
Az első filmgyárat 
XX 1914-ben dr. Jano-
vics Jenő kolozsvári 
színigazgató alapította. 
Első három filmjét Ker-
tész Mihály rendezte. 
"A tolonc* Tóth Ede 
színművéből készült, Já-
szai Mari, Berky Lili, 
Várkonyi Mihály és 
Szentgyörgyi István fő-
szereplésével. Ezt követ-
te a "Bánk bán*, mely-
ben ugyancsak Jászai 
volt a főszereplő (Gert-
rudis).. Harmadik film-
jük forgatókönyvét Ja-
novics írta "Kölcsönkért 
csecsemők" címmel. Egy 
év múlva a budapesti 
Projetograph céggel Ja-

novics megállapodást 
kötött. A cég új neve 
Proja lett, vezető rende-
zője pedig az akkor Ber-
linből Kolozsvárra érke-
zett Garas Márton. A 
Proja 1916-ban külön-
vált a Projetograph-tól 
és saját céget létesített 
Corvin.név alatt. Címe-
rük: a közismert pajzsos 
feketeseregbeli vitéz, 
pajzsában a CORVIN 
FILM BUDAPEST fel-
irattal, rövidesen világ-
márka lett. 

A kezdeti időben, még 
a kolozsvári stúdióban 
Korda Sándor, Janovics 
Jenő és Mérei Adolf 
rendezték a filmeket. 
Ebben az időszakban 

készültek "A dolovai 
nábob leánya*, az "Ár-
tatlan vagyok*, a "Lili-
omfi*, a "Fehér éjsza-
kák*, a "Méltóságos 
rabasszony* című fil-
mek. 

Korda nagy üzleti 
fantáziát látott a film-
ben. Pásztori Miklóssal 
megvásárolta Janovics-
tól a Corvin vállalatot 
— kivéve a kolozsvári 
műtermet — és feljött 
Budapestre. Az Aréna 
úton (mai Dózsa György 
út és Gorkij fasor sar-
kán) új műtermet épít-
tetett. 

A Corvinnál a két 
cégtulajdonos — Korda 
és Pásztori, majd An-
talífy Sándor voltak a 
rendezők. Később be-
kapcsolódott a rendezői 
munkába Korda Sándor 
öccse, Zoltán — aki 
évtizeddel később a 
nagysikerű "Bagdadi 
tolvaj*-t és a Dzsungel 
könyv*-ét rendezte, 
Uher Ödön, továbbá 
Altmayer István, Lak-
ner Arthur, Balogh Bé-
la és Bolváry Géza. 1917 
október 16-án a vállalat 
részvénytársasággá ala-
kult át, s új, nagy műte-
rem építésébe kezdtek a 
Gyarmat utcában (a 
mai Hunnia helyén). 

A kolozsvári, majd a 
budapesti gyár igyeke-
zett felvonultatni az ak-

N É M A F I L M G Y Á R T Á S U N K H Ő S K O R Á B Ó L 

Somogyi Nusi és Haraszthi 
Hermin a "Mary Ann- című 

Korda Sándor-Ilimben 

Hajdú József, Rajnay Gábor 
és Somlay Arthur a "Faun-

egyik jelenetében 



1917-ben készült a -Harcison 
és Barrison*. Középen Rát-
kay Márton, mellette Jobbra 

Gyártás Dezső 

kori legjobb színészi 
erőket. Ebben az időben 
filmjeink nemzetközi 
viszonylatban is sikert 
arattak. Szívesen nyúl-
tak nagysikerű regé-
nyek, színdarabok átül-
tetéséhez. Sőt, 1918-ban 
Berky Lili és Várkonyi 
Mihály közreműködésé-
vel Janovics Jenő egy öt 
filmből álló Petőfi dal-
ciklust készített. Az is-
mertebb regények " és 
színdarabok közül meg-
filmesítették a nagy si-
kert aratott -Dolovai 
nábob leányá—t (Csor-
tos, Berky), a "Liliom-
fi*-t (Rózsahegyi, Szent-
györgyi), a -Peleskei nó-
táriusát (Szentgyörgyi), 
-Fehér éjszakák*-at 
(Kürthy György, Berky), 
"A nagymamáét (Bla-
ha Lujza, Szirmai), 
»Az egymilliófontos 
bankó«-t (Ihász Ala-
dár), a "Szent Péter 
esernyőjéét (Rátkay, 
Lenkefíy Ica, Várkonyi), 
"A csikós«-t (Fenyvessy 
Emil, Sarkadi Aladár), a 

Berky Lili és Kürthy György a -Mesék az írógépről* 
című filmben 

-Piros bugyellárisét 
(Mattyasovszky Ilona, 
Kürti József). Egyik leg-
nagyobb sikert a Knob-
lauch regényből készült 
-Faun* aratta, melye'. 
Korda Sándor rendezett 
Vajda László forgató-
könyve alapján. A fő-
szerepeket Raj nay Gá-
bor,. Gyárfás Dezső, 
Somlay Arthur, Len-
keffy Ica, Bartos Gyula 

alakították. Ebben a 
filmben aratta első nagy 

díszlettervező-sikereit 
Márkus László, az Ope-
raház későbbi főrende-
zője. 

1919—20 között telje-
sen kicserélődött a» Cor-
vin műszaki vezetősége. 
Korda Sándor és Pász-
tory Miklós, a két ala-
pító Bécsbe, Antalffy 
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jelenti 

AUGUSZTUSI FILM-
ÜJDOSAGOK 

BÁLVÁNY 
Magyar íllm 

Széles változatban is 
10 éven alullaknak nem 

ajánljuk 
Főszereplők: 
KISS GÁBOR 
MADARAS JÓZSEF 
TÖRÖCSIK MARI 
MOLNÁR TIBOR 

CSILLAGOS JEGY 
Akszjonov novellájának 
magyarul beszélő szov-

jet filmváltozata 

A LANY ÉS AZ ÁLLAM-
ÜGYÉSZ 

Nyugatnémet filmdráma 
Széles változatban is 

Főszerepben: 
ELKE 60MMER 

Sándor Berlinbe tette át 
székhelyét. Garas Már-
ton közben a Hungária 
filmgyárnak volt a ren-
dezője, de a gyár 1920-
ban ímegszűnt, s ekkor 
Garas a Corvinhoz szer-
ződött. 1922-ben a nehéz 
gazdasági viszonyok az 
egész magyar filmgyár-
tást megbénították. Át-
menetileg a Corvin is 
beszüntette a filmek 
gyártását s külföldi fil-
mek behozatalával fog-
lalkozott. 1924-ben azon-
ban modernizálták, át-
szervezték a gyárat. 
Berlinből Uwe Jens 
Krafft neves német 
filmrendezőt szerződtet-
ték, akinek első rende-
zése "Az egyhuszasos 
lány* (Egy dollár) volt 
Lóth Ilával, Rajnay Gá-
borral, Lukács Pállal, 
Vendrei Ferenccel, Sze-
rémy Zoltánnal, Mattya-
sovszky Ilonával a fő-
szerepekben. A film 
nemzetközi sikert ért el, 
még Amerika is megvá-
sárolta. Bolváry Géza, a 
nemrég elhányt világ-
hírű filmrendező alkotta 
Mikszáth Kálmán "Égy 
fiúnak a fele« című re-
gényének filmváltozatát 
Kompóthy Gyula, Maty-
tyasovszky Ilonas Vándo-
ry Gusztáv, és Lukács 
Pál közreműködésével. 

Ez a két film volt a 
nagymúltú Corvin film-
gyár hattyúdala. A gaz-
dasági viszonyok nem 

enyhültek és a gyár 
1926-ban csődbe került. 
A vállalat átment a 
Filmipari Alap kezébe, 
amely ebből fejlesztette 
ki a ma is működő 
Gyarmat utcai filmgyá-
rat. 

A Corvin ugyan meg-
szűnt de működésével 
beírta nevét a magyar 
filmtörténetbe. Művé-
szeinek egy része még 
ma is játszik, aktív tag-
jai_Jt magyar szín- és 
filmművészetnek. Ma-
kay Margit, Somogyi 
Nusi, Lóth Ila, Lázár 
Mária, Kertész Dezső, 
Szécsi Ferenc, Lázár Gi-
da, Fenyő Elemér és 
Aladár, Salamon Béla, 
Kompólthy Gyula és 
Vándory Guszltáv nyug-
díjban vannak, a most 
87 éves Beregi Oszkár 
Kaliforniában él, s még 
mindig filmezik. 

Sajnos, sokan elmen-
tek már közülük: Berky 
Lili, Csortos Gyula, 
Somlay Arthur, Rátkay 
Márton, Gombaszögi 
Frida, Uray Tivadar, 
Bartos Gyula, Gyárfás 
Dezső, Dénes György és 
Dénes Oszkár, Korda 
Sándor és Zoltán, Ga-
ras Márton, Janovics 
Jenő és mások. Emlékü-
ket egy-egy régi filmte-
kercs vagy kocka és 
sok-sok, kissé már sár-
guló filmíotó őrzi. 
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