
Nemrég töltötte be 81. születés-
napjót Deésy Alfréd érdemes mű-
vész, a magyar filmgyártás egyik út-
törője. Életének színes epizódjait 
gyűjti össze készülő könyvében. 
Ezekből közlünk egy érdekes részle-
tet — az első magyar filmgyár meg-
teremtésének történetét. 

Mindig csodálkoztam, hogy a kicsi 
Dánia filmművészete — a NORDISK 
vállalat — milyen kimagasló értékű 
filmeket produkált akkor, amikor a 
nagy országok még mindig csak át-
meneti üzletnek tekintették a film-
gyártást. 

Ezekre a filmekre gondoltam ál-
landóan és azon töprengtem, hogyan 
lehetne nálunk is filmgyárat épí-
teni. Gyár nélkül nem lehet jó filmet 
készíteni! 

Bemutattak nekem egy Geiger Ri-
chárd nevű fiatalembert, akinek 
posztókereskedése és négymillió ko-
ronája volt. 

Uccu neki, környékezzük meg: egy 
filmgyár eszméjével! Igen ám, csak-
hogy ennek a 26 éves fiatalember-
nek, aki két év alatt ennyi pénzt ösz-
szehozott, bizonyosan esze is van! 
Volt bizony! — Előbb csináljunk 

egy filmet, s ha megtalálom a szá-
mításomat, lesz filmgyár — mon-
dotta. Az addig gyártott magyar fil-
mek — a sikeresebbek — csak egy-
két év múlva hozták meg a hasznot. 
Mit csináljunk? Hosszas gondolko-
dás után kisütöttük: Petőfi János 
vitézét visszük filmre. Nagyon tet-
szett a mecénásnak az ötlet, azonnal 
adott előleget. A filmet egy Berlin-
ből hazatért magyar filmrendező, 
Illés Jenő alkotta. János vitézt én, 
Iluskát egy fiatal, gyönyörűszép vi-
déki, szőke színésznő, Hollay Ka-
milla játszotta. És úgy játszotta el, 
hogy két év múlva sztárja lett nem-
csak a -Sztár- Filmgyárnak, hanem 
a bécsi és berlini stúdióknak is. 

És a János vitézzel megtörtént a 
csoda: hat hét alatt megtérültek a 
film kiadásai, Magyarországon öt 
évig volt műsoron, és Amerika is 
megvásárolta, ami nagy szó volt ab-
ban az időben. 

Almom valóra vált, Geiger betar-
totta ígéretét, és megépítettük Ma-
gyarországon az első állandó film-
gyárat — a Sztárt, Pasaréten. 
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ALVAJÁRÓ BONIFÁC 
A népszerű francia filmkomikus, Fernandel új vígjátékában (a közel-

jövőben nálunk is bemutatásra kerül) egy áruházi detektívet alakít, aki egy 
elszánt és megfoghatatlan áruházi tolvaj után nyomoz. Fernandel partnerei 
új, fiatal francia színészek: Mathilde Casadesus, Yves Deniaud, Gaby 
Andrieux. 




