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A Mester Film, mint eddig is, most ia 
igyekezett ú ja t produkálni témája kivá
lasztásánál- Ezt a dicséretre és követésre 
méltó igyekezetét ezúttal is a legteljesebb 
siker koronázta. Ilyennek képzeljük el a 
jövő magyar filmjének témáit. Izig-vérig 
magyar, anélkül, hogy ezt lépten-nyomon 
hangoztatná s ezzel erőltetetté, „magya
rossá” válnék. Tóth Miklósnak, a szöveg
könyv írójának van mondanivalója. B át
ran oda mer mondani szociális igazságo
kat, ezenkívül a magyar föld izzó szere- 
tete csillan ki minden mondatából. Amel
lett friss, ötletes, bizonyítva, hogy a víg
játéknak sem árt a komoly alapgondolat. 
Az író elgondolásainak, mondanivalóinak 
filmrevarázsolója Bánky Viktor. Ö is 
tiszta, szép, nemes, magyar munkát vég
zett. Önkéntelenül is a „Bors István” jut 
az ember eszébe a filmet nézve; a magyar 
filmgyártás megújhodásának ez az első 
állomása. A színészek élén Páger Antal 
halad. Az 8 alakítása is egészen bors- 
istváni anélkül, hogy régi, nagy szerepé
nek utánzásába esnék; színes, mély, em
beri, legfőképpen pedig ízesen magyar. A  
többiek: Csortos, Bihary, Mihályffy, Hid
véghy Vali és Bordy Bella is egyformán 
részesei a megérdemelt sikernek. Nem 
hagyhatjuk szó nélkül a film stílusához 
méltóan színmagyar kísérőzenét, melyet 
eredeti népdalok motívumaiból állított 
össze Vincze Ottó. A film. mely a magyar 
föld himnusza, legújabb filmgyártásunk 
értékes gyöngyszeme. A fővárosban, vidé 
ken egyformán nagy siker.

K. M.

Egy szív kiadó
(Herz modern möbUert)

Irta: J. Bauer 
Rendezte: Theo Lingen 

Zene: Peter Igelhoff 
Főszereplők: Gustav Fröhlich, Hilde 

Krahl, Gusti Huber, Theo Lingen. 
Gyártotta: Majestic 

Beszél: németül 
Magyar szöveg:. Pacséry László 

Hossza: 2516 méter 
Cenzúra: aluli 

Kölcsönző: Tobis 
Bemutatta: Corso, április 26.

Daisy Delmonte, egy harm adrangú kis 
görl, arról álmodik, hogy egyszer majd 
karriert csinál. János, egy rádiókerestee- 
dő udvarol neki, de ő nem sokat törő
dik vele. Vain egy barátja, aki ellátja 
minden jóval és egy énekes kollégája, 
aki megígéri neki, hogy kiképezi a hang
ját. János feleségül akarja venni Daisyt, 
Cukimuki a „barát“, lakást rendezett be 
neki és Alfonzó, a tenorista csak ka
landot keres nála. Daisy mielőtt turnéra 
utazna a társulattal, elmegy Klemm kis
asszony lakberendezővállalatához és 
megrendeli Cukimuki pénzén a komfor
tos lakás berendezését. Klemm kisasz- 
szonynál rendeli meg János is a lakbe
rendezését, aki „édes otthonnal" akarja 
visszavárni Daisyt a turnéról. Miután 
azonban a szórakozott Daisy téves címet 
mondott be a lakberendezőnél, Osten- 
hoff lakását rendezi be a táncosnőé he
lyett és ebből egészen furcsa bonyodal
mak támadnak. Ostenhbff (beleszeret 
Klemm kisasszonyba, aki viszont azt hi
szi, hogy a férfi, aki udvarolni kezd 
neki, Daisynek a gazdag barátja. Klemm 
kisasszony meg van győződve arról, 
hogy Ostenhoff csak kalandot keres ná
la, de Ostenhoff addig teszi a szépet 
Klemm kisasszonynak, amié az végül

komolyan: beleszeret. Egy éjszakai talál
kozáson azután kiderül a tévedés. Daisyt 
kidobják a színháztól, a tenorista nem 
akar tudni róla többé és a gazdag ba
rá t is szakít vele. Visszatér igazi szerel
méhez, Jánoshoz és nála találja meg az 
élet igazi értelmét. Ostenhoff pedig fe
leségül veszi Klemm kisasszonyt és be
költöznek abba a komfortos lakásba, a 
melyet tévedésből rendeztek be és a 
mely édes otthonuk lesz.

*

A kedves, szórakoztató német vígjátékok 
fajtájából való a Tobis újdonsága, amelybe 
különösen két esemény visz friss színt. 
Az egyik, hogy viszontlátjuk a németek 
régóta nélkülözött „csúcsamoiózőját”, Gus. 
táv Frölichet. Ezenkívül — mint mindig
— most is eseményt jelent Theo lángén 
játéka. Az egyéni humorú, kitűnő színész 
ezúttal új szerepkörrel is megpróbálkozott: 
a rendezőével. Ezen a téren is figyelem
reméltó képességeket árult el.

K. M.

A Kék Hold völgye
(Lost Horizon)

Irta: James Hilton.
Filmre írta: Róbert Riskin 

Rendezte: Frank Capra 
Főszereplők: Ronald Colman, Jane WJyatt, 
Edwiard Everett Hcrton, John Howard,

H. B. Warner.
Gyártotta: Columbia.

Beszél: angolul.
Magyar szöveg: Siklósi Iván.

Hossza: 3104 méter.
Cenzúra: aluli.

Kölcsönző: Sláger.
Bemutatta: Corso, Ornnia* május 2.

Kínában kitör a polgárháború, az ide
genek menekülnek. Köztük Conway, akit 
Anglia külügyi államtitkárjává neveztek 
ki.. Vele van az öccse is, George Con- 
vay. Utolsónak hagyják el a forrongó 
várost, néhány útitárssal, repülőgépen. Az 
éjszakai zűrzavarban nem veszik észre, 
hogy kínai pilóta szállt a gépre és, csak 
hajnalban eszmélnek rá, hogy ismeretlen 
tájak felé viszi őket a repülőgép. Tehe
tetlenül átadják magukat sorsuknak. Két 
napon át repül a gép, és végül teljesen 
ismeretlen és lakatlan vidéken földet ér. 
Már azt hiszik, hogy végzetük beteljesül, 
amikor egy kínai karaván jön segítsé-

Üzemvezetőt keres mis

kolci nagy mozgó. — 

Gyakorlat nem szüksé

ges, Ajánlatokat igény- 

megjelöléssel dr, Rosta- 

házy Károly, Budapest, 
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gükre. Vezetőjük Chang, egy titokzatos 
ember, szűkszavú és kimérten udvarias. 
Hágókon és veszedelmes hegyi utakon át 
elviszi őket egy csodálatos völgybe, ahol 
hatalmas kolostor áll virágzó kertek ölé
ben. Ez a Kék Hold Völgye, korlátlan 
ura  a Nagy Láma, egy 200 éves, aggastyán. 
Ebben a völgyben az emberek távol a 
civilizációtól a iegharmoniküsabb éietat 
élik és sokáig megtartják fiatalságukat. 
Conway-t a Nagy Láma elé vezetik, tőle 
tudja meg, hogy nem véletlenül kerültek 
Shangri-Laba, hanem, m ert Conway iro
dalmi munkáit itt is figyelemmel kísér
ték és a Nagy Láma őt szemelte ki utód
jául. Conway Shangri-Laban megismer
kedik egy gyönyörű leánnyal, szerelmes 
lesz belé és úgy érzi, nem is tudna él
menni többé ebből a földi paradicsomból. 
Nem így az öccse. Öt nyugtalanítja az a 
titokzatosság és elhatározza, hogy meg
szökik. Egy Napon a Nagy Látna újra 
magához szólítja Conway-t és rábízza 
Shangri-La örökségét és sorsát. Rábízza, 
hogy őrködjön a lélek gazdagsága fölött, 
amíg a külvilágban véget ér a vihar, 
őrizze meg a hagyományokat. És a két
százéves aggastyán, miután elmondtá tes
tamentumát, csendesen örökre elszunnyad. 
Ezen a napon akar eltávozni Shangri-La- 
ból Conway öccse. A fivér olyan önfelál
dozó szeretettel ragaszkodik testvéréhez, 
hogy nem engedi el egyedül a nagy útra, 
vele megy ő is. A leány, akit magukkal 
vittek, az úton elveszti ifjúságát és szép
ségét, Shangri-La falain túl lassan elhe:- 
vad és öreg asszony lesz. Ott leheli ki 
lelkét a havasi bércek között. 'Geóísc, 
Conway öccse szintén áldozatul esik a 
vakmerő elhatározásnak. Csak Coiway 
menekül meg, meg is érkezik a kulturált 
világba, de soha rém tudja elfelejteni 
Shangri-Lat. És emberfelétti erővel, hő
sies akarattal visszatér a Kék Hold Völ
gyébe, ahol béke, szeretet és boldogság 
honol.

James Hiltonnak, a kitűnő amerikai 
írónak, az „Isten vele, tanár úr!” szerző
jének a neve egymagában elegendő márka 
egy művészi alkotáshoz. Űj filmje, a szin
tén világhírű regényéből készült „Kék 
Hold völgye” komoly, általános emberi 
gondolatot vet fel: a boldogságkeresést. 
Meg is felel a kérdésre: az igazi Tjoldog- 
ságot a béke, a nyugodt élet és a szeretet 
jelenti. Ezeket képviseli Shangri-La, a 
Kék Hold völgyebeli kolostor. De James 
Hilton nem volna amerikai, ha ezt a ko
moly, filozofikus problémát is nem az 
amerikai művészetekre jellemző dinamiz
mussal fejtené ki, úgy, hogy a film az 
első pillanattól kezdve a felejthetetlenül, 
művésziesen szép befejezésig izgalomban 
ta rtja  a nézőt. A kiváló szerző mellett 
ugyancsak kiváló rendező és színészgárda 
osztozik a sikerben. Frank Capra, a víg
játékok nagymestere a  komoly műfajban 
is monumentálisát alkotott. Ronald Col
man boldogság után vágyakozó főhőse, 
valamint a mellékalakok — különösen
H. B. W arner Changje és Sam Jaffe Nagy 
Lámája — valamennyien kitűnően meg
rajzolt jellemek. Már szinte közhelynek 
látszik minduntalan megdicsérni az am eri
kai filmek óriási kiállítását, de ezúttal 
ismét meg kell tenni: még az amerikaiak
tól megszokottnál is pazarabbak, pompá- 
sabbak a díszletek és a film kiállítása. A 
bemutató sikerének jelei ütán‘ ítélve a film 
minden valószínűség szerint el fogja érni 
az idén bemutatott amerikai regények 
filmváltozatainak hatalmas sikerét.

K. M.

Magyar Film, 1941. 18. sz.


