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H Í R E K
Mai számunknak ama példányaihoz, 

amelyeket az ország mozgószínhizai kap
nak kézhez, mellékeljük a S l á g e r  film
vállalat képes brosűráját a cégnek most 
nagy sikerrel futó óriás-filmjéról, A K c k  
H o l d  v ö l g y e  című újdonságról.

TOMCSÁNYI KÁLMÁN 
TITKOS TANÁCSOS

Magyarország kormányzója Tomcsányi 
Kálmán dr. belügyi államtitkárnak, a 
haza szolgálatában szerzett kiváló érde
meinek elismeréséről a magyar királyi 
titkos tanácsosi méltóságot adományoz
ta. Tomcsányi Kálmán dr. államtitkár, a 
moziügyek legfőbb őre a belügyminisz
térium ban 1920-ban került mai hivata
lába, mint miniszteri tanácsos és a köz- 
biztonság osztályát vezette és jogszabály
alkotási m unkát végzett. 1935-ben admi
nisztratív állam titkár le tt és jelenleg 
rangban legidősebb a titkos tanácsosi 
méltósággal fel nem ruházott állam tit
károk között. Munkássága nyomán a 
törvényhozás elé számos olyan törvény- 
javaslat került, amelynek megalkotásá
ban tevékeny része volt. 1932-ben kor
mányzói elismerést nyert, majd 1937- 
ben megkapta a magyar érdemrend kö
zépkeresztjét a csillagokkal.

A MESTEK-FILM ÖTNAPOS 
ORSZÁGOS BEMUTATÓJA

Május 15-től 19-ig, öt napon át ta r 
totta meg országos szakbemutatóját a 
Mester Film  a Royal Apollóban meg
hívott közönség előtt. A legnagyobb si
ker jegyében lezajlott bemutató műso
rán négy nagyszabású külföldi és egy 
magyar újdonság szerepelt. Az első n a 
pon az Enyhítő körülmény  című francia 
szellemeségtől és pikantériától átitatott 
filmcsemegét lá ttuk Jean Boyer mese- 
ri rendezésében. A film két főszerepét 
Michel Simon  és Arlelty  játsszák. A 
második napon az Egymásért... című 
Selzmick-produkció került bemutatásra. 
Az élnivágyó fiatal pár találkozását a 
való élettel Carole Lombard és James 
Stewart alakítják. A harm adik nap is
mét egy francia filmet hozott Mire 
megvirrad címen. A Marcel Carné ren
dezésében készült újdonság a francia 
filmgyártás aranykorának legnagyobb 
alkotása és a filmfotografálás művészé
nek, Court Coürant-nak legszebb mun
kája. Jean Gabin, Arletty  és Jules Ber- 
ry  tolmácsolják az érdekes film törté
netet. A negyedik nap az országos 
szakbemutató eseményét jelentette. Ek
kor vetítették le a híres Intermezzo  cí
mű Selzn ick-produkciót, amelynek ér
tékeiről m ár olyan sokat hallottunk. Az 
európai ízléssel,, amerikai technikával, 
európai színészekkel és' amerikai ren 
dezővel készült filmkülönlegesség két 
főszerepében Leslie Howard és Ingrid 
Bergman nyújt felejthetetlen alakítást. 
Végül az ötödik napon került bemuta
tásra a Mester Film  legfrissebb ma
gyar filmje, az András című drámai já 
ték, amelyet legutóbbi számunkban 
méltattunk részletesein. A magyar föld 
himnusza, ami ebből a filmből felhang
zik, a szakbemutató közönsége előtt is 
méltó fogadtatásban részesült. A Mes
ter Film  ötnapos szakbemutatója,» amely 
a vállalat .jövőévi pi^dúkciójának első 
félét m utatta be, megérdemelt, nagy 
sikert aratott.

A KORMÁNYZÓ ARCKÉPE 
A KAMARÁBAN

A Színművészeti és Filmművészeti Ka
mara Erdély egy részének visszatérése 
alkalmából elhatározta, hogy tanácskozó- 
termének részére a történelmi esemény 
emlékéül megfesteti Horthy Miklós kor
mányzó arcképét. A portré elkészítésével 
Burján  László festőművészt, Karlovszky  
Bertalan legtehetségesebb tanítványát bíz
ták meg. A Kormányzó Ür portréja rövi
desen elkészül és azt a Kamara tanács
termében ünnepélyes keretek között lep
lezik le.

ELŐKELŐ LÁTOGATOK 
A MAGYAR FILMIRODÁBAN

A m. kir. államrendőrség vezetősége, 
a Filmiroda igazgatóságának meghívá
sára, május 6-án, kedden délután meg
tekintette a vállalat Könyves Kálmán- 
körúti gyártelepét. A Filmiroda hézér- 
dekű munkásságának kifejtése közben 
igen gyakran dolgozik a rendőrség tá
mogatásával és ezért kívánatos, hogy 
az államrendőrség vezetői időnkint tá
jékoztatást nyerjenek a gyártelep fej
lődéséről, a különböző új munkaágak
ról és az új berendezésekről.

Megjelentek a Filmiroda telepén 
Éliássy Sándor dr. főkapitány, Török 
János dl', főparancsnok, Harkányi Gyu
la dr., Raitzy Géza dr. és Bartha Gyula 
dr. főkapitányhelyettesek, Levitzky  Ká
ról}’ dr. főorvos, Barna Péter dr., Sze- 
pesu.ii-;, Lajos dr., Nagy Sándor dr., 
Papp Géza dr., Zoltán Ferenc dr., Pata
kii O szkár. dr. főtanácsosok, Horváth 
András dr. tanácsos, Türr László főfel
ügyelő, Seress Lajos dr. és Marinovich 
Márton dr. kapitányok.

A megjelent előkelő vendégeket a 
vidéken tartózkodó Tőrey  Zoltán dr. 
vezető igazgató távollétében May Ma- 
yus Tivadar dr., a. Filmiroda igazgatója 
és Ferenczy Károly dr., a Magyar Or- 
sza;,:-s Tudósító főszerkesztője, mint a 
MFI egyik testvérvállalatának vezető
je, valamint a Filmiroda főtisztvisetői 
fogadták.

May-Mayus Tivadar dr. igazgató üd
vözölte a Filmiroda igazgatóságának 
nevében a vendégeket, majd röviden 
ismertette a gyár munkásságát. Éliássy 
Sándor dr. főkapitány válasza után a 
vendégek megtekintették a műteremben 
folyó munkálatokat, majd a Filmiroda 
laboratórium át és technikai rendezését, 
továbbá a vetítőben néhány filmíelvé- 
telt néztek meg. A gyártelep megtekin
tése után a műteremben a Leányvásár 
című filmhez készült „csárdadíszlet- 
ben“ cigányzene hangja mellett te rí
te tt asztal várta a vendégeket. Vacsora 
alatt a Filmiroda m unkatársai bemuta
tókkal szórakoztatták a megjelenteket.

A „MAGYAR SZÍNÉSZET”
MÁJUSI SZÁMA

A Színművészeti Kamara hivatalos ha
vi. közlönyének, a Magyar Színészet-pék 
legújabb májusi számában Antal László 
folytatja és befejezi A vígjáték elmélete 
című értékes tanulmányát. Rendeletek, 
határozatok, felhívások és időszerű hírek 
egészítik ki a Magyar Színészet legfris
sebb számát.

A szerkesztők cím e:
Dr. Á g o t á i  g E z a  

Iroda: IX ., K önyves K á lm án -k ö rú t 15.
T elefon: 146—346 

L akás: X I., F ü r j -u tc a ' 4. T .: 257—036 
V A C Z I  D E Z S Ő  

Iroda: V III., S á n d o r-té r 3. T .: 144—424, 
144—425

L akás: V IIL , U llő i-ú t 42. T .: 136—386

TANULMÁNY A FILM- 
MŰVÉSZETRŐL

A Kisfaludy Társaság május 7-én, 
szerdán tartotta ü'.ését a Tudományos 
Akadémiában. Az elnöki megnyitó után 
melyet Voinovich Géza tartott, Rédey 
Tivadar Színművészek-filmművészek  cí
men tanulm ányt olvasott fel.

Művészi szempontból — úgymond — 
a művészi játékra néha bénítóan hat a 
film, különösen a fiatalabb színészge
nerációnál, akik a filmszerepléssel 
együtt kezdik meg színpadi szereplésü
ket, vagy néha előbb szerepelnek, mint 
színpadon. Ezek a fiatal színészek film- 
szerepeikben nem kapják meg a szük
séges művészi átélést, m ert a felvéte
leknél olyan kényszerek befolyásolják 
őket, hogy a szerep végigélése hiány
zik. Ez a mozaikszerűség, ami a -film- 
szerep felépítésében megvan, igen 
gyakran akadálya lehet az egységes szí
nészi alakításának. A továbbiakban azt 
fejtegette Rédey  Tivadar, hogy mit 
árthat a film az irodalomnak, majd 
arról beszélt, hogy színházainknak 
anyagi szempontból nem sokat árt a 
film, de árt á színházi játék elveinek. 
A filmszínészből hiányzik a  közönség 
visszhangja, nem találja meg a kap
csolatot az eleven nézőtérrel. Végül 
azzal fejezte be tanulmányát, hogy nem 
akar állást foglalni a filmmel szem
ben, csupán színművészetünk méltósá
ga mellett, bár. a színészet és filmszí
nészet érdekközösségét m ár hivatalos 
helyről is megállapították és elismer
ték, értékközösségüket már nem olyan 
könnyű elismerni.

EGY TUCAT FIATAL SZÍNÉSZ 
JUT SZEREPHEZ EGY ŰJ MAGYAR 
FILMV1GJÁTÉKBAN

Balogh László dr. m. o. tanácsos, a 
Nemzeti Filmbizottság főtitkára á  MA
GYAR FILM-ben nemrégiben felhívta a 
magyar filmgyártók figyelmét arra, hogy 
a hazai film jövője érdekében nagy szük
ség lenne a tehetséges fiatal színészek 
szeiepeltetésére. A nemrégen alakult 
Német és Kubinszky  filmgyártó vállalat
nak a közeljövőben teljes mértékben 
módjában áll majd Balogh László dr. 
felhívásának eleget tenni, m ert a rövi
desen forgatás alá kerülő Egér a palo
tában című vígjátékában a szereplők túl
nyomó része fiatal. Az új filmben egy 
féreg m ár neves, de nagyon sok még is
meretlen tehetséges fiatal színész. ju t 
szóhoz. Orbók Attila új filmvígjátéká- 
ban hálás szerepet kapott Vitéz Benkő 
Gyula, Zsilley Margit, Hidvéghy Valéria, 
Puskás Tibor, Egressy Attila, Morvay 
Drági, Bartha Jolán, Bán Ibolya, Kele
men Irén, Hernády Gizi, Szép Ilonka és 
Flóris Marianne. Egyébként a fiim külső 
felvételei Lillafüreden  készülnek e hó 
végén. Kristóf József dr. a lillafüredi 
Palota Szálló igazgatója a napokban lá t
ta vendégül Németh  Dezső producert, 
aki a helyszínt tanulmányozta.
MAGYAR KULTÚRFILMEK 
FORGALMAZÁSA

Két régi, egyéni magyar kúltúrfilm- 
gy ártónk, Pattlovics Mihály és Gyuricza 
János korábbi és legfrissebb filmjeit, a 
melyeket eddig Kormos Miklós vállala
ta forgalmazott, ezentúl a Viktória kis- 
filmköUsöuzö cég hozza forgalomba, a- 
mint ez lapunk hirdetési részében olvas
ható. Paulovics ^Mihály kultúrfilm jei a 
következők: A régi Győr, Budapest m ű 
emlékei, a  tavak városa, Szentend
re, Székesfehérvár; Gyuricza János két 
3cul túrfilmmel szerepel a programrnon: 
A Duna gyöngye és Mind M tV k ök, mind 
férfi', k .
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