
NÉMAFILMGYÁRTÁSUNK HŐSKORÁBÓL 
A STAR FILMGYÁR TÖRTÉNETE 

A Star Filmgyárat 
1916-ban alapította meg 
dr. Rákosi Tibor keres-
kedelmi iskolai tanár, s 
már az első évben há-
rom jelentős filmet ké-
szített. A -János v i téz-
en kívül, melynek fő-
szerepeit Hollay Ka-
milla és Deésy Alfréd 
alakították, elkészült 
báró Eötvös József 
-Karthausi—ja Kertész 
Mihály rendezésében, 
Góth Annie, Túrán 
Gusztáv, Deésy és Lajt-
hay Károly közremű-
ködésével. Harmadik 
produkciójuk Doszto-
jevszkij -Bűn és bűn-
hődés—ének filmválto-
zatai volt. Ebben a film-
ben állt első ízben ka-
mera elé egy kis sze-
repben a későbbi évek 
nagy filmsztárja: Lóth 
Ila. 

A Star ekkor még 
nem rendelkezett állan-
dó műteremmel, Deésy 

Alfréd, a híres színész, 
majd rendező fejébe 
vette, hogy állandó film-
gyárat építtet Budapes-
ten. Megismerkedett 
Geiger Richard dúsgaz-
dag posztókereskedővel 
és rávette, hogy adjoni 

pénzt egy filmgyár épí-
téséhez. Geiger egymil-
lió korona alaptőkével 
elkezdte az építkezést 
és közel egy év alatt 
elkészült a máig is mű-
ködő műtermekkel és 
laboratóriumokkal fel-
szerelt Star Filmgyár a 
Pasaréti úton. 

Az említett három 
filmmel a Star meg-
alapozta hírét nemcsak 

hazánkban, de külföl-
dön is. Az 1917-es év 
tizennyolc filmjéből ti-
zenhatot Deésy rende-
zett, kettőt a német 
Hinter Cornélius. Ek-
kor már mozival is ren-
delkezett a Star. Fél-
millió korona alaptőké-
vel megalapították a 
Corso Mozgóképszínház 
R. T.-ot és megvásárol-
ták a Váci utcai Corso 
Mozit. Később a gyár 
kezdeményezésére épült 
a Corvin és a Dohány 
utcai Kamara Mozi is. 

Ebben az időben fő-
leg klasszikus írók mű-
veit vitték filmre. 1917-
ben készült el Verdi 
-Álarcosbál—ja, Oscar 
Wilde -Dorian Gray 
arcképe", Gorkij -Éjje-
li menedékhely—e, Geor-
ge Sand -Leoni Leo—ja. 
1918-ban ,a rendezőgár-
da kibővült Sugár Pál, 
Joseph Stein és az 
osztrák Justitz Emil 

Deésy Alfréd rendezésében készült a -Csapodár- című film, melynek főszerepéi Dénes 
Györiy alakította. Mellette Lucy Wett 



Jelenet az -ötödik osztály—ból. Id. Latabár Árpád, Lóth Ila és Verebes Ernő 

személyével. Ez az év 
is bővelkedett sikerek-
ben. Elsősorban Pakots 
József és Békeffy Lász-
ló szüzséje alapján ké-
szült -Casanova- emlí-
tésre méltó. Deésy nem-
csak, mint rendező, ha-
nem, mint filmszínész 
is kitűnőnek mutatko-
zott. Ügy emlegették, 
mint a magyar Psylan-
dert. E filmben aratott 
kiugró sikert egy fia-
talember: Olt Arisztid, 
aki később Lugosi Béla 
néven lett világhírű 
amerikai filmszínész. 
Deésy iskolájából sok 
tehetséges fiatal került 
ki. Tesséky László, aki 
kiváló maszkjairól is 
híres volt (Lon Chaney 
tanítványa), Lucy Wett, 
Peterdy Klári, Margit-
tay Gyula és sokan má-
sok. 

Jelentős sikert ért el 

-Aphrodité-, 1918-ban ren-
dezte Deésy Alfréd. A bá-
rom főszereplő: Góth An-
nie, Túrán Gusztáv és 

Peterdy Klára 

Bródy Sándor -A nap 
lovagja- Cornélius ren-
dezésében, Gaál Annie 
és Vándory Gusztáv fő-
szereplésével. Forró Pál 
írta Lóth Ila egyik leg-
nagyobb sikerű filmjé-
nek, a -Ositri—nek 
forgatókönyvét, melyet 
J. Stein rendezett. Ér-
dekes filmet készített 
Justitz -A művészet 
diadalútja- címmel Le-
hár életéről, melyben 
maga Lehár is szere-

pelt Lóth Ila és egy új 
ragyogó filmszínésznő, 
Beck Elga mellett. Som-
lyó Zoltán írta az -ős -
ember—t, melyben pa-
rádés szerep jutott a 
nemrég elhunyt Gellért 
Lajosnak. 

A két év alatt legyár-
tott ötvenegy filmből 
Deésy egymaga har-
minchármat rendezett. 
Előfordult, hogy egy-
szerre négy filmjének 
készítette külső felvé-



Somlay Arthur a -Kar-
thauzi- című filmben. Balra 
Gaál Annie, Jobbra Deésy 

Alfréd 

-Szer a szerelem ellen-. 
Tesséky László (középen), 
mellette Tímár Béla és 

Kováta Terus 

teleit Abbáziában, vagy 
a Star nagy műtermé-
ben — egy díszletben. 

A Tanácsköztársaság 
alatt Deésy kivételével 
valamennyi rendező 
megvált a gyártól. Deé-

sy irányítása alatt 1919-
ben három film készült: 
-A falusi kislány Pes-
ten-, -A becstelen- és 
az -Isten hozzád sze-
relem-. 1920-ban Deésy 
is kivált a vállalatból, 

-Küzdelem a létért- — Daudet színdarabja nyomán 
készült. Vlrágh Ferenc és Góth Annie 



Gellért Lajos az 1918-ban 
készült "Tavaszi vihar-

című filmben 

hogy saját filmgyártó 
céget alapítson. Helyét 
a Starnál Balogh Béla 
foglalta el, aki már az 
első évben tizenegy fil-
met rendezett. Balogh 

új színt, frisseséget 
vitt a gyárba. Megren-
dezte a "Tizenegyedik-
et Petrovics Szvetiszláv-
val, a "Hegyek alján—t 
Dénes Oszkárral, a "Jön 
a rozson át—ot Lóth 
Ilával, az "ötödik osz-
tály—t Verebes Ernővel. 
Bolváry Géza, aki ed-
dig mint színész műkö-
dött á gyárnál, megírta 
és megrendezte a nagy 
sikerű "Kétarcú asz-
szony- című filmet, a 
főszerepben Mattyasov-
szky Ilonával, későbbi 
feleségével. Moly Ta-
más "Vörösbegy- című 
regényét Gaál Béla vit-
te filmre. Kiváló szerep-
lőket vonultatott fel e 
produkcióban: Csortos 
Gyula, Fenyő Emil, 
Szirmay Imre, Bartos 
Gyula, id. Latabár Ár-
pád, Boyda Juci, Szarva-
si Soma, az akkori idők 
legnépszerűbb színpadi 
és filmszínészei voltak. 
Balogh 1917-ben azAst-
ránál már egyszer film-
re vitte Molnár Ferenc 
világhírű ifjúsági regé-
nyét a "Pál utcai f i ú k -
at. 1924-ben, amikor a 
Star már hanyatlóban 

volt, ismét megpróbál-
kozott vele. Ezúttal Ve-
rebes Ernőre és Szécsi 
Ferkóra bízta a két fő-
szerepet. A film hatal-
mas siker lett, de ez 
sem segített a Staron. 
Hiányzott Deésy agili-
tása, hatalmas munka-
tempója. ö ekkor már 
Bécsben forgatta a Zac-
co és Vanzetti perről 
szóló filmjét. Jellemző, 
hogy amíg Deésy volt 
a Star rendezője — 1917 
—1920 között —, három 
év alatt ötvenhét, ki-
válása után, 1920—>1927 
között, tehát hét év 
alatt, mindössze har-
minc film készült. 

Ma már kevesen van-
nak a nagyszerű gárdá-
ból. Hollay Kamilla a 
Jászai Mari Otthonban 
lakik, Lóth Ila a Ma-
dách Színház tagja, 
Lucy Wett, Góth Annie, 
Vándory Gusztáv nyug-
díjban; bennük még 
elevenen él a Star Film-
gyárban eltöltött évek, 
kedves szerepeik és pá-
lyatársaik — számunk-
ra már filmtörténetté 
vált — emléke. » 

PÁNCZÉL GYÖRGY*; 

Balogh Béla egyik legsikeresebb rendezése volt az -ötödik osztály". Képünkön az ágy-
ban Verebes Ernő. mellette Lóth Ila, Kürthl Teréz, a háttérben ld. Latabár Árpád 


