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Filmsztár & Comp 
Hónapok óla feszült kíváncsisággal lesem a be» 

stólőfilmröl érkező hol aggasztó, nyugtalanító, hol 
pedig fölvillanyozó híreket, vájjon micsoda vál-
tozást, átalakulást idéz majd elő mindennapi éle-
tünkben ez a távolban zajló forradalom, amelynek 
egyelőre csak moraja érkezik el hozzánk. És ahogy 
böngészem a külföldi szaklapokat, uj fordulatokat, 
váratlan szenzációkat keresve, olvasom, hogy Lon-
donban nemrég befejeztek egy uj beszélöfilmet, 
amelynek főszerepét egy gyönyörű cseh színésznő 
játszotta, azaz helyesebben csak a főszerep felét, 
a mozgást és a játékot, mert a szöveget az angol 
színpad egyik legszebben beszélő hősnője mon-
dotta a mikrofonba a kulisszák mögött. 

Mikor eddig jutottam, valami furcsa borzongás 
futott keresztül a hátamon. Arra gondoltam ugyan-
is, micsoda szédületes lehetőségek bontakozhat-
nak ki ebből a látszólag egyszerű eseményből, 
hogy két ember, két művész egyesítette és egye-
síthette különböző emberi tulajdonsa jait, művészi 
képességeit e g y személy megalkotására. Csudá-
lom, hogy az a kétségkívül ügyes embur, akinek 
az ötlet" először eszébe jutott, nem reklamírozta 
ötletét azonnal a »nincs többé kopasz fej« min-
tájára a következő szavakkal: »Nincs tóbbé csú-
nya tehetség! Nincs többé ruthangu szépség! Ne 
dobja el használt ábrándjait! Két hibásból csinál 
egy hibátlant a F i l m s z t á r & C a m p . föl-
találója!« 

Biztosan özönlöttek volna a jelentkezők. Mert 
fessék elgondolni, milyen lehetetlen állapot volt 
eddig, micsoda jelentéktelen ostobaságok akadá-
lyozták a mindkétnembeli emberiség érvényesü-
lését a szini pályán. Hiába volt valaki egetverő 
tehetség, ha csúnya volt, ha nem volt hibátlan 
• teste, alakja, külső megjelenése, vagy rossz 
volt a filmarca, nem mehetett filmszinésznő&fk. 
Ezzel szemben lehetett valaki lélegzetelállító szép-
ség, ha nem tudott a hangjával s a nyelvével 
Jiánni, ha énekben cs beszédben egyaránt tehet-
ségtelen volt, vagy ha rut volt az orgánuma, 
liiába követett el mindent, hiába vásárolt magá-
nak színházat, szerzőt, közönséget és kritikust, 
a színpadon mégsem boldogulhatott. Hát ennek 
az igazságtalan mellőzésnek mától kezdve vége, 
most már mindenki előtt szabad az ut, ha a te-
hetségnek valamilyen formája lappang benne. 

Ezentúl majd társascégek alakulnak olyasfor-
mán, ahogy az esti korzón társulnak a kaland-
vágyó nők: egy csúnya meg egy szép. A csúnya 
rendszerint beszédes, okos és agresszív,, a szép 
pedig hallgatag, buta, passzív, de azért mindenre 
használható. A beszélöfilm kialakuló világában is 
így egyesitik majd képességeiket a csúnya hang-
fénomén és a hibás beszédű, rosszhangü, ~de'min-
den másra kitűnően használható világszépe. És 
nemsokára Hollyvood és a beszélőfilm többi met-
ropolisának uccáin ilyen táblák ielenuek majd 
meg: 
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Iia aztán rájönnek a társulás izére és előnyeire, 
akkor láthatunk majd cifrább társascégekét is. 
Olyan vállalkozásokat, melyekben nem két kü-
lönböző fogyatékosságban szenvedő ember egészíti 
ki egymást, hanem két átlagonfelüLi, más-más 
téren brillírozó művész egyesíti erőit egészen 
rendkívüli föladatok megoldására. Micsoda szen-
zációs művészi és anyagi lehetőségek állnak pél-
dául egy olyan szövetkezés előtt, mely ezt a firmát 
Írathatná ki: 

GIGLI és HARRY PIEL 
HOSIENOROK ÉS AKROBATÁK 

És ha már ott tartunk majd, hogy a társulás 
rendes, bevezetett szykás lesz, akkor egy-egy ne-
hezebb szerepre miért ne alakulhatnának egész 
részvénytársaságok? A főrészvényest fotografálnák, 
a humoros részeket a világhírű komikus beszélné, 
az énekes részt a leguagyszerűbb tenorista éne-
kelné, a szerelmi vallomást a suttogó bariton 
susogná és az utolsó jeleneiben, a haldoklás per-

ceiben a világ legnagyobb tragikus színésze hö-
rögne artikulátlan hangokat. 

Természetesen a szövetkezések magát a beszé-
Töfilm műfaját is átalakítják a saját képükre. 
Ilyen cimü filmek jönnek majd forgalomba: Az 
ezerhangu asszony, Egy test két lélek, Aki egy 
zenekart nyelt, Basszus vagy mezzoszoprán? stb. 
A burleszk is egészen uj lehetőségekkel gazda-
godhat. Képzeljék el például Jackie Coogant a 
Saljapin basszusával, vagy a Chaplin-filmekben 
szereplő kétméteres husóríást, amint egy kisgyerek 
cérnahangján szerelmet vall. 

I lát mindez nagyon szcp, de a látóhatáron 
két fenyegető veszedelmet vélek fölismerni és 
könnyen megeshetik, hogy a társascégmüvészet 
kifejlődését és elterjedését ez a két veszedelem 
akasztja majd meg. Az egyik: a kritikusok állás-
foglalása. Ugyanis szegény kritikusok, akik majd 
nem tudják biztosan, hogy melyik hang kitől 
ered, attól vaJó félelmükben, hogy le találják 
rántani a legjobb barátjukat és esetleg legna- • 
gyobb ellenségüket dicsérik meg, nem mernek | 

majd kritikát irni és testületileg foglalnak állást 
a társascégek ellen. A másik, ennél sokkal súlyo-
sabb veszedelem, a primadonnák természetében 
keresendő. Férfi színészekről még elhiszem, ámbár 
róluk se nagyon, hogy ideig-óráig képesek a közös 
cél erdekében egybeolvasztani személyüket. De na-
gyon kétlem, hogy a primadonnák ebbe az egybe-
olvasztásba véglegesen bele tudjanak törődni. Ha 
megkérdeznék valamelyik, ünnepelt pesti prima-
donnát, hogy mit szóina egy ilyen társuláshoz, 
egész biztos igy fakadna ki: »Hogy én játssara 
és m á s n a k a hangjában gyönyörködjenek, vagy 
én énekeljek és a r i v á l i s o m , az a tehetség-
telen senki mutogassa magát a vásznon. Hát csak 
nem őrültem meg! Akkor inkább vigye el az 
ördög az egész beszélőfilmeí és maradjon minden 
a régiben...« 

Ha pedig a primadonnák így gondolkoznak, 
akkor lehet, hogy az egész társascégmüvészetből 
nem lesz semmi. 

Hont Ferenc. 

Ékszert részletfizetésre csakis a készítőnél 
drágán vesz 1! № « s S i P Q n & @ r l vehet legolcsóbbanII 
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Öt héoapfs fizetés nélkül dolgozott a végrehajtó: 
2000 pengőt elsikkasztott 
Nyolchénapra Hélfék Kiss Antal makói végrehajtó! 

'(A Ddlmárfynrorszőg munkatársától.) 'A 
szegedi törvényszék Gömőry.tanácsa kedden 

délelőtt egy sikkasztó makói végrehajtó fölött 

Ítélkezett. Kiss Antalt Makó városa mint ki-

segítő napidijast és mint kisegítő végrehajtót 

alkalmazta. Ebben a minőségében követte el 

a sikkasztások tömegét, amelyek miatt a sze-

gedi ügyészség öt vádiratot adott ki ellene. 
Kiss Antal a csalásokat ugy követte el, hogy 

a végrehajtást szenvedő felektől felvette a 

pénzt, de azzal nem számolt el, hanem saját 

céljaira fordította. Az elsikkasztott összeg 
sohasem volt több 10—40 pengőnél, de hosz-

szu hónapok alatt, amig manipulációit foly-

tatta, kétezer pengőn felüli összeget sikerült 
eltulajdonítani. Amikor a város rájött, hogy 

Kiss Antal végrehajtótól sehogysem folynak 

be a pénzek, vagy csak feltűnően keveset 

fizet be a város pénztárába, hivatali vizsgá-

latot rendeltek, el, melyek során minden ki-

derült. 

A feljelentések légiója indult meg Kiss An-

tal ellen. A nyomozás lefolytatása Titán az 

ügyészség egyrendbeli folytatólagosan elköve-

tett hivatali sikkasztással és egyrendbeli köz-

okirathamisitás büntette miatt adott k i el-

lene vádiratot. Letartóztatása u tán is egyre 

érkeztek ellene a feljelentések, az ügyészség 

ezekről kü lön vádiratot készített. 

A' pénteki főtárgyaláson Kiss Anta l sírva 
ismerte be bűnösségét és azzal védekezett, 
hogy sikkasztásai elkövetésében a város a 
hibás, ö t ugyanis a város alkalmazta kisegítő 

napidi jasnak. de később több társával együtt 

kitették állásából. Akkor vállalkozott arra, 

hogy addig, amig üresedés lesz a városnál, 

ingyen foj dolgozni. A város ezt elfogadta 
és öt hónapon keresztül dolgoztatta ingyen. 
Nagy családjáról azonban gondoskodnia kel-

lett és ezért adta fejét sikkasztásra. 

törvényszék Kiss Antal töredelmes beis-

merése után mellőzte a nagyszámú tanuk ki-

hallgatását és meghozta ítéletét. Kiss Antalt 

az enyhítő körülmények figyelembevételével 

nyolchónapi börtönbüntetésre itélte. Kist 'An-

tal az Ítéletben megnyugodott. 

t 
L á n g E r l da édesanya, özv. H u b a y P á t n é szül. E r a n k V i l m a mint feleség. 

P á l és G y ö r g y fiai. továbbá az összes rokonság mély fájdalommal jelenti, hogy 

a legjobb férj, fíu, apa, v5 

Hubay Pál 
f. hó 2-án 12 árakor, éleiének 47-lk évében, rövid szenvedés után Jóságós lelkét 

visszaadta Teremtőjének. 

Drága halottunk hült felemét f. hó 4-ért d. u. 1 órakor fogjuk a belvárosi 

halottas kápolnából a róm. kath. egyház szerlarlása szerint beszenteltetni és onnan 

a belvárosi temetőben örök nyugalomra helyeztetni. 

Az engesztelő szent miseáldozat ez elhányt lelki üdvéért f. hó 4-én d. e. 10 

órakor fog az alsóvárosi templomban az Egek Urának bemulattatni. 

Szeged, 1929. december 3. 

E m l é k e d l e l k ü n k b e n ö r ö k k é é l n i f o g ! 

Külön villamos a Dugonics-térről indui fél 1 órakor, 400 


