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I j életünk szülötte és harcosa a magyar filmi 

Három új filmünk bemutatásával kezdődik ma Szegeden 
a Magyar Filmhét 

Szeged kulturális életében iin. 
népi esemény kezdődik a mai na-
pon : a Magyar Film Hete. A ma-
gyar filmgyártás szempontjából 
nagy fordulatot jelent az a lény, 
hogy eljuthattunk odáig fúm-
hetet rendezhetünk. Ez a tény azt 
jelenti, hagy a magyar filmgyár-
tás már erősen áll a lábán s 
olyan alkotások sorozatával lép-
het dolgozó népünk elé, amelyek 
IsüszKén hirdetik kulturforradal-
munknak ezen a területen elért 
eredményeit. 

A magyar játékfilmgyártás fej. 
liidésérül sokat tud már a dolgozó 
nép. Nem érdektelen azrmhan, ha 
megismerkedünk a magyar film-
művészetnek olyan területével is, 
amely egyre szárnyalóbb magas-
ságok felé tör, egyre fokozódó je. 
tentöséggel tép be a filmművészet 
területére. Ez a terület: a doku-
mentum és népszerű tudományos 
film művészete, amelynek alkotása 
a ma Szegeden bemutatásra ke-
rülő „Vadvízország" eimü Kos-
suth-díjas film is, 

A magyar filmgyártásban nem 
tekinthet túlságosan hosszú múlt-
ra vissza ez a művészeti ág. Lé-
nyegében csak a filmgyártás ál-
lamosításával indult el útjára s 
felhasználva a szovjet filmmüvé-
sietnek ezen a téren elért kiváló 
eredményeit és személyes segítsé-
gét, rövid néhány év alatt jelen-
tós eredményekről adhatnak szá-
mot a dokumentum filmek és nép. 
szerű tudományos filmek készítői. 

Beszéljünk csak néhány kiemel-
kedő 'eseményről. Arról, hogy a 
Karlovy-Varyban az elmúlt év 
nyarán megtartott filmfesztiválon 
nagy nemzetközi versenyben a 
magyar „Anyag szerkezete" című 

film, mint a legjobb oktatófilm a 
népszerű tudományos filmek okle-
velét nyerte el. Vagy beszéljünk 
arról, hogy Homoki Nagy István 
„Egy kerecsen-sólyom története" 
című filmje a Szovjetunióban, a 
népi demokratikus országokban, 
de még a haladó nyugati közvéle-
mény előtt is óriási sikert aratott 
és a haladó nyugati lapok, mint a 
filmgyártás új nagyszerű eredmé-
nyét ismertetik hosszú cikkekben. 

Mindezek után készítette el dr. 
Homoki Nagy István a szegedi 
Fehértó rendkívül izgalmas ál-
lat. és növényvilágáról szóló film-
jét. « ,,Vadrízországot" — amely 
a Magyar Filmhét megnyitójaként 
kerül bemutatásra Szegeden — s 
amelyért a legnagyobb magyar 
kitüntetések egyikében, Kossuth-
díjban részesült. 

A magyar dokumentum és nép-
szerű tudományos filmgyártás e 
gyorsiramú fejlődése új, nagy-
szerű feladatok megoldására kész-
teti ezeknek a filmeknek az íróit, 
rendezőit. A Magyar Híradó és 
Dokumentum Filmgyárban most 
készül egy rendkívül érdekes, szí-
nes film, amely M-unkácsy Mihály 
művészetével ismerteti meg a kul-
túra iránt egyre nagyobb érdek-
lődést tanúsító dolgozó tömegeket. 
Ugyancsak most készül a Tisza 
vidékének életét bemutató színes 
film. Egész estét betöltő színes 
dokumentum filmen örökítik meg 
szociális építésünk nagyszerű, al-
kotásait, Sztálinvárost, Inotát, a 
budapesti földalatti gyorsvasutat. 
Film készül a színek szerepéről a 
természetben és a „Vadvízország" 
Kossuth-díjas rendezője is nekilá-
tott már új filmje előkészítésé-
nek. amelyben az erdők rendkívül 
érdekes éleiét mutatja be. 

Ma ünnep! mvgnvitóelftadás a szegedi Szabadság-
és Vörös Csillag-moziban 

A Magyar Filmhét megnyitása alkalmából ma, csütörtökön sote 7 
órai kezdette rendeznek díszelőadást a szegcdi Szabadság-moziban. A 
díiztJoadást a Magyar Híradó és Dokumentum Filmgyár, valamint a 
Mozgóképi!zemi Vállalat rendezi. Ezalkalommal mutatják be a „Vadvíz-
ország" című új, magyar színes természettudományos filmünket és „A 
kis kakas gyémánt félkrajcárja" című első magyar színes rajzfilmün-
ket is. A díszelőadáson résztvesz a „Vadvízország" című film alkotója, 
dr. Homoki Nagy István Kossuth-díjas is. Ünnepi beszédet Dénes Leó 
elvtárs, a Szegedi Városi Tanács VB-elmöke mondja. A „Vadvízország" 
című filmet péntektől kezdve a szegedi Vörös Csillag-mozi játaaa. 

A szegedi Vörös Csillag moziban ugyancsak a Magyar Filmhét 
alkalmából mutatják be este 6 és. 8 órai keadeltol az „Ütközet békében" 
című új magyar filmünket. Ez az első filmünk, amely a magyar nép-
hadsereg életével foglalkozik. A filmet a további napokon a szegedi 
Szabadság mozi játsza. 

V a d v i z o r s z á g 
FILM A SZEGEDI ÚJFEHÉRTÖ MADÁRVILÁGÁRÓL 

A „Vadvízország" a szegődi Űj-
fthértó vízalatti és vízfeletti állat-
világát mutatja be Mersze észak-
ról, a sarkkör táján fészkelő mada-
rak tömegei gyűlnek össze a Sze-
ged melletti vadvizekre. Az ébredő 
tavasz és az ősz közötti időben mu-
latja be a film a madársziget népét. 
Űj életek születnek a nedves zsom-
békok között. A szigetek rétjein vi-

A „Vadvizország" két „szereplője" 
rágeirdő illatozik. Alkalmas fészke-
löhelyet keresnek maguknak a guli-
pánok, cankák godák. megindul a 
költcs. A puszta sziget benépesül 
védtelen madárotlhonokkal. Kivi-
rágzik az élet a sokféle madárto-1 nosz királytól jogos tulajdonát. 

nlk a félelmetes görény, amely már 
he lek óta pusztítja a madarakat. 
Egyik madár a másikat riasztja. 
Egyedüli védekezés most a gyors 
menekülés. A görény prédára les. 
Szimatol a madártojások után. A 
kiharapott tojásokban egymásután 
pusztulnak el a most éledező ma-
dárfiókák. 

A nádi sűrűben kikeltek a kis ví-
zicsibék. A kicsiket hívogatja a lan-
gyos víz, a nádas mélye. A nádszá-
lak közé szőtte fészkét a nádirigó. 
Pár méterrel odább s-orgalmasan 
költ szomszédja is. Feszülten lesi 
őket a ka kuk, a hírhedt toj átcsem-
pész. Mig a nádirigó élelem után 
néz, a kakuk villámgyors mozdulat-
tal ellop egy tojást. Helyébe saját, 
ját csempészi. Hetek múlva a fé-
szekben kikel a kakukporonty és 
vízbelöki fészektestvéreit. Ilyen 
énképek hozzák közel a nézőkhöz 
ezt a sajátságos világot- Amikor a 
film utolsó jeleneteiben a szárnyas 
vándorok elhagyják az őszülő tájat, 
sajnáljuk, hogy meg kell válnunk 
„Vadvizország"-tói. 

A magyar filmgyártás űj alkotá-
sa jelentős lépés a természet»udo-
mányok széleskörű elterjesztéséhez. 
A film alkotója művéért 1952-ben 
Kossuth-díjat kapott. 

A „Vadvízország" című filmmel 
egy műsorban szerepel a „Kis kakas 
gyémánt félkrajcárja", kisfilmgyár-
l ásunk első színes rajzfilmje. Kis-
filmünk megtanít arra, hogyan kell 
harcolni az igazságért, amely min-
dig győzelmet arat. Arról szól a 
film, hogyan szerezte vissza a go-
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jásókból, de hirtelen veszély fenye- gyémánt félkrajcárt a furfangos 
geti a madársziget népét. Megjele-1 kis kakas. 

ÜTKÖZET BÉKÉBEN 
Első filmünk a néphadsereg életéből 

Tüzes gyerek, olyan „fenegyerek" 
féle ez a Beké András. Amit egy-
szer a fejébe vesz, véghezviszi, az 
bizonyos. Jó tulajdonság a nagy 
akaraterő, a lendület. De András-
nál az a baj, hogy hősiességét ösz-
bzetéveszti a hősköd őssel. 

Elhatároz*, hogy felszántja » 

Varjas dombot traktorral és hiába 
próbálnak lelkére hatni jó szóval, a 
makacs legényt nem tudják eltérí-
teni szándékától. — A végén per-
sze összetöri a traktorl. Ez az eset 
közvetlenül bevonulása elölt törté-
nik. 

Este az e@re6pnsB*ai (jennel őszö-

Szólnunk kell még a Magyar 
Híradó és Dokumentum Filmgyúr 
munkájának ismertetésekor a ma. 
gyar rajzfilmgyártásról, amely-
nek első alkotása az „Egy kis ka-
kas gyémánt félkrajcárja" című 
színes film. Éz ugyancsak most 
kerül Szeged mozilátogató közön-
sége elé a ma kezdődő Magyar 
Filmhéten. Az első eredmények 
után most már gyors ütemben ké-
szülnek a további rajzfilmek. A 
rajzfilm stúdióban most az „Er-
dei sportverseny" című igen mu-
latságos és tanulságos filmen dol-
goznak. 

A Magyar Híradó és Dokumen-
tum filmgyár munkájának ismer-
tetésekor nem feledkezhetünk meg 
a magyar filmgyártás büszkeségé-
ről: a magyar plasztikus film 
megszületéséről. Az első magyar 
plasztikus filmek a színes „Állat-
kerti séta" és az .,Artistavizsga" 
már elkészültek s Budapesten most 
folyik az első plasztikus mozi épi-
tési munkája, hogy néhány napon 
belül a Szovjetunió után Európá-
ban másodiknak Magyarországon 
is megnyissa kapuit a dolgozók 
elölt. 

A Magyar Híradó és Dokumen-
tum Filmgyár mind nagyobb 
ütemben fejlődő munkáját egyre 
nagyobb mértékben segíti az a 
szeretetteljes támogatás, amit a 
dolgozók nyújtanak véleményeik-
ke, a film készítőinek. A dolgozók 
és a fűm művészeinek ez a szoros 
kapcsolata a biztosítéka annak, 
hogy a filmművészetnek ez a ná-
lunk még a múltban ismeretlen 
területe a dolgozók egyre széle-
sebb tömegeit hódítja meg, 

K.Z. 

vetkezet vidám ünnepségen búcsúz-
tatja a bevonuló fiatatokat. András 
meg ezalatt otthon marad szégyené-
ben. Egyszer csak tréfás rigmusok 
csendülnek fel az ablaka alatt, a 
nóta róla, a hetvenkedő traktoros-
ról szól. András dühösen kiált ki 
a legényeknek: hogy majd meglát-
ják, mikor visszajön a katonaság-
tól, a vállukon fogják végigvinni 
a falun. 

A néphadseregben som változik 
meg egyszerre András. Egyéni di-
csőséget hajszol, nem tudja, mi a 
vasfegyelem, amely néphadseregünk 
soraiban uralkodik. Még az igaz 
barátság fogalmái sem ismeri, mert 
megsértődik, amikor barátja ke-
ményen szemébe mondja hibáját. 

A fegyelmezel len, hetvenkedő fiút 
szigorított fogdával ia megbüntetik 
és mikor büntetését letölti, szomo 
rúan megy vissza bajtársaihoz. Úgy 
véli, hogy nem fogadják vissza, 

A csehszlovák-magyar barátsági szerződős évfordulóján 

Művészi műsorral szerepelt Szegeden 
a Smetana csehszlovák vonósnégyes 

Kedden este a Zenekonzervatóri. 
umban rendezték meg a csehszlovák 
Smetana együttes nagy érdeklődés-
sel várt hangversenyét. A kiváló 
művészi teljesítményen és zenei él-
ményen túl, amit a hangverseny 
nyújtott, különös jelentőségei adott 
ennek az estnek a csehszlovák-ma-
gyar barátsági éa kölcsönös segély-
nyújtási egyezmény harmadik évfor-
dulója. Ezen az évfordulón ez a 
hangverseny is a népek közötti ba-
rátság megvalósult gondolatának 
adta újabb bizonyítékát. 

A vonósnégyes műsorán Mozart 
C dur, Dvorzsak Asz-dur és Sme-
tana egyik vonósnégyese szerepelt. 
A fiatal művészekből álló együttes 
tökéletesen szólaltatta meg ezeket a 
müveket: nemcsak a technikai meg-
oldások voltak kifogástalanok, de 
az eltérő zenei stílusok szellemébe 
való beleélés, a más-más korban 
éli zeneszerzők különböző mondani-
valója előadása is mintaszerű volt. 
Mozart klasszikus formákban fel-
épített dallamainak helyes megszó-
laltatása után Dvorzsak roman-
tikusabb mondanivalója is kiválóan 
érvényesült. 

Jellemző az együttes munkájára 
a szólamok kifogástalan, tökéletes 

megszólaltatása. Kamarazenében aa 
egyes szólamok tökéletes intonálása 
elengedhetetlen, nem különös érdem 
tehát, mégis a csehszlovák együttes 
pontos, fegyelmezett és minden te-
kintetben kifogástalan szólamveze-
tését külön ki kell emelnünk. A tö-
kéletes egyéni játék is elősegítette, 
hogy az összjáték kifogástalan le-
hessen. Érdekes és jellemző ebben a 
tekintetben, hogy a művészek kotta 
nélkül játszottak: bizonyságát adva, 
hogy feltétlen urai annak a zenei 
anyagnak, amelyet előadnak. 

A művészek — Novak, Kosteoky, 
Rybensky Kohaut — jó munkájúi, 
nagyértékű zenei teljesítményét a 
szegedi közönség lelkes tapsokkal 
köszönte meg. Bebizonyította ez a 
hangverseny is, hogy a Csehszlovák 
Népköztársaságban az újszel'emű 
zenei munka mennyire eredményes. 
Ezen túl pedig igazolta, hogy a 
népi demokratikus országok művé-
szeinek baráti látogatása komolyan 
segíti a népek barátsága gondolatá-
nak megszilárdulását. Éppen ezért 
az illetékesek fontos feladata, hogy 
minél többször biztositsók a baráti 
országok művészeinek szegcdi sze-
replését is. (ö. I.) 

Szocialista együtt működési szerződést kötött 
a szegedi Nemzeti Színház két nagyüzemmel 

és a Pedagógiai Főiskolával 
Szocializmust építő népünk álla- désekben szakmai tanácsokkal 

mosdott színházainkat új, nehéz és segítik a szinház munkáját. Deko-
megl'isztelő feladatta bízta meg: a rációs anyagokai bocsátanak a szln« 
színpad művészetével szolgálni a ház rendelkezésére, énekkarukat, 
magyar nép kommunista szellemben zenekarukat adott esetben köl-
való nevelésének ügyét. Ailamosi- csönadják. 

Szirtes Ádám. az „Ütközet békében" 
című film főszereplője. 

mert nem méltó hozzájuk. Csakha-
mar meggyőződik tévedéséről: 
újonctársai meleg szeretetlel üdvöz-
lik. 

A politikai tiszt szavai nyomán 
felismeri, hogy nem a közösség ta-
szította el őt magától, hanem ő 
maga járt külön utakon. András fel-
ragyogó szeméten tükröződik, hogy 
tudja már, mi a teendője. 

Egy év múlva rá sem lehet is-
merni a fiúra. Versenyző kedvét 
helyes irányba terelte a néphadse-
reg nagy nevelőiskolája. Öntudatos, 
gerinces embert faragtak belőle és 
az új bevonulók elé már példaké-
pül lehet állítani, 

Beke András alakjában sokan ma-
gukra ismernek majd s akik még 
bevonulás előtt állnak, arra fognak 
törekedni, hogy ne essenek Beke 
András hibájában. 

Dózsa Marika és Beke András 
szerelme átszövi a film meséjét és 
a néphadsereg életéből vett derűs 
jelenetek tarkítják Beke András ka-
tonaévének történetét. 

Az „Ütközet békében" forgató-
könyvét Halász Péter írta, rendező 
Gertler Viktor. Szirtes Ádám ala-
kítja Beke Andrást, Pécsi Sándor 
Kossuth-díjas, Bessenyei Ferenc, 
Molnár Tibor játszák a többi fő-
szerepet. Új színészeket is avat a 
film, Marika szerepében Szenlirmai 
Éva mutatkozik be a mozilátogatók-
nak. 

tott színházaink minden erejüket 
igyekszenek latba vetni ennek a 
fontos és szép feladatnak a teljesí-
t é s é r e . 

A szegedi színház dolgozói is kö-
vetni akarják a szovjet színházak 
példamutatását. A Szovjetunióban 
a művészek igen ezoroa kdpcsolai-
tot tartanak fenn az üzemek, kol-
hozok dolgozóival, de ezen túlme-
nően. maguk a színházak Í6 szoros 
kapcsolatokat teremtenek azáltal, 
hogy szocialista versenyszerződé-
seket kötnek. A szegedi Nemzeti 
Szinház most az elmúlt hetekben 
a szovjet színházak példájára Rá-
kosi elvtárs 60. születésnapja tisz-
teletére, majd • hazánk felszabadu-
lásának ünnepére szocialista együtt-
működési szerződést kötött a 
Szegedi Textilmüvekkel, az Új-
szegedi Kender- és Lenszövő Vál-
lalattal, valamint a Szegedi Peda-
gógiai Főiskolával. 

Ezek a szerződések komoly köte-
lezettségekkel járnak színházunk 
és az üzemek, illetve a főiskola 
számára egyaránt, de ugyanakkor 
új. mélyebb kapcsolatot jelentenek 
az' üzemi dolgozók és a színház 
tagjai között. 

Az üzemek részéről vállalták, 
hogy rendszeresen látogatják a 
szinház előadásait és az előadások 
után vitát rendeznek. A szocialista 
építést ábrázoló darabokkal kap-
csolatosan felmerülő szakmai kér_\ 

Ez a szerződés nemcsak erkölcsi, 
de anyagi szempontból is nagyje-
lentőségű. Az Újszegedi Kender-
és Lenszövő Vállalat például a 
„Bánk Bán" című operánk előadá-
sához a IV. felvonáshoz szükséges 
összes fekete függönyöket és jel-
mezeket megfestette. 

A színház több ízben üzemláto-
gatáson volt a Szegedi Textilmü-
veknél és behatóan tanulmányozta 
a termelés szocialista módszereit. 

A színház -részéről vállalták, hogy 
a bérlettel nem rendelkező dolgo-
zóknak biztosítják az előadások 
csoportos, kedvezményes látogatá-
sát. Az üzemek kultúrélefét hatha-
tósan támogatják, oktató, illetve 
patronáló! küldenek ki, a színtház 
szabója, fodrásza állandó tanács-
csal szolgál, egyes előadásaikhoz 
díszleteket ad kölcsön, adott eset-
ben művészeket küld ki műsoros 
rendezvényekre. A szerződés kö-
zös pontjai között szerepcinek a 
közös politikai, társadalmi meg-
mozdulások, sportesemények közös 
rendezése 6tb. 

Ezeknek a szerződéseknek az • 
célja, hogy az üzemek és a szín-
ház dolgozói minél eredményeseb-
ben járuljanak hozzá öléves ter-
vünk harmadik évének sikeres be-
fejezéséhez. 

Váradi Zsuzsa 
a „Délmagyarország" levelezője, 
a szegedi Nemzeti Színház tagja 

A Szegedi Város i T a n á c s vezet 
a Debreceni T a n á c c s a l folyó 

párosversenyben 
Az elmúlt évben a Pártkmnyresz-

szus tiszteidére Szeged Város Ta-
nácsinak dolgozói a debreceni Vá-
rosi Tanács dolgozóit párosversenv-
re hívták n tanácsok előtt álló fel-
adatok határidő előtti végrehajtá-
sára. Az. évv'égi kiértékelés azt bi-
zonyította, hogy mindkét városi ta-
nács munkáját a párosverseny igen 
Jelentősen előrevltte mind a be-
gyűjtés. mezőgazdaság. pénzügy, 
beiskolázás stb. területén előirány-
zott tervek teljesítésében. A muii-
kaverseny lehetővé tette, hogy a 
versenytársak megismerkedjenek a 
helyes munkamódszerekkel, ame-
lyek a feladatok végrehajtását terv-
szerűbbé tették. A szakszervezeti 
bizottságok Is sokat fejlődtek ez idő 
alatt 

Rákosi elvtárs 60. születésnapjá-
nak tiszteletére a két város tanácsa 
hosszúlejáratú versenv&zerződésft 
kötött az 1952. évi tervek teljesíté-
sére, illetve túlteljesítésére. Az rfső 
negyedévi terv teljesítésében Szeged 
Város Tanácsának dolgozói Végez-
tek eredményesebb munkát. Az ipa" 
ri. mezőgazdasági, oktatási és egész, 
ségiigyi osztályok dolgozói az első 
negyedévben tervüket lényegesen 
jobb eredménnyel teljesítették, mint 
Debrecen Város Tanácsának dolgo-
zói » így 18—13 pontarányban nyer-
ték meg a versenyt. 

A kiértékelés során ismét 'gen 
sok jó tapasztalatot nyújtott egy-
másnak mindkét városi tanács. Ez 
újabb segítség a tanácsok elötf'álló 
feladatok hiánvtalan megoldásáhan, 
a batáridő előtti tervteljesttésben. 

f f í á f u s etsciéu Szegeden mutatkozik, bt 

a Belugpminisztéiiufn ICözfxOnU £hcU~ 
és Táncegyüttest 

Hosszú hónapok óta készül Buda-'már Márton énekkar vezetőt, Járóka 
pesten az első országos nyilvános Sándor kiváló népi zenekar kar-
szereplésére a Belügyminisztérium nagyát, Böröcz József elvtársat, a 
Központi Ének- és Táncegyüttese, tánckar vezetőjét és Róna Frigyes 

A művészegyüttes 170 főből áll. rszds elvtársat, a szimfónikus zene-
Hetven tagú vegyeskar, 26 tagú kar karnagyát. 
tánckar, 16 tagú zenekar, népi 
hangszerekkel és 56 tagú szimfóni-
kus zenekar dolgozik együtt és ké-
szül az országos bemutatóra 

Az együttes első országos bemu-
tatója május 1-én este 7 órakor 
Szegeden lesz az újszegedi liget-
ben lévő 5000 személyt befogadó 

A művészeti vezetők között meg szabadtéri színpadon. Műsorszá-
kell említeni Dávid Gyula elvtárs maikat Szeged élenjáró dolgozóinak 

|Erkel-díjas művészeti vezetőt, Kai-1ajánlják, illetve ajándékozzák. 


