
A katona apja 
É r d e m o. 

két szóval 
A katona apja cimú szov-
jet, a Grúzia Filmstúdió ál-
tal készített filmről a be-
számolómat. Ezt a véleményt 
nemcsak a film közvetlen 

megnézni — e tam. A második világhábo-
kell kezdenem rú nemzedékek döntő, meg-

rendítő élménye, sorsforduló-
ja volt, így persze termé-
szetes, hogy egyrészt min-

keny ellenszegülés. A film 
nem erőlteti a gondolato-
kat, egy grúz apa, egy egy-
szerű, nehéz beszédű, grúz 
földműves érzelmeinek és 

dig újabb és újabb megfő- gondolatainak természetessé-
galmazásra serkenti a művé-

hatása, az első benyomás szeket, míg nem érzik sok-
alapján mondom, hanem a rétűségében találóan rneg-
beszámoláshoz szükséges fogottnak és megfejtettnek 
megfontolás utón is. Mellő- a témát, másrészt újabb és 

újabb gyártmányra serkenti 
a művészetek mesterembe-

zöm a film tartalmának ki-
vonatolását, egyrészt azért, 
mert az ilyen történésvázlat reit is. 
vajmi keveset mond bár-
mely filmről, bármely mű-
ről, hiszen a művészi erő, 
de még az érdekesség is 
együttesen rejlik a törté-
netben és a megformálásban 
— egy jó mű esetében szét-
választani a kettőt egymás-
tól egyenlő a mű degradá-

A második világháborúról 
szólva elkerülhetetlen a 
borzalom élménye. De az él-
mény örvényszerűen csábít 
a morbiditás és az antihu-

gével jeleníti meg azokat. 
A szavak is helyükön van-
nak így hát a filmben, Nem 
avatkoznak a képbe: nem 
magyaráznak, következnek 
az emberi természetből, a 
helyzetben fakadó indula-
tokból. A nagy jelenetek, 
amelyek a tíz-tizenöt évvel 
ezelőtti filmeposzokban sok-
szor amennyire látványosak, 
patetikusak, művészileg any-
nyira megalapozatlanok vol-

nagy művészi erényének 
tartom, hogy biztonsággal 
elkerülte ezt az örvényt. A 

mánum felé. E film egyik tak, itt az emberek termé-
szete és a hétköznapi meg-
nyilvánulások által hitele-
sítve maguktól értetődőkké 
válnak. Egy jelenetben érin-
tik e „magától értetődőség" 
határát, de a jelenet finom, 

re tétéből eredő erőket képes lírai humora itt is megvédi 
látni, némi kétséggel, kiéle- kiemelni. A másik nagy ö k e t attól, hogy hamisan 
zett kifejezést használva vl- e r ény pedig annak az esz- csengjenek: gondolok arra a 
ezolygással ültem be a Fák- m c i tartalomnak kimondott ~ • 
lya moziba, hiszen e nem- s z a V a k nélkül 

meglehető- művészi kifejezése 

lásával, a művészi egész borzalom pillanataiból is a 
megsemmisítésével. Hadd humánumot, az egyszerű 
mondjam el azt is. tudván, ember hétköznapi életsze-
hogy háborús filmet fogok — - - - - i 

beli filmekből 
een sokat és sokszor csupán 
a háborús feszültségre, nem 
a művészet alapvető paran-
csa szerint az emberi jelle-
mekre építő művet láthat-

a képsorra, amikor az öreg 
való Maharasvili — akit remek-

mond- be formált Szergo Zakariadze 
hatnám megfejtésé, hogy — saját tankjaiktól védi az 
mit jelentett az egysze-
rű szovjet emberek milliói 
számára a hazaszeretet és 
a fasizmusnak való tevé-

idegen szőlőket, az otthoni 
szőlöföldekre gondolva és a 
munkára hívó' tavaszt érez-
ve. N. F. 

Szerelmes biciklisták 

Három és fél millié 
Kincses könyv 

A Szövetkezetek Országos 
Szövetsége kiadásában meg-
jelenő Kincses könyvek az 
elmúlt években mintegy két-
száz hazai és külföldi iro-
daim! alkotást juttattak el 
— összesen 3,5 millió pél-
dányban-— a falvak lakói-
hoz. A nagysikerű sorozat 
legújabb kötete Vörösmarty 
Csongor és Türdé-jét, Ma-
dách Az ember tragédiá-ját 
és Katona József Bánk bán-
ját adja az olvasók kezébe. 
Az új kötet egyúttal fordu-
lópontot is jelent a Kincses 
könyvek szerkesztési elvei-
ben: a következőkben — 
negyven-ötvenezres nagy 
példányszámban, s köteten-
ként hat forintos alapáron — 
azokat a műveket jelentetik 
meg a sorozatban, amelyek a 
felnőtt olvasók érdeklődésére 
is számot tartanak. 

OLoméink írják 
A KÖZÖSSÉG EREJE 

Néhány nappal ezelőtt halmok mutatták munkánk 
orosz tankönyvünkből a „Mi nyomát. Igyekeztünk a lehető 
az a kollektíva?" című ol- legjobban dolgozni. Nem 
vasmányt fordítottuk. A ki- néztük, hogy kinek a sora-
dolgozás közben beszélgetni ban segítünk, csak az volt 
kezdtünk arról: mi is a kö- fontos, hogy minél több ku-
zösség? Akkor nem tudtunk koricacsövet törjünk le. Kö-
pontos választ adni. zösen dolgoztunk egész nap 

. . „ ... , . . b é k e s s é g b e n , minden vita 
Másnap kimentünk a Hód- é l k ü , valamennyien egyen-

mezova sárhelyi Állam. Gaz- R é e g y m á s é r t e g y k ö z ö s 
dasagba kukoricát torni. Az ^ , y é m u n k a 
osztály többségé reszt vett a á t a n á r u n k m e g dicsér t . 
munkaban de akadtak olya- Hódmezővásárhelytől Szege-
nok is, akik lakodalom, es d- V Q n a t o n u t a z t u n k _ A v o . 
egycb címen próbáltak a 
munka elől menekülni. Így a 
29 tanulóból 18-an álltunk 
be a kukoricasorokba. A 
sor kezdetén még együtt ha-
ladtunk, később azonban 
változott a helyzet: néhá-
nyan elmaradtak. Akik elöl 
jártak, segítettek a lemara-
dottaknak. Egyre nagyobb 

Nem az első kísérletet te- ruló, másodhegedűs szerepé- már régen tovább hitte ma- 1 
szi Bacsó Péter, a film író- vei tökéletesen tisztában le- gát. S hogy intellektusa — 
rendezője, a felnőttkor kü- vő fiú. Kevésbé összetett fi- melyet a testvér és barát 
szöbére érkező 18—22 éves gura ő, de ami ezzel gyak- soha egy pillanatig sem fir-
fiatalok problémavilágának, ran együtt jár, mélyebb ér- tátott — mennyit ér, azt 
s ezen keresztül az őket kö- zelmi telítettségű karakter. Eszter ú j autós fiújával tör-
rülvevő társadalom egyfajta Andrással azonban nem ver- ténő versenyfutásában maga 
mozgásának filmbeli megje- senyezhet, csak meg- és el- is lemérhette. Amilyen mér-
lenítésére. Első munkájának, ítélni tudja. Egyedül Albert, tékben egyre csak meghiú-

a festőnövendék, a triumvi- sulnak a lány visszaszerzé-
tud sére indított akciói, annál 

az inkább görcsösödnek erői-

Pest megyeiek 

szegedi tapasztalatcserén 
Hasznos, tapasztalatszerző osztályának vezetője, Sass 

beszélgetésre érkezett Sze- Béla, a Csongrád megyei ta-
gedre tegnap az MSZMP náes vb mezőgazdasági osz-
Pest megyei bizottságának tályának vezetője, Glemba 
néhány munkatársa, több ta- Pál, a szegedi járási tanács 

J nácsi, illetve pénzügyi szak- vb elnökhelyettese, valamint 
ember. A szegedi járási 
pártbizottság és a járási ta-
nács illetékes vezetőitől ér-

a Nyáron egyszerű-nek gon-
dolati fonalát gombolyítja rátus harmadik tagja 
itt tovább, a témából széle- olykor-olykor felnőni 
sebben merítve, némileg ki- egyre inkább 
terjedtebb lélektani analí- rülő András mellé, elsősor-
zist végezve. A történet ér- ban filozófikus elmélkedé-
dekes, hangulatos, izgalmas seivel, vagy ahogy ők ne-
és — nagyon mai. Kinek vezték, intellektusával. És 
nem jelent különleges él- mivel a cím értelmében 6 
niényt egy balatoni köruta- is szerelmes biciklista, meg-
zás biciklivel, amolyan va- ismerjük tehát az ő leány-
gabundus módon: strando- ideálját is, mely egyáltalán 
lássál, tánccal, kalandokkal, nem hozható 

előtérbe ke- ködései, most már valóban 
egy szerelmes biciklista mo-
dorában. Mindenképp hite-
lesnek és mainak érezzük 
ezt a szüzsét, ha általános 
emberi kapcsolatokat, hibá-
kat és megoldásokat szolgál-
nak is. (Gondoljuk csak 
akár Anyegin históriájára, s 

összefüggésbe ha erőltetettnek is látszik a 
mely mögött mindig ott lük- filozofikus érdeklődésével. A X I X - századi Puskin i d é z -
tet a 18 éves kor minden nőben ugyanis elsősorban a s e ' mégis könnyen megtalál-
szépsége, bája, harmóniája. 

Három fiú indul el egy 
nyári este Pestről; három 
különböző jellem kerekezik 
egyelőre békés egymásmel-
lettiségben a Balaton felé. 
András, akinek diplomáján 
szinte alig száradt meg a 
tinta, magyar—történelem 
szakos tanár lesz ősszel va-
lahol a Nyírségben, s úgy 
érzi, ez az utolsó szabad 

butaságot és a telt idomo- h a t o a párhuzam. jóllehet itt 
kat keresi, s talán éppen ez természetesen sokkal keve-
a paradoxon formálja érde- sebbről .van szo!) 
késsé jellemét. Ez a három Bacsó Péter, a második-
fiú vág neki filmünk elején filmes szerző mellett ott 
a Balaton nyári atmoszféra- érezzük a Pacsirta, és a 
jának, s ugyanokét látjuk az Húsz óra díjnyertes filmek 

illetékes pénzügyi szakem-
berek. 

nat kereke már vidáman 
kattogott, amikor valaki meg-
kérdezte: 

— És még kérdezi valaki* 
mi az a közösség? 

Szondrei László 

AMIT NEM 
TŰRHETÜNK 

Üjszeg'eden. közvetlenül a 
híd szomszédságában éjjel 
és nappal hallhatom és lát-
hatom. hogy a lófogatosok 
hordják a földet és Szőregről 
a téglát. A kocsisok ordítása 
felver bennünket legjobb ál-
munkból is, mert a híd me-
redek. s a lovak nem bírják 
az agyonterhelt kocsikat. 
Meddig tart ez az állatkín-
zás? Helyesnek tartanám, 
ha a szolgálatos rendőr leg-
alább szóban figyelmeztetné 
az állatokat verő, kiabáló 
kocsisokat, hogy ezt nem 
szabad csinálni. Minden jó-
érzésű ember felháborodik 
azon, amit nap mint nap lát-
hat. hallhat az újszegedi híd-
főnél. Szlrákl Mtklós 

deklődtek; milyenek a tsz-
eknek nyújtott árkiegészíté-
si rendszer idei tapasztala-
tai. A megbeszélésen részt 
vett Rózsa István, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára. Tö-
rök József, az MSZMP sze-
gedi járási bizottságának el-
ső titkára, Simon Lajos, az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottságának titkára, Szabó 
Sándor, a Csongrád megyei 
pártbizottság mezőgazdasági 

Í j szerep lők 
a Rigo le t tóban 

A két premier után mél-
tattuk már lapunkban a 
Szegedi Nemzeti Színház 
bravúros Rigoletto-produk-
cióját, a két teljesen egyen-
rangú szereplőgárda felvo-
nultatását. Hozzájuk csat-

utolsó képsorokon is — most 
már persze ügyesen hátulról 
fényképezve — tovakerekez-
ni. Legalábbis kettőjük: 
Bence és Albert ugyanaz. 

nyara, melyet mindenképp ki András változott meg csu-
akar használni. Heves sza- pán! Szinte alig ismerünk 
badságvágy feszíti, mely vi- rá a történetünk elején még 
selkedésének sajátságos mó- hetyke pózban Eszter édes-
rion bizonyos erőltetett pózt apját 
kölcsönöz, s ezt csak akkor fiúra, 
próbálja levetkőzni, mikor 
mélyebbet szippant egy tisza-
fa szerelem levegőjéből. Ő 
tehát az első számú szerel-
mes biciklista, aki mellett 
öccse, Bence a háttérbe szo-

valósággal kioktató 
„Más-más a helyünk 

a koordináta rendszerben" 
— mondta akkor az őket 
csókolózás közben meglepő ván könnyebb 
apának, hogy az események rokonszenvesen 
végére abba a kamaszkorba 
merüljön vissza, ahonnan 

operatőrének. Illés György-
nek tapasztalt, rutinos ke-
zét. A szereplők közül Esz-
ternek törékeny alakját Kál-
di Dóra alakítja, akit annak 
idején újsághirdetés útján 
több mint ezer fiatal közül 
választott ki a rendező. And-
rás kétségtelenül nem köny-
nyű figuráját Orbán Tibor 
próbálta megfejteni, több-
kevesebb sikerrel. Mellette 
Tahi Tóth László és Üri Isi-

feladatukat 
formálták 

meg. 
N. I. 

A királyért és a hazáért 
támadás A jelszó mind a két olda- ségnek a közelgő 

Ion azonos volt. A ki rá- előtt. 
lyért és a hazáért indultak A londoni cipészlegény, 
a harcba a monarchia csa- a k j a z anyósa meg a felesé-
patai, s ugyanúgy, a kirá- g e biztatására lett az an-
lyért és a hazáért fogtak g o i hadsereg önkéntese, ha-
fegyvert az angol katonák íálában elrettentő példa 
is. ' lesz az angol hadsereg ka-

Nemcsak a jelszó, de az tonái számára, 
eredmény is közös lett: 
millió meg millió értelmet-

Joseph Losey 
fi lmje lényegében a katonai 

len halál, őrületbe kergető b i r ó s á g tárgyalását elevení-
szenvedés, embert állattá te-
vő tragédia. 

Ez a sors vár arra a lon-
doni cipészlegényre is, aki 

ti meg. így jóformán egyet-
len helyszínen, egy romok 
közé sebtében felvert pa-
rancsnoki szálláson, meg a 

az anyósa meg a felesége 6árban úszó, patkányoktól 
bíztatására lett az angol hemzsegő legénységi „kör-
hadsereg önkéntese. Három, létben" játszódik a film, a 
sárban, szennyben, megaláz- néző mégis kockáról kocká-
tatásban, félelemben eltol- r a ú ja t kap; a háború bor-
tött év van már mögötte, zalmainak ú j meg ú j olda-
artíikor képtelen ott élni to- iáról felvillantott képét, 
vább az ágyúk tövében, és E z a k i . s s z e r ű , összeszű-
elindul, hogy ne lássa tob- k ü l t helyszín kegyetlenebb. 

Tom Courtenay játssza. Az 
elrettentő példává lett lon-
doni cipészlegény szerepé-
nek eljátszására. alkalma-
sabb színészt nem lehetett 
volna találni. A néha idege-
sen meg-megránduló arca, 
semmibe néző, már-már 
eszelős tekintete milliónyi 

. tragikus embersorsot idéz. 
rendező valóban eszköztelen eszkö-

zei ebben a kamarafilmben 
érvényesülnek igazán. 

Denys Coop képei, a hi-
degen fénylő, feneketlen 
sár, az elembertelenedett 
katonaarcok, s a szokatlan 
áttünések tragikusan iga-
zak. 

A. L. 

N o v e m b e r 8 : 
városrendezési világnap 

A Nemzetközi Lakásépítési problémái kerülnek napi-
rendre. A megnyitót Hofge-
s&ng Péter, a népfront városi 
titkára, az előadást Borven-
dég Béla, a Magyar Építő-
művészek Szövetségének el-
nökhelyettese, a Szegedi Ter-

főmérnöke 

és Tervezési Szövetség 
(IFHP) 1949 óta minden év-
ben november 8-ón meghir-
deti a városrendezési világ-
napot, hogy ezzel is felhívja 
a figyelmet erre a mai cm- vező Vállalat 
ber számára oly rendkívül mondja, 
fontos problémára. Hazánk 
az idén kapcsolódik be elő-
ször a világnap megrendezé-
sébe, és a népfront, az építő-
művész szövetség, az Építő-
ipari Tudományos Egyesület, 
a tanács vb építési- és közle-
kedési osztálya, valamint a 
Szegedi Tervező Vállalat 
Szegeden is programot dol-
gozott ki erre az alkalomra. 

lakozott a szerda esti elő-
adáson az operatársulat két 
tehetséges mezznszoprán 
énekesnője: Ivánka Irén és 
Kemény Klió. Maddalena — 
a bérgyilkos, Sparafucile 
testvérhúga — szerepe nem 
tartozik a leghálásabb fel-
adatok közé, hiszen akkor 
kell belekapcsolódnia a ze-
nébe és játékba, amikor a 
többiek már alaposan ben-
ne járnak, s mindjárt ve-
lük kell egyenrangút nyúj-
tani a híres quartettben. 
Ivánka Irén biztos intoná-
cióval és jó játékával va-
lósággal „feldobta" az 
egyébként is színvonalas 
előadást. Kemény Klió ez-
úttal kisebb szerepet — 
Giovannát — énekelt. de 
ebben is érvényesült leg-
főbb erénye, a biztos zenei 
formálókészség. 

Már a világnap helyi ese-
ményei közé számíthatjuk 
azt a szovjet építészeti kiál-
lítást, melyet november 6-án, 
szombaton délelőtt fél 12 
órakor nyitnak meg a nép-
front Vörösmarty utca 7. 
szám alatti helyiségében. A 
világnap hivatalos megnyi-
tójára 8-án, hétfőn 10 óra-
kor az MTESZ-ben kerül sor. 
Kőhalmi Józsefnek, a tanács 
vb építési- és közlekedési 
osztálya főmérnökének beve-
zetője után a tervezők ismer-
tetik a baktói házhelyrende-
zési. az Odessza, a Tarján és 
a Vám téri lakónegyed rész-
letes rendezési tervét, vala-
mint az újszegedi közintéz-
ményépítkezés programter-
vét. Délután 2 órai kezdettel 
az ismertetéseket vita köve-
ti. Másnap, 9-én délután 5 
órakor a Hazafias Népfront 
Vörösmarty utcai helyiségé-

Ónédi Béla íáUata 

ben Szeged városrendezési szen más Onódi Bélát mutat 

A múzeumi hónap utol- nak be. A fényben teljesen 
só rendezvényeként nyílt feloldódott tájképei, laza, he-
meg a Horváth Mihály utcai lyenként felesleges artiszti-
képtárban Onódi Béla festő- kumot hajszoló, könnyed 
művész tárlata. A művész ecsetkezelésükkel, sajnos nem 
útja Pestről, az Országos lépnek túl a műkereskedelmi 
Képzőművészeti Főiskoláról színvonalon. 
indult. Párizsban folytatott Csendéletei az ötvenes 
tanulmányok után a fél vilá- évek elején divatos tanul-
got bejárva eljutott Ameri- mányszerűséggel — műgond-
kába is. Onnan visszatérve dal — megfestett alkotások. 
Szentendrén telepedett le. Hol Vaszaris könnyedséggel, 

A főiskolán Réti' István- hol Márffys elegánciával 
nak, a legnagyobb magyar megoldott interieurjei és ker-
művészpedagógusnak volt a ti tájai jellegtelen művek, 
tanítványa. Mesterétől elsa- hiányzik belőlük az élet de-
játílotta a természetmegfi- lén túl megkövetelhető egyé-
gyelés alázatát és a látvány- niség. Hiába a mesterségbeli 
festés műhelytitkait. Nagy- felkészültség biztonsága, a 
bányai ihletettségröl tanús- festés mechanizmusának 
kodnak 1942-ben festett Zsö- ügyessége, a képek tartalmi 
gödi táj és Szentendre a mű- mélységét ezek nem tudják 
vésztclepröl című képei, bár pótolni. 
az utóbbi inkább Ferenczy Mindezek után felvetődik a 
Károly hatását tükrözi és kérdés: szükség volt-e ezt a 
Ivényi vagy Nyilasi híres kiállítást itt most bemutatni? 
szalmakalapos kerti székével Szeged és a szentendrei mű-
rokonmegoldású, impresszió- vésztelep majdan gyümölcsö-
nista alkotások. ző, a múltban gyökerező kap-

A háború utáni képek egé- csolatának kezdetét jelzi-e 

bé a meggyűlölt fegyvere-
ket. 

Egv nap, vagy talán még 
annyi se. amit dezertáló 
katonaszökevényként, félig , , . 
öntudatlanul eltölt, de ezért csöpögő víz hangja őrjítőbb, 
a tettért halál vár rá. Ka- s kibírhatatlanabb, mint 
tonai bíróság dönt így sorsa E z a z m € g s z a z ágyú ih'ölté-
ftlől, és az ítéletet a fel-

leleplezőbb, mintha ezrével 
látnánk a szétroncsolódott, 
kiterített halottakat. A fo-
goly katona „cellájában" 

söbb parancsnokság is meg-
erősíti. Az indoklás rövid: 
példát statuálni a legény-

A film főszerepét a már 
több filmből is jól ismert 

Az Odessza lakótelepen levő 
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cukrászipari forrnék árubemutatót tartunk 

Kedves vevőinket szeretettel várjuk. 
S. 18344 

csakugyan e tárlat. Vajon, 
ha csak névsorban említem 
— nem művészi rangban —, 
nem kellett volna előbb Ba-
loghot, Barcsayt, Czóbelt, 
Ilosvayt, Kántort bemutatni? 
A múzeumi hónap oly nfvós 
rendezvényeit, mint a Völ-
gyessy-mügyűjtemény bemu-
tatása. a vásárhelyi ószi tárlat 
méltán koronázta volna egy 
Kohán vagy egy Borsos. Vilt-
anyag. ami jelenleg bizonyá-
ra együtt van, hiszen nemrég 
zárta be a Galéria, a tiha-
nyi és a székesfehérvári mú-
zeum ezeket a tárlatokat. 

Tóth Sándor 
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