is fejti: Vaszary J4n05 'ls. .- -Vad- _ J
s:zál'uypróbálgatás. Csak 'irjon még _sok
A "Csodatévő szerelem" föszereplőjeAlida
virág. Kis kiváncsi kisleány, felefonsz:á·
verset, merJ gyakorlal feszi a <-nu$lert. Vll11i,·Jean Qa:bjn, Arletty és Jules Berr}'.
m.okal, ha már e'gYszer lit1m'Su higgy je
W. János. Levelét' nagy örömmel vettuK.
}fander.l'oy ház 'asszonya fŐszereplője Law-el,hogy nem. k.óz,ólhetünk ·és ne. :ke.ressll
Egész' formájában .sajnos az oldalterjed.c:rence nlivier, ..Joan Rontaine, a POtyUlltas
benne rosszakaratunkát. IKépze1je csak,el,
Jem. korlátozás miatt nem kózölhetjiik.
fószere.plőj~ Fernandel, F:lefre ítéltek főha magának titkos száma lenne azért,
miután az.onban a .sztá:dJOzJroft ].eYélllek
'lIzerepliii Jávor Pál, néh1Í.iZ.ádor GyóDByi,
Jgennagy visszhangfa", támadt, amint alhogy ..ne JJltbo:rga'Ss.á'k.
e'S' megis e,ges:z DIlP
Pet4'ovics Id:!!, Or.tJszlárikölykúk fDszerep~
blom adódik rÁ, egy; összegyüjtótt csok·
szólna.
telefon. Nos.? 'lgaznIik van?
14LMatthias Wiemann, CasstaLöck. Kana.
j
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UÁ.ZASSÁGI

VíZSZINTES:
SZtNÉSZ SZAVAI
• (zárt be!űk: D K Öl
'12 Három amerikai film. színésznő (Iestvérpár)
ne e
~
13. Hf:es olasz kalapmárk a
14. Halfajta (A pesti stran.
dok Látogatóira is mindeo lelkifurdalás nélkül rámondhatjuk ezt.
Nem
azért,
mintba
olyan jól tudnának
úszni', hanem mert
olyan sokan elférnek
egy kis helyen)
15. Tenisz műszö
16. Török
méltóságnév,
·
f~jedeJm{'t .i~lent
17. Vigyáz a p.lCm~ gyer·
~e~ekre: sőt nu tobb,
védi, övja őket
20. ;ilonka a szentem
21. Va;da János irt ehhez
a 'h'ölgvhöz szerelmes
versekeí
· A
ikf ki
22.
mam uros
15aSZszony tartja a kőrrae
között azért, hogy más
körmét csinosftsa
24. Van ahol Q lekvárt igy
hivják (evett már Qn
"izestésztát"?)
26. Az a személy, akinek
ülö állása van
26. Orosz folyó
(semmi
oka"
ho "y törje a
fejét) ,
e
27. A' megbetegedés jele
28. Nagy Sándor
30. Golyójáték (felnöttek

TANÁ.CSADÁS

12. Jákob egyik ("la
a. A SZtNESZ SZAVAI
(zárt betűk: Y Z Ol
18. Daniels keresztneve
19. Az USA egyik állama:
22. Egymásra helyez
23. Rádi6 má~kája.
25. Az a valaki: alu •• fiha
készltését irányItJa
27. Azonos mássalhangzóJt
29. Rögtönbiráskodás
(p~
ha valakit megsértenek, rögtön leken egY,
•. nagy pofont]
83. Boldog nőszemély, aki
már elrebegte a bo •..•
dogftó (már saját réot
szére) szót éa karika .•
gyűrű ragyog a kezéD
811.Évácska
37. Mereget
ss. A cukrász a sütemény"
re, a hölgyek meg u
arcukra kenik

1 A

l

,

•
~

l
'

I

I·
I

'
I

,
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t ••
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,89 N.émet szá~~év

•
U. Tttokban klfJ€YeH
47. Bemázol
48 A
.
ek
hi• z egeszn
egy
nyada
50•.••
Na~poleon _(Napo<
leon torvénykonyve)
it. A gazduram megszMf.•
tása
,
53. Az összeadás jele
54 A M Á
.
55.••.
szakadt meggy6.0
gyftása (Biblia)
58. R H
59. Nagy Sándor névjelC!!,

!;
~
.

i

IFJ. BEDNAY JÓZSEF.

I

részére)
31. T~ázat,
kimutatA!'
32. Becézett Ete]
M.
Lehel vezér másik
neve
"" 0'-n6 á
h zájut
.•••.•. ~
ron
oz
halsz nyájas hölgyolvasö • tellk
._ belőle egy
fél kosztumre
38. Német filmszinész
46. Kiss József névjele
~1. Tisztífőszer
42, Az elsö hölgy németül
4.~. M~~rövid~tett Mária
,45. KjeJteit betű

•

•

Az egyik szlnészünk kamaszkorban lévő fia kél év alatt már va!Ü' ötször jelentette
be; hogy nösülní akar. Jóanía mlndíg azzal utasitotta el. hollY "buta vallY uíé8 te.
hazassághos'",
Végre is a gyerek kifakadt:
- Hát mikor nem leszek mAr buta a Mzassál!hoz'
A bölcs választ
a ylzszintes 1. és a fügllőleges14. sorban talAIhatluk.
"
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MollbeU megfejl&
U"
ak
60 H-I.I.··
..
gyancs
.
. ~
zaj.
t~tt fustsz~
folya" A.HAZ A. S AI S I AM
F~~y~r almafajta
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dék, a. fa átt-tatására HALLJ A ~NMOS TFEL
FIZimiska
G •
használják
HA
NEMMERI
TARKA.
.
.
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E Z T L o I R E H L E EII
Furunkulus
l. J6fa!ta olasz gesz7. Egyik vJ1ágtáj német DORT
RTO
S AH
DLl
Francia) vMos
(hires
teny~ _
neve
NI ET
AI TOLl
A E
R'
ABA TON
DAKAR
FKS
a pere
2. Nagykozség Krasső8. ag, re párja
HANEKElII
H~D
TES Z
,54. Török férfinév
Szöréayben
9. Világos angol sör
UNOM
V~L
V~DELHI
56. Elválasztott rész'
8. Pataki művész úr hall- 10. A "Bohémélet" egyik R~NM~:~~~
EKtRMEN
57. Német írö, a natumgat eme névre
nőalakja
ÚMA
NOS
AKS
!~~A
Iízmus egyik előhar- 4. Le, el - németül
11. Könyvet vagy fejeze- TŰRI
V EVEZ li T~L
cosa, színművei hire- 5. Állat és csillagkép,
tet meg.kezdő díszes I
sek
6. Fakátrányból
eloadUnagybetuk
AJ R AZ A S
S E H HJ'
46
.
47.
4~
51.
52.
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Elő5zör
becsapott. Elkendőzte
magát nagy sötét leplekbe. Nem lehetett
belőle semmit sem látni. Szcmorűan cammogott fel a mind
sűrűbb ködben a tátrai villamos. - Lent a magyar alföld szélén,
ahol hajnal óta robogott a vonatunk, nyár volt. Forróság, keresztberakott aranyló élet, és az édeskékségű égen egy-egy nyári bárányfelhő.
De bizony most itt vágyódva gondoltam "erre úgy sem lesz szükség"
felkiáltássalotthonhagyott
meleg holmimra, Egy éjjel havazott is.
De a hegyekből még mindig nem láttam semmit. Már kételkedni kezdtem
létezésükben. Végre azután egy reggel hirtelen felébredek, felhúzom a
függönyt, kinézek, és a hajnal rózsaszínjében fürdő havas csúcsok
szinte kontnr nélkül olvadtak bele az ég szürke ~ékségébe.
Olyan valószínűtlen volt mint egy japán kép, ahol az ég és föld
egybeolvadásában Iátomássserűen lebeg a Fuzsijama havas csúcsa.
Megdörzsöltem a szemem és beleszerettem. Attól fogva jól megfértünk
egymással én és a Tátra. Ahogy nőtt a szerelmünk mind kevésbbé
lett szemérmes. Ledobta felhőfátylait, kitárta magát és sütkérezett a
napfényben. Néha ugyan összev.esztünk és jó nagy vihart zudftott a
:1
nyakamba, de ezek csak múló szeszélyeit voltak.
Igazat megvallva mással nem is igen lehetett Ótátrafüreden flörtölni,
mint a Tátrával. Nő as volt elég, különösen szmésznő. Első nap egy
férfinek kissé vánnyadt fiatalember integetett felém. Közelebb ér,
KALLAY ÉVA, HEGEDUS TIBOR MOST VÉGZETT
hát Fényes Alice művésznő, hosszú nadrágban, négerbamára sülve,
lesimitott frisurival. Harmadnap kiderül, hogy a szomszédom Osváth
NOVENDÉKE JELENTÖS FILMSZEREPET KAPOTT
Juli. Ő is a mamájával nyaral itt akárcsak én. Édesanyjával volt .
itt Ottruhay Melinda is. A Nemzeti Színház Füzess Anna, Rápolthy
Anna és Szathmáry Margit személyében képviselte magát. Egyébként
zsúfolva volt minden. Rengeteg a pesti vendég. Itt nyaral Törs Tibor
is fiatal feleségével és láttam Gulácsi Irént, a kiváló frónőt és még
sokan másokat, ismert pesti szépasszonyokat és közéleti nagyságokat.
A nők legnagyobb része egész nap hosszú nadrágban jár, meleg napokon
előkerülnek a kis húzott szoknyájú dirndlik is. A férfidivat ezzel szemben
rövid tiroli nadrág.
Ez serdültebb koro és átméróben terjedelmesebb urakon kissé furcsa .
.Viszont egészséges,
Vacsorához a hölgyek felöltöznek nyári vagy délutáni ruhákba.
Kedves Múvúzoo!
ezüstróka és nerckeppekkel. A férfiak viszont lustáhbak. Egyetlen
szmokingos férfi jelent meg a szfnen, Zsebredugott kézzel, hanyag
Kérem, ne tartson beképzeltnek, vagy gőgösnek, de két dologra
elegánciával vonult végig a Grand Hotel hallján. Magányos vad volt,
nagyon büszke vagyok, amit sohasem követek el. Nem pisakálom
senki sem tudta ki ő és merre van hazája. Legendák szövódtek a sze- töltőtollal a fogam és nem olvasok ponyvaregényt. (M:oniiom: ne
mélye körül. A nők elégedetlenkedve nézték rövidnadrágos férjeiket.
tartson ezért különcnek.) Bár ez nem jelent semmit, mert vannak, akik
Végre a nagy nyugtalanftó jelenség eltünt és a férfiak megkönnyebbülten
töltötollal piszkálják a fogukat és ponyvaregényt olvasnak. Ez szerinélvezték lenge nyári ruhájukat. (Hiszen elvégre háborü van, ki vesz
tem csak gusztns dolga. S most, hogy elveim ellenére mégis elolvastam
máma szmokingot.)
egyet ezek közül a tarkafedelű füzetekből, azt csak azért tettem, mert
Volt egy babona, hogyaTátrában
lehet harisnyát kapni. Sajnos
a címlapon az Ön nevét olvastam. (Bár inkább töltőtollal piszkála babona is már csak volt, harisnya vissont nincs. Nem baj, otthon
gattam volna a fogam!)
úgyis olyan nagy a kánikula, hogy nyugodtan lehet harisnya nélkül
. Hát kedves Beátácska, amit maga ebben a kis könyvben művel,
jámi. Meg hát dolgozni is kell, nem iga~ ?
az egy kicsit már túlzás. A könyv címe ,,Hamupipőke ssereneséje" b.
szól a csodálatos sorsú, szegény Kis hamupipőkéróJ, aki különben dúsgazdag arisatokratacsalád sarja. A dúsgazdag család azonban gonosz
és havi százhúsz fixért koszt-kvártélyt ad neki. (A százhuszat tetszés
szerint költheti eL) A gonosz család azonban nem sokáig gyötörheti
a szegénykét, mert a tizenkilencedik oldalon, alulról a hatodik sorban
beállít egy aktiv királyfi és nőül veszi Hamupipőkét, aki ezekután
természetesen fütyül a havi százhúsz fine, kosztra, kvártélyra és elmegy az aktfv Királlyal gyerekeket szülni.
Hát ez valóban újszerű és frappáns! De most fordítsuk komolyra
a szót és árulja el végre, mi a csudanak játssza ezt a ponyvaregényesdit,
amikor maga színésznő, filmsztár akar lenni és ráadásul nem is tehetségtelen. Miért nem használja másra a szabadidejét, miért akar ilyen
áron olcsó népszerűségre szert tenni?
Fogadjon most szót kislány, hagyja abba ezt az egész vacakolást
az "irodalommal" és ha legközelebb megint akadna valamilyen "ötlete", amelyik okvetlenül kikfvánkozna magából: inkább tartogassa
eljövendő filmje számára. Mert remélem. azt Magácska is tudja, hogy
egy "gegg" -el nem lehet két lovon ülni.
Kézcsókkal :
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komolyan elhatarozaák a házasságot. sőt él is kovetík.
Eleinte minden a legnagyabh
rendben megy, az említett zöld
szörnyeteg, a féltékenység azonban ismét közbeszól és ismét
szét akarja választani a szerelmes, de pillanatnyilag haragos házasfeleket.
Természetesen legeslegvégül
mégis kibékülnek és ezúttal
örökre és. végérvényesen
elhatározsák, hogy együtt
maradnak. Most már sikerül is a dolog. li
fiatalaszony leszokik az
oktalan féltékenykedésről, a férj pedig megbocsájtja aszerelemből
elkövetett hibát.
Magda Scheneider és
WolfAlbach Retty olyan
frissen, üdén és fiatalosan és olyan teheto.
ségesen alakitják az egy~
mást tulajdonképpen halálosan imádó, de percenkint "halálosan" öszszevesző házaspárt, hogy
a nézőnek még a .legmérgesebb jeleneteknél is meg
kell mosolyognia ezt a
két édes, gyerekes, szerelmes embert.
Látszik, hogy a ••Két boldog
ember" főszerepeit két boldog
embe!' alakítja.
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A német moziközönség szívében, de a német
filmgyártásban is első helyen all Magda Schneider,
a pikáns arcocskájú, vidám mosolyú, kedves,
barnahajú filmszínésznő, Wolf Albach Retty,
ugyancsak kedvelt, és népszerű fiatal filmll;lűvész
felesége. Magda Schneidernek Giglitől .kezdve'jónéhány híres színészpartnere volt, amikor azonban
egyszer egyfilmhen összekerült Rettyvel, ez a "partneri" viszony bizony alaposan elmélyült. Olyanynyira, hogy .mamár egy háromesztendős. kis .Rosemarie is boldogítja a .házaspart. és háznktájár,
Wolf Albach Reuy a.szö szoros értelmében az anyat(ljjel szívta magába a művészetet és a művészet utáni
vágyat, sőt a.tehetséget is. Edesanyja.Rose..A:lbach Retty,
az Európa-híres német- színésznő, a _bécsi Burgssínhae
tagja. A kisfiú, má.riskolá:s korában fel-fellépegetett, mig
végül, tanulmányai -végeztével-szfniakadémiára,majo vizsgaelőádásas-utén. azonnal a -Burgszínházh-oz.került, Szeretetreméltó lénye, kellemes megjelenése, de elsősorban tehetsége,
ig.en~komoly és állandó -helyet biztosítottak es biztosítanak
neki minda .színpadon, mind pedig a filmvásznon.
Amint' említettük, Magda" SchneiderreJ a művészi pálya hozta
őssze, A két fiatal addig-addig szerelmeskedett a f'ilmen, ameddig
"szÍvü:k", az:élethen is megtaláita egymást; Két boldog ember mosolyog
-ránk e képekről, Egy boldog fiatalasszony és egy boldog fiatal féxfi.
Véletl~n-e,vagy nem, de most elkészült. a boldog házaspár legutóbb
forgatott filmje, amelynek címe szintén: "Két boldog ember",
A két. ember - a film szerint még az-egyetemen ismerkedik meg. Mind
a ketten ügyveni pályára készülnek. .Megszeretik egymást és elhatározzák,
hogy összeházasodnak, azonban a zöld szörnyeteg, a féltékenységkö.zbesz61és
a fiatalok mária elválnak, mielőtt .még psszekerültek volna. Később mint kész
Ügyvédek. iSmiL összetalálkoznak és ismét egymáSbaszeretnek.Most. mát egész
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amely a legnagyobb pesti premierszínházakba és a magyar vidék
legkisebb mozijába is odavarázsolja
szórakozó sebesült honvédeink ked-:
venc programjának szí_vetsímogató
deNjét, kacagó tréfáit, káprázatos
gazdag műsorát.. Fellépnek Barabás
Sári, Bordy Bella, Fényes Aliz,
Kelly Anna, Kiss Minyi, Szeleczky
Zita, Vaszary Piroska és Hajdu
Erzsike. Hámory Imre, Harangozó
Gyula, Jávor Pál, Latabár Kálmán.
Sárdy János, Somogyváry Gyula,
Tompa Pufi és Legenyei Jóska.
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MESE A JÓMADÁRRÓL, AZ "ARANY..

BÁL VÁNY"-RÓL,
MEG A SZERELMES

SÁRI KÁRÓ L
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Kőhegy kisváros, valahol az elképzelt magyar vidéken. Poros, kávénénikés, pletykés
kisváros. Itt lakik Ádám tekintetes ügyvéd
és kedves családja, amely is áll: az igen energikus mamáhól, valamint az igen csinos Sárika
nevezetű leányzóból. A család harmadik
tagja a Jómadár, Gyuszi úr, akí apja örökébe
óhajtván lépni, ügyvédi tanulmányokat folytat BU,dapesten. A történet során megismer.
.kedünk még a kopaszodó albírőval, aki az
egyetlen partiképes fiatalember a városban,
valamint a helybeli színtársulat illusztris
tagjaival, különös tekintettel Tóth É~zter
primadonnára, Bojár Olga kisasszonnyal, aki,
mint utóbb kiderül, Gyuszi úr szívszerelme.
Főként és elsősorban azonban megismerkedünk Terebesyvel, 2': ••aranybálvánnyal", a
földhirtokossal, aki g,őgős és megközelíthetetlen és olyan gazdag, hogy az egész szfntársuIatot meghívja kastélyéba, hogy neki, no
meg a kutyájának eljátsszák a "Szép Helénát'''_
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Ádám:o<tekíntetesúr kedves (?) felesége az
egyetlen "partiképeshez akarja hozzáerőltetni
Sárikát, (lásd: fentebb emlitett kopasz albíró),
Terebesy, a földbirtokos, pedig Tóth Eszternek
csapja a szelet. Sárika titokban, és halálosan
szerelmes Terehesybe, akit nem is ismer.
Most rohban be Gyuszi úr, az ügyvédjelölt
Pestről és kijelenti, hogy itthon is marad.
Sári kikesarasza a partiképest, Gyuszi pedig,
hogy szegény húga feje felől eltávolítsa a csa-

•

1;;Ji yihart, gyorsan 'megígéri. hogy férjhezad:••, éspedig éppen Terebesyhea, aki gőgös
i'.
gazdag és aki nem érintkezik a kisváros
népével
Gyuszi igen nagy fába vágta a fejszéjét
ezzel az ígérettel. De segítségére siet a saját
rém nagy esze,meg a kisváros pletykázó kedve.
Úgy össze-vissza keveri a dolgokat" Tóth
Eszter, meg Sári, meg Terebesy körül. hogy
végülis maga a bálvány saall.Ie ft trőnusröl,
hogy megtudja : ki a csuda az a kőhegyi kislány, akibe ő állftólag titokban szerelmes. t
így beleszalad egyenesen a Gyuszi utcájába,
mert elmegy a bálba, ahol megismerkedik Sázival, Kideriil,hogy Sáris.emtudott semmiről,
Terebesy is.csak.keveset (G_yuS'zÍ,
a jómadár
annál többet!), viszont az iskideriil, hogy
Sári.szép, Sári kedves, Sári szőkéshama, ts
Sári fehér-habos báliruhástól, úgy a hogy
van, nemcsak. az aranybálvány vállához símul
a keringő alatt, hanem helesímul
a gazdag,
büszke -földbirtokos szívébe is, akinek: természetesen nincs és nem is lehet sürgősebb és
fontosabb dolga, minthogy villámgyorsan elvegye feleségül Sárikát,
Valljuk be: a mese vidám és kedves és a
film is olyan Iesz. Címe: "Jómadár'·' és szerdán
kerűl közönség elé a Deák filmszfnházban.
Sárika angyali megszemélyesftője Pelsóczy
Irén, aki hamvas, mint egy szép piros alma,
hájos és kedves, mint az, akit megelevenít:
egy tizennyolc-tizenkilencéves fiatal lány ft.
'boldog békében. ·A JómadáT S:ilauy L&il6.
Laci, sőt Lacika, akirőlnem is kell tán egyebet
mondani, Terehesyt, az aranybálványt
a
nők legújabb pesti bálványa, Ajtay Andor
játssza, Ádám tekintetes úr alakját felejt.
hetetlenné teszí Mály Gerő,kedves (?) feleségéét
pedig Vaszary Piroska. Szép és kedves Bojár
Olgaként~ Szép Ilonka, Remek és pikáns
Erdélyi Mici, - kitűnő egy cukrászkisasszony
szerepében Kökény Ilona, örömteli meglepetés lesz az új színésznő: Pápay Klára és
ellenállhatatlanul mulatságo s Pethes Sándor.
(Ml1velődés.fiIm)

-~

x:
~'" 7""",;;'-0..;.:::::s.:
"., 0","""",,,,'"0"'
\<0<'.·...••''''

HY~lVANy  AMtKOIt
l(ISLANYCPELS6CZYj
IS

",,-_

.)

•..

A ••vtGIETES" BAL
(PElSOcrY-AlTAY)

.>t;áM}

EGYELÖRE NEM SZERZÖDTEM
SEM A NEMZETIHEZ,SEM MAs
SZINHAZHOZ
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Ajtay Andor, a mult hetek színháziszenzációja,
a Vígszínházex-tagja és színháziriporterekfőkíváncsiságánaktárgya, illetveszemélye,néhány
napra visszajött a kánikulábanfürdő Pestre.Vasárnap éjszaka érkezett és kegyetlenségide, tapintatlanság oda, hizonyhétfőnmár kora reggel
felébresztettük, hogy megtudjuk... mit is? Hát:
- Igaz-e, hogya Nemzeti Színházhozszerződik
a jövő esztendőre?
- Nem igaz. Szó sincs róla. Még egyáltalában
nem uerz8dtem le egy színházhoz sem.
- Igaz-e,hogy soha többet nem lép fel a Vígszínházban?
- Én ilyesmit nem mondtam. Anyagi természetű differenciák
következtében váltunk meg egymástól, de akkor is, most is azt mondom,
hogy ha a szinhűz nekem wló szerepet fog felajánlani és anyagilag meg
tudunk állapodni. boldogan lépek fel bármikor.
Szóval nem haragszik?
Aki haragszik, annak nincsen igaza. Én sem haragszom, csak éppen
nem engedek.
- Mit szól az igazgató éleshangú nyilatkozatához?
- Semmit. Tudnék rá reflektálni, de nem teszem. Jóíz!éstÍ ember vagyok
és fontosnak tartom, hogyajóízlés
mindenben megnyilvánuljon. :'lernlenne
ízléses, ha reflektálnék az elhangzott, kissé személyeskedő
nyilatkozatra.
Milyen

-

szerződést,vagyszerződéseket
írt aláfilmre,illetvefilmekre?
Két filmre s:;erz8d,eni le. Az egyiknek a külső felvételeit most ké-

\lRAY TiVADAR.

szítettük el Borsafiireden, Ennek címe: !tIenekiilli
ember. Takács-Hausz-produkció,
Partnernőm
T o l n a y Klári,
a rendező
R áthony i
Ákos. A film műfaja: dráma és nagy részét némán játszom végig. Szeptemberben készítjük a belső
[eloételeket:
A másik film a Jupiter gyártásában
készül, címe: Boldog élet. Barabás Pál írta a forgatókJínyvet és szerep18társam - minden
valószínűség
szerint - Karády Katalin lesz. Nem szerepeltem még
vele együtt, de nagyon érdekesnek ígérke:::ik adDlog.
(De még milyen érdekes!) Augusztus
végén megyünk
műterembe a filmmel.
Milyen tárgyú darab?
Házasságprobléma.
Két ga:::dag ember öss::ekerűl és a pénz eltávolítja őket egymástól. A házasság, atnely boldognak ígérke:::ett és amelynek semmi oka arra, hogy boldogtalan legyen,
mégis boldogtalan.
Később meglátogatja a két lelkileg egymástól eltávolodott embert a:::Isten.
Els::egényednek. S a szegénység, a közös gond, az egymásrautaltság
ismét iisszehozza őket. Házasságuknak
ez a második korszaka lesz
azután az igazi együttélés,
- Továbbá?
- Továbbá néhány nap mulva elúta.wm vagy Héuizre, vagy Tusnádfürdőre, végre, végre nyaralni. Pihenni akarok néhány hetet, aztán, ha
visszajöttem, úgyis kezdődik ismét a munka. De a:::is jó les::. Meg ez is jó.
Egy kis izgalommentes, nyugodt, csendes, amolyan "öreguras" pihenés.
Könnyű neki. ?ti é g nyugodtan mondhatja, hogy "öreguras".
Hát ez van Ajtayval .. ,
llándoky Katalin
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C. MENZEL HASONLÓ CIMO FILMJÉNtK
AZ ELŐZŐ FOL'iTATÁSOK

REGÉNYVÁLTOZATA

ÍRTA: HERBERT

T.,,__

•••••

TáMA".,

~

"_TO. T•••••.•
eIM

feJeeé@:ét

me:8ö1te,

J.írósá8

elit. állott. Mike. Z.MIa feIYiJágositá.. •.••• férjé,ől •••
etm••••••
j.. h"«Y • kjkoUot • Tár.. régi gyár08<Oa1ádjai
Heneaték eUflDe. Ami • 8yilkOM~ vádját iJleti, arr.
mind.n f.lTilágooiláo'
""'II"'ld. A híróság r.lm.a•••••• és pua"tum. A Yitá"n Po""''' megin' _Ir.,odjo
temperamentuma

él

Zsóri.

elhatároDa,

h08)'

elhagyja

a házal.. Másnap reggel, mikor éppen indulni akar ••
v.lIomáana, kél ulÁnu.lÍIzl j eleD'k •• ik "bazáll'soláu.~',
Zsófiáuo leléltn4 a kaloaaJeány
és • b4ai •• &ODY kötele..égtudá •• é. mord. A na<lég." j.leü te valami t.81'
venzűnet..félét teremt a Pober-háUaa. A hÁsi8UA1.
holdog. bogy rel_ség. még;. mar.d ••• miatl.a igy••.• _
tével aHn Tan. bogy mindenki j61 éreue
magát. EI)'
aapon vaesor."öohea távira'ot kap. S",fi, Zoórla húg.
sürgönyöz Pári.hól - "'eg.
...tség ••• j.ő helyzeu..n
.•an, pénst kér. Polzer nem akarja, hogy
bír mesaal"arja
7~(ia nyugalmát é. eltitkoJva • táviratot, üzleti út iirii.
.,..e alaU azoonaJ Páriaha utadk. Zsófia, aki nem il Mjti,
BÚ
történt,
1"088& néven
Te8zi férjének
hirtelen el.
ut.asását.
KÖUen az uszony Ee Pioletti hadnA8Y kö_tt
~c-,. ébredő szen.em
8.áJ.i kezdenek szöv(kloi. ~y mul. tJt.ácon Pioleui megvallja
szerelmét
é. Zsófi.
me~éri,
"-'
másn.p .ÜUOl!'yj. P.lou
házá •• Kéoőhb Zsófia '~y
"flf'IJ~D he&zélgetés folyamán
me~győzödi.k
ról., hogy
r.bu
első felesi@"e, _ egy gOD08& é. alávaló teremtés
_
•• ~ilkos lett, és a ~iJk~
Tádját es.k • konk1ll'ftn~j.
"Ita
PoJzer eDen.
E.&.a.Lau Pcleee
Párishan egy cll'&8lttikU8 (orrórid".rával
"~."'nti
Zsófia búgának
éldét,
él a lányt houáadja
•
Dd.ea. aki után • lány Párish.
szökött.
P-.I :~r, akinek ke ••.it a gy6gykeulés
teljesen tönkretette,
~'r&.&Otl
keukkel
de del"Ű8 .zivTel út.sik
b.sa
felé.
bO(y

4

'~fia
hiába prőhált
elaludni.
nem jött
.•ernere álom. Atlátszó
és tisztavonalú
élee ben, melyben
eddig mindig minden a maga
I,,,h""n volt, először érzett valami rendetlen-tzr-t. v alami zavart . .Nyugodtan és viszonylag
;,oldol!an viselte bécsi életének
úri formák
ROJt
rejtett
nyomorát,
majdnem
megelé~~
Ie" en festegetré porcellán.virágait
és könnyű
~",eI nyugodott
bele a gondolatba.
hogy
rZ
mar -ohasem lesz másképp.
"Mikor aztán
' •.IJ.uJ.kant Polzer,
és vele a szerelernnélküli
l e j!:ondtalan élet lehetősége:
akkor i. tisztán
•.• hatarozottan
érezte
az
útat.
amelyen
I e nme
kell. Vállalta
a házasságot,
nem is
.0D'"lra saját magáért,
mint inkább beteg
Ilú=:a kedvéért,
M.egígérte szegény anyunak.
I,oz:,
vuryázni
fog a "kicsire".
Polzer előtt
"I;) pillanatra
sem titkolta. hogy nem szereti.
\zt ÍI!:érte. hogy hűséges. és becsületes felesége
"sz. Ezt be is tartotta.
Es amikor meghallotta
• Potxer-háa
körül keringő furcsa legendákat.
arntkur teljesen megismerte
Polzer vad, erő-zako- ~5 durva természetét.
tisztán é" viláI!:osan alakult
ki lelkében
az elhatározás:
e l innen. Hogy aztán mégis maradt.
mikor a
,ét Iraral
tiszt beszállásolásra
jelentkezett,
.IZ mar csak katonabecsület
kérdése volt. Anger-panz
ezredes lánya nem hagyhatja
ott a
háza t. mikor tisztek kérik avendégszeretetét,
" nem hagyhatja
cserben a tiszteket,
akIk uz yanazt az arany kardbojtot
hordják.
armt .apu hordott.
'Iikor
azután
Piolitti
iránti
vonzódása
cbrt'dezni kezdett: ugyancsak tisztán és vilá.
go-an állott előtte a követendő út. Elhagyja
Polurt.
akinek érzése. gondolkodása.
minden
"zava annyira távol áll az ő világától. és Piolitri
felest'ge lesz. aki igazán mint az ő régi. holdog,
udvarias
és megbízható
formákhan
élő vilá.

MVHLBAUER

Marad a Zsófiával szemben való viselkedése,
A hangossága,
durvaságai,
tapintatlanságai.
Istenem
hol tanulhatott
volna
mást?
Csoda·e, ha ilyen. azok után, amiken életében
keresztülment
? És nem
azért
menekült-s
Zsőfíáhoa,
nem azért
szegődött
és ragaszkodott-e hozzá egy alázatos kutya hűségével,
mert úgy érezte, hogy Zsófia fogja őt eddigi
durva és közönséges életéből egy tisztább
és
nemesehh
világba emelni. Nem ezért
tette
lábai elé míndazt, amit az élettől eddi!; szöt;nyű
harcokban.
foggal
és körömrnel
kiharcolt.
A jólétet, a gazdagságot - a húga egészségét,
mindent, mindent?

TARTALMA:

AB«enP""« """"'..ánája, z.er••• oRnlem
aél •.ü1 m.al f.rj ••••••• ~
"'rmuáoá, kÜtIMImeO
éJet után
;..eu
r"_
Áfl:NI.. 81áreoboa,
h"«Y tüd~
Soeflwpa, akii u....yja haláJee á8Jáa
reá .úotl, D.___
•....._.
A háuaoág
a.m intIuIl
••••.•••••••••• A fIataJ -,
.áImoW Urj. elöl ••• bő
_ ••••••• jüe •••••••••.• Mú_, Zoófla megtu<ljo. hogy
• PoJ.rolú
" ••••••
éle.éhól é. Pol_r

jf

gának rnentőangyaia
jelent
tikusabb
pillanatában.

meg élete

legkri-

És mégis: amint most nyitott
szemekkel
ágyáhan feküdt: hiáha gondolta végig százszor
és százszor
ezeket
a gondolatokat,
hiába
erősítgette
mindig
újra
önmagának,
hogy
most is tiszta és világos az út, melyen haladnia
kell: a végén gondolatai
és érzései valahogy
mindég
összekúszálódtak.
Hiába
menekült
gondolataiban mindig újra Piolittihoz. A fiatalemher képe érthetetlen
és idegesítő
módon
mindig
újra
elhomályosodott.
elhalványult
szemei eiőtt, és mögüle, hármennyire
nem
akarta is. Polzer arca bukkant
elő, éles és
brutális határozottsággal.
Piolittire és a jövő •
jére akart
gondolni
és Polzerre kellett
gondolnia.
Gyűlölöm gondolta,
és a
régi otthoni élet emlékeihez akart menekülni
az arc elől. De ezek az emlékek is egyszerre
mintha
elhalványodtak,
elvizenyősödtek,
je.
lentéktelenné
váltak
volna emlékeiben. Gyű.
lölte magát érte. de egyszerre jelentéktelennek
'és vérszegénynek
érezte a kimért udvariasság.
nak és rózsaszínű érzelmességnek
korrekt és
lagymatag
atmoszféráját,
mely lányimrában
körülvette.
"Jó modorral
leplezett
jelentéktelenség" - jutott eszéhe egy mondat, amelyet egyszer valahol
olvasott."
Hogy Polzer arcát
elűzze magától,
gon.
dolathan "bűneit" kezdte felsorolni önmagának.
De ezuttal valahogy ez sem akart sikerülni.
Az amit ma este itteni szerepléséről megtudott,
csak dicsőségére válik. Hirtelen
Végig gon.
dolta régi világának
síma és udvarias
gava!;
lérjait: Ki tudta volna ezt a harcot így végig.
küzdeni?
Egyik sem. Ahogy pedig annak a
szerencsétlen
asszonynak
az ügyében
visel.
kedett hát igen, bármennyire
küzdött
is
ellene, el kellett ismernie: az olyan nagyvonalú.
olyan úri, annyira gavalléros volt, hogy háro
kinek is díszére vált volna. Egy szavába ke.
rült volna, igen, csak az igazságot
kellett
volna megmondania:
és minden
vád összeomlott volna. De ő hallgatott.
vállalta
a
gyilkosság vádját. de nem adta ki az asszonyt.
aki a nevét viselte. Akkor se, ha az az asszony
elárulta, megcsalta
öt, ha egy utolsó gonosz
teremtés volt. Pedig az asszony már nem is
élt. Mindegy volt neki. De Polzer a hűtlen
asszony emlékét is védte - a saját élete, saját
hecsülete árán is.
Ez

tehát

mind-

semmi.

És ő. Zsófia, mit adott cseréhe mindezért?
Segített
Polzernek,
hogy
felemelkedhes8en
oda, ahová vágyott:
a tisztúltahb,
harmónikusabh életformák felé ?
Zsófia a sötéthen
is érezte. hogy elpirul.
És hirtelen tisztán hallotta apu hangját _
azt a mondato t, amit apu annyiszor mondott,
ha valami nem egészen rendes dologról hallott:
"lehet,
hogy praktikus
viselkedés,
de new
tisztességes I"
Igen!
lX em tisztességes!
Mert azt. hogy
Polzernek
lehetetlenül
rossz modora
van.
hogy hangos és erőszakos, hogy ki van fúrva
a füle és horgony van tetoválva
a kezére:
azt Zsófia a házasság előtt is tudta.
Azt i"
hogy néha kelleténél mélyehben néz a pohárba.
és akkor ezek a tulajdonságok
még kellemetlenehhül ütköznek ki belőle, Igen. ezt mind pon.
tosan tudta az esküvő előtt is. Miért ment
tehát hozzá, miért fogadta el az anyagi jólétet,
húga davosi útját, ha ezekkel a tulajdonságokkaI nem hajlandó.
nem tud kibékülni.
Ijedten látta, hogy önmaga előtt vádlóból
lassanként vádlottá lett. És ami a legkínosabb
volt: hiába idézte
emlékébe
Piolit ti arcát
azzal, hogy az majd eloszlatja az önvád egyre
sűrűsödő felhőit. Az arc halványan
és fakón
pihent meg emlékezetében,
mint valami régi.
elhalványult
fotografia.
És egyszerre, egészen
váratlanul
egy furcsa mondat
alakult ki az
agyában.
olyan
élesen, hogy szájával
önkénytelenül
hangosan utána mondotta: "Majd
Polzer megvéd! Az első feleségét is megvédte.
pedig az se érdemelte meg".
A saját hangjára felriadt félélmaből.
Felült az ágyhan. A szíve hangosan dobogott. - Vádlóhól vádlott lettem - gondolta.
De ehben a pillanatban
élesen és világosan
ötlött
eszéhe Polzernek
az a hűne, melyre
nincs magyarázat
és nincs bocsánat.
A beszállásolás közepén hirtelen.
egészen gyanús
körülmények
között, dadogó magyarázatokkal
Párisba rohant, és itthagyta
a feleségét város
pletykájára
egyedül két itiegen katonatiszttt·I.
Erre még a legsűrgősehb üzleti iigy sem lehet
magyarázat.
De Zsófia másnap megkérdezte a
Polzor-cég
öreg kőnyvelőjét,
akinek
a k.isujjáhan
van a gyár minden üzlete, és azt
mondotta, hogy pillanatnyilag
Párisban semmiféle függő üzleti ügyük nincs.
Ez a hírtelen és zavart elutazás
gyanús,
ez sértő és megalázó.

több mint

Ez a gondolat
valahogy
megnyugtatta.
Szóval. el fog menni, és igenis van rá s oka,
Mint aki egy nehéz probléma végső megoldásához érkezett
meg: a fal felé fordult é~
mélyen elaludt.
(Vége kooetkezile.}
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Szerkesztéségúnlc a Magyar Vóröskeres1Jt útjáu
a Mozi Ujság mínden számából 2IlOO példányt
bocsát Ms. honvédeiink rendelk~re.
Ne dobja
et ón se eat a példányt, ha kiJolvasta. hanem
küldje ki a haretérre ssereteueínek.
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