
Édentől keletre Uj filmek 

John Steinbeck regénye, 
az Édentől keletre, amely-
ből ez az amerikai film ké-
szült, közel ezer oldal, a 
film irodalmi forgatókönyve 
viszont nem lehetett több 
százegynéhány oldalnál. E 
két szám feszültsége már 
önmagában is jelzi, micsoda 
hatalmas erőfeszítéssel já r -
hatott a regény anyagának 
megfilmesítése. Ez az erő-
feszítés azonban, szerencsé-
re, nem érződik a fi lmen. 

ezt a problematikát . A tör-
ténet mélyen az amerikai 
társadalom történetébe épül. 
Az apa a régifaj ta , puri tán 

Megyei sütőipari laboratórium 
Szegeden 

magatar tás képviselője, egy , zatót hozott a Sütőipari Mű 
olyan életeszmény és erköics szaki Tanács ülése, hogy 
kivetítése, amely már nem 
talál magának helyet a vál-
tozó világban. A fiú. Cal pe-
dig annak az ú j életfelfo-
gásnak, életst í lusnak a kép-
viselője, amely a tízes évek 
Amer iká já t jellemzi. A film 
érdeme, a társadalomnak ez 
az emberalakí tó hatása se-
hol sem durván, brutálisan, 

Paul Osborn, a forgatókönyv szájbarágóan mutatkozik 
írója és Elia Kazan, a f i lm 
rendezője szerencsés utat 
választottak. Nem vágtat -
nak végig a ha ta lmas 
regényen, vázlatosan és fe-
lületesen bemutatva a cse-

meg, de mégis határozottan, 
művészi megfogalmazásban 
állandóan jelen van a tör-
ténetben. Legjobban képvi-
seli ezt a gondolatot az a 
jelenet, amikor az apa visz-

lekményt és az embereket , szautasí t ja Cal a jándékát , 
amit a fiú egy olyan üzle-
ten szerzett, amelynek sike-
ré t a háború tette lehetővé. 
Az apa felháborodottan uta-
s í t ja vissza ezt az a j ándé-
kot, ezt a piszkos, szennyes 
pénzt. 

A puri tán eszmék azonban 
halálra vannak ítélve, s az 
öreg Adamnak is el kell 
buknia. Ha szabad azt mon-
danunk, lemarad a viasko-
dásban, versenyképtelenné 
válik. 

A fi lm és elsősorban Ka-
zan rendezésének nagy eré-
nye, hogy ebből a történet-
ből, mely látszatra a ma-
gánélet s íkján játszódik, 
nem iktat ta ki a társadalmi 
hát teret , hanem olyan ele-
venné, élővé tette, hogy a 
regény társadalomrajza lé-
nyegében sértetlenül került 
a f i lmvászonra. Azt hisszük, 
a f i lm az 1955-ös Cannes-i 
fesztiválon megérdemelten 
kapta meg a legjobb drá-
mai feldolgozás díját . 

A szegedi közönség feltű-
nően nagy érdeklődéssel 
vá r t a a filmet. Azt gondol-
juk, a f i lm más erényei 
mellett nagy része volt eb-
ben a Cal szerepét játszó 
James Dean rendkívül jel-
lemző alakításának. Amikor 
Kazan ezt a fiatal színészt a 
főszerepre kijelölte, Dean 
még teljesen ismeretlen volt. 
A világhírt ez az alakí tás 
hozta meg számára. Mind-
abból, amit eddig elmond-
tunk, kiderülhetett , méltán 
és megérdemelten, 

ö. L. 

hanem a regénynek jófor-
mán csak a befejezését meg-
őrizve a lkot ták meg f i lmjü-
ket. Ily módon a tengerből 
egy csepp lett, s ez bizony 
nem kis különbség a regény 
javára, de há t egy f i lm ter-
jedeleme végül is korláto-
zott. A kérdés csak az, 
ugyanaz a víz van-e ebben 
a cseppben, mint a tenger-
ben? 

Ha nem számít juk a sze-
rencsétlen és langyosra si-
került befejezést, azt mond-
hat juk, tu la jdonképpen igen. 
A filmből lényegében a 
Sleinbeck-regény alapgondo-
latai és konfliktusai buknak 
elénk. Aik ismeri a regényt, 
bizonyára kevesli a problé-
máknak ezt a levetkőzteté-
sét, ha tetszik, egyszerűsíté-
sét, de az kétségtelen, hogy 
Kazan határozott erőfeszí-
téssel törekedett hű marad-
ni a regény anyagához. 

Az eredeti mű, a regény, 
mint ismeretes, egy ameri-
kai család három nemzedé-
kének szövevényes történe-
tét mond ja e l az amer ika i 
polgárháborútól a húszas 
évek elejéig. A f i lm ebből 
a hata lmas történeti időből 
csak a tízes éveket veszi 
szemügyre és Cal Traskot, 
Adam Trask f iá t ál l í t ja a 
mű középpontjába. S nem 
a bibliai Káin és Ábel tör-
ténetének modern változa-
tát l á t juk a fi lmen. A konf-
liktus nem Cal és Áron, a 
két testvér között bontako-
zik ki, hanem az apa és a 
fiú, Cal és Adam köré épül. 
S ez a feldolgozás nem va-
lami elvont spekulációval, 
örök emberi magasságban és 
távlatban fogalmazza meg 

Még 1964 tavaszán határo- feladatuk, hogy a megyében 
levő összes üzemi laborató-
riumok munká já t irányítsák. 

Angyalos István, a Sütő-
ipari Kutatóintézet iparági 

minden megyében létre kell 
hozni a megyei sütőipari 
központi laboratóriumokat. 
Győrben működik már. a kö-
zeljövőben pedig Szombathe-
lyen, Debrecenben és Szege-
den hoznak létre ilyen labo-

mntokat. Illetve hozzá kell 
igazítani ezeket a gépesí-
tettség fokához. 

Mert a nehéz fizikai munkák 
kiküszöbölése céljából a gé-
pesítés állandóan fejlődik és laboratóriumának vezetője — — 

szerint a megyei sütőipari e h h e 7 ' k e l 1 l g a z i t a m a t e c h " 
központi laboratóriumok 
iesznek a sütőipari termé-

ratóriuomkat. A megyei sü- k c k minőségi őrei gazdái. 
Létrehozásukat az teszi ín-tőipari központi laboratóriu- , , . . . . , „ 

mok az Élelmiszeripari Mi- d ° k ° l » a , hogy 
nisztérium Sütőipari Kutató országos méretekben meg 
Intézete iparági laboratóriu- kell javítani, meg kell erő-
ma alá tartoznak és az a siteni a technológiai folya-
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Uj konzervgyárat építenek z 
A Konzervipari Tröszt csütörtökön saj tótájékoztatót 

tartott . Kovács László vezérigazgató elmondotta, hogy az 
idei szerződéskötések minden eddiginél kedvezőbben ala-
kultak. A tervek szerint jövőre 80 000 holdon termelnek 
a termelőszövetkezetek egyebek között zöldborsót, zöld-
babot, paprikát , uborkát, paradicsomot a konzervgyárak 
részére. 

A szerződéskötések eredménye annál is örvendetesebb, 
mer t a következő években tovább növekszik a konzerv-
ipar feladata, s mind több nyersanyagra lesz szüksége. 
Az elképzelések szerint 1970-ben a mezőgazdasági export 
42 százalékét a konzervipar ad j a majd . Ehhez azt terve-
zik, hogy 1970-ben az idei nyolcvanezer holddal szemben 
több mint 130 000 katasztrális holdon termelnek zöldsé-
get, főzelékfélét 

A saj tótájékoztatón a vezérigazgató bejelentette, hogy 
jövőre megkezdődik az évi 6000 vagon konzerv és 1000 
vagon fagyasztott áru termelésére alkalmas debreceni 
konzervgyár építése. (MTI) 

Bírósági ítéletek 
GARÁZDA 
A VILLAMOSON 

Balogh István Szeged, Pi-
pacs utca 4. szám alatti la-
kos, a Xl-es Autójavító Vál-
lalat rak tárk iadója egy al-
kalommal i t tasan ugrott fel 

lakos kétlovas kocsival ha-
ladt ki a Teréz utcából a 
Kossuth Lajos sugárútra. A 
villamossín előtt ugyan előbb 
megállt, majd figyelmetlenül 
mégis tovább haj tot t . A ró-
kusi állomás felől ú t j á t állta 
egy személygépkocsinak, 

az Üjszegedro menő villamos amely már féktávolságon 
lépcsőjére. A kalauz figyel-
meztette a szabálytalanság-
ra, kérte, hogy lépjen fel a 
peronra. Bnlogh durván rá-
támadt és szidalmazta a ka-
lauzt. A kocsi közben elin-

belül volt. Hogy a személy-
gépkocsi vezetője e lkerül je 
az összeütközést a lovas ko-
csival, balra rántot ta a kor-
mányt. Fékezni azonban 
már nem tudott, s á t rohant 

Kérem a panaszkönyvet 

dult, de Balogh magatar tása a sugárút túlsó oldalára, ott 
miatt a szegedi hídfőnél 
megállí t tatta a kalauz a ko-
csit. Balogh „viccelődött" a 
kocsivezetővel is, hol fel-, 

beleszaladt az autóbuszra 
várakozókba. Egy terhes 
fiatalasszonyt nekivágott az 
éppen ott elhaladó csuklós 

sze-llői leugrált a lépcsőről, s ez- villamosnak. Párat lan 
zel akadályozta a továbbha- rencse, hogy a fiatalasszony 
ladást, sőt a közúti forgal- nem került a kerekek alá, 
mat is. A villamoson uta- de így is olyan súlyos sérü-
zott egy munkásőr is, aki lést szenvedett, hogy az ese-

Az előadásról távozó né-
zőt egy buta vicc analógiája 
kísérti. Mi a különbség a 
f i lm címe és közönsége kö-
zött? Semmi. Mindkettő ké-

felel, hogy kialakuljon egy 
különböző oldalú szerelmi 
háromszög. Megismerjük a 
f i lmkockákról az újságíró-
élet szépségeit is, de hogy ez 
miként tartozik ide, nem 

N. I. 

ri a panaszkönyvet! Az aláb- tudjuk. Gyakran esik szó a 
biakban tehát arról, hogy f iatalabb és idősebb generá-
miért ké r jük mi a f i lm írói- ció közti különbségekről, jót 
tói, A. Galicstól és B. Lasz- derülünk a 17 éves kor szép-
kintól a panaszkönyvet. Ki- ségeit megéneklő matrónán, 
csit olyan ez, mint egy rosz- elí tél jük a vaskalapos veze-
szul sikerült nepmese. Egy- tők kétszínűséget — akiknek 
szer volt, hol nem volt, volt portréit mintha a népszerű 
Moszkva közepén egy elva- Krokogyil arcképcsarnokából 
lázsolt Pi typang nevü étté- kölcsönözték volna —, de is-
rem. Ebben élt a gonosz, mételten nem é r t jük az ösz-
udvariatlan személyzet, mely szofüggéseket. Talán a cím 
rabságban tartot t egy csinos, is ez lehetett volna — Shakes-
fiatal üzletvezetőnél (!), Tá- peare nyomán —: Kérem 
nya Sumovát. Egyszer aztán a panaszkönyvet, vagy amit 
eljött a mesebeli lovag egy akartok, 
fess újságíró képében, aki 
sok viszontagság után, akar -
va-akarat lanul is megszabadí-
totta szegény Hamupipőkét: 
új jávarázsolta az éttermet, 
megjavította a gonosz szelle-
meket. és ezért elnyerte hő-
sünk kezét. S ha továbbra 
is az analógiáknál időzünk, 
óhatatlanul eszünkbe jutnak 
az egyszeri háborús filmek, 
ahol a katonák állandóan 
csak lőttek, lőttek, de soha-
sem töltöttek. Körülbelül ez 
történik i t t is. Idecsöppen 
Moszkvába egy Kondakov 
nevű ember, Tanya volt kol-
léganője, akinek négy év 
után eszébe jut, hogy elviszi 
magával. Igaz, ó csak má-
sodhegedűs lesz, aki minden-
esetre arra tökéletesen meg-

megsokallotta Balogh visel-
kedését, s erélyesen felszó-
lította a távozásra. A fiatal-
ember megütötte az intéz-
kedő munkásőrt . Baloghot a 
Csongrád megyei bíróság ga-
rázdaság és hatósági személy 
elleni erőszak miat t jogerő-
sen öthónapi szabadságvesz-
tésre ítélte, s kötelezte, hogy 
hasonló bűncselekménye mi-
a t t a korábban kapott és fel-
függesztett 3 hónapot is lé-
től tse. 

EMBERÉLETBE KERÜLT 
A GONDATLANSÁG 

A szegedi járásbíróság köz-
lekedési tanácsa most tár-
gyalta annak a balesetnek 
az okozóját, amely a nyáron 
történt Szegeden, a Kossuth 
Lajos sugárúton. Szabó Já-
nos 38 éves, csólyospálosi 

tet követően két napra hoi-
1an szülte meg egyébként 
életképes magzatát. A tö-
megszerencsétlenség okozo-
ját, Szabó Jánost nem jog-
erősen 10 hónapi szabadság-
vesztésre ítélték. 

nológiát, hogy a gépesítés ne 
menjen a minőség rovására. 

A megyei sütőipari köz-
ponti laboratóriumokban két 
csoport működik majd. Az 
analitikai csoport szakmai-
lag i rányí t ja az üzemi labo-
ratóriumok munká já t és 
olyan vizsgálatokat folytat, 
melyet az üzemi laborató-
riumok felszerelés, műszer 
hiányában nem tudnak elvé-
gezni. Ez a csoport foglalko-
zik az egész megye sütőipa-

ának viszonylatában a szab-
ványossággal, az anyagnor-
mákkal, a minőséget szabá-
lyozó rendeletek végrehaj-
tásának ellenőrzésével és 
az üzemek alaptech-
nológiáinak elkészítésé-
vel. Az analitikai csoport te-
hát belső technológiai ellen-
őrző és vizsgáló szerv. 

A másik, a technológiai 
csoport feladata: kézben tar-
tani megyei viszonylatban a 
sütőipari technológiát, ha 

szükséges, ú j technológiát 
készít, lehetőséget biztosit 
az Uzeinl laboratóriumok-
nak az. ügynevezett Irányí-
tott technológiák, műszaki 
anyagnormák bevezetésére. 

A technológiai csoport azok-
ban az üzemekben, ahol— a 
minőség javításra szorul, 
munkafényképezést csinál. A 
műszaki és technológiai fo-
lyamatok adataiból következ-
tetnek az elégtelen minőség 
okaira és ennek alapján 
technológiai szervezést dol-
goznak ki az üzem részére, 
amit az üzem vezetősége 
megvalósít. 

— A megyei sütőipari köz-
ponti laboratóriumok felsze-
relése. műszerezettsége sok-
kal jobb lesz, mint az üzemi 
laboratóriumoké. Ezért is 
várható, hogy létrehozásuk-
kal országos méretekben — 
és természetesen Csongrád 
megyében is javulni fog 
a kenyér, a sütőipari termé-
kek minősége — fejezte bo 
tájékoztatóját Angyalos Ist-
ván. 

O. J. 

Az export 
védnökei 

ö t exportcikket termelnek 
jelenleg a textilművek szó-
vödéjeben. Az üzemrész fia-
tal exportgyártására eddig 
is eredményesen ügyeltek a 
fiatalok, s hogy még alapo-
sabban vigyázhassák a gyárt-
mányok jó hírét, a KISZ-
brigédok tagjai minőségel-
lenőrző járőröket alakítot-
tak. 

A délelőtti műszak után 
egy-másfél órás társadalmi 
munkát jelent ez a KlSZ-is-
táknak. A 10—12 tagú cso-
portok 550 kivitelre termelő 
gépet vizsgálnak meg a szá-
mukra kijelölt napon. Ellen-
őrzik a lánchengerek állapo-
tát, korrigál ják az esetleges 
hibákat. Dc feladatuknak te-
kintik az összecsavarodott 
tartalékszálak levágását, a 
nagyobb láncfonal-kcreszte-
ződesek ki javí tását is, ellen-
őrzik, nem „gubózott-e b e ' 
a gép, sőt a gyártott szöve-
teket is meg-megvizsgálják, 
nem lelnek-e benne gépi 
eredetű hibára. 

Persze ilyen alkalmakkor 
nem revizorként viselkednek 
ezek az ellenőrzést végző 
fiatalok. Baráti segítséget 
nyúj tanak dolgozótársuknak 
s az illetékes művezetőnek 
is, és ezt magától értetődő 
természetességgel, a vállalás 
íontosságának tudatában le-
szik. Maguk is szövőmunká-
sok, tud ják jól a dolog ne-
hezét, de a felelősség súlyát 
ís érzik: az üzem KISZ-
szervezete vállalta az ex-
port termékek védnöksége 
ebből minden KlSZ-istának 
Illő részt vállalnia. 

A minőségellenőrző jár-
őrük mindegyike eredménye-
sen őrködik a szövetek nv-
rtőségén. A jók között is kü-
lön dicséretet érdemel azon-
bur'*<•'>! csoport: az egyik 
Bánhegyi Eéla, a másik 
Gyüra Dezső vezetésével 
végzi munkáját -

Megkezdődött a Magyar Közgazdasági 
Társaság közgyűlése 

A Magyar Tudományos 
Akadémia székházában meg-
kezdődött a Magyar Köz-
gazdasági Társaság közgyű-
lése. Dr. Garamvölgyi Ká-
roly pénzügyminiszter-he-
lyettes, a társaság főti tkára 

eredmények mielőbbi alkal-
mazását . 

A közgyűlést a társaság 
tudományoa ülésszakkal kap-
csolta össze, ezzel párhuza-
mosan a Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó ugyancsak 
a Magyar Tudományos Aka-

beszámolójában hangsúlyoz- démia székházában közgaz-
ta többek között, hogy a szo-
cialista építés gyakorlata 
törvényszerűen megköveteli emelkedő munkát 
a szocializmus politikai gaz- közgazdászt a 
daságtanának továbbfejlesz-
tését, s az elért elméleti 

dasági könyvkiállítást ren-
dezett. A közgyűlésen 21 ki-

végzett 
társaság 

emlékérmével tüntet tek ki. 
(MTI) 

„Aranyat" érő esőzések 
A Földközi-tenger térségéből Közép-Európa légterébe 

nvomult ciklon, illetve a kíséretében levő esöfront véget 
vetett a hosszantartó őszi szárazságnak, amely sokhelyütt 
már veszélyeztette az elvetett őszi gabonafélék normális 
kelését, illetve fejlődését. 

A Meteorológiai Intézet központi előrejelző osztályú-
nak tájékoztatása szerint a Dunántúlon megkezdődött a 
szárazabb levegő beáramlása, amelynek hatására pénteken 
országszerte felszakadozik a lelhözet. Néhány helyen_ azon-
ban még lesznek kisebb esők, a mérsékelt szél időnként 
megélénkül. A hőmérséklet átmenetileg kissé emelkedik. 
A péntekre virradó éjszaka valószínűleg már csak 5—10 
fokig hűl le a talajközeli levegő, a nappali maximumok 
elérik a 9—14 fokot. (MTI) 

Isten őrizzen, hogy 
én még egyszer bele-
szóljak a lépcsőhá-
zakban felszegeit 
postai levélszekré-
nyek ügyébe. Miért 
haragí tsam magamra nagy 
azokat, akik megfel-
lebbezhetetlenül ki-
nyilatkoztatták, hogy 

A hasadék 
a hasadék. S én nem azért fizetek 

ez viszont bosszant, elő r á . . . Majd ha 
Nem azért. mert megjövök, zsebemből 
bánt ja esztétikai ér- előveszem a szekrény 

a szürke kis kazetta- zékemet, sőt kimon- kis kulcsát és fclvi-
ké a jövő? Inkább dottan tetszik ez a szem az újságot a la-
naponta zsebrevágom hasadék, hiszen mun- kasba, valamire csak 
a lakok gúnyos meg- kába menet csak be- használható lesz még. 
jegyzéseit, azokéi, nézek ra j ta , s ha nem Ezt gondoltam a 
akiknek néha két- késik a postás, lá- minap is, amikor ha-
szer is le kell cso- tom, hogy ott lapul zulról elindulván, 
szogniok papucsban, az én újságom 'be- úgy 9 óra lájon meg-
lenge alsóneműben n zárva. Ez mindig nyugodva konstatál-

megnyugtat. Hát tam: ott van helyén 
hogyne! Igaz. hogy az én Ncp.szabadsá-
már nem olvashatom gom és mellette pi-

Mondom, eszemben el — nem is azért roslik a Ludas Ma-
sincs már háborog- jára tom én, hogy tyim is. Minek vin-

legutóbb már reggel megtud- ném, gyűrném ma-
jám, mi történik a gammal, majd estére 
világban —, de ki- átböngészem — ilyen 
mondottan jó érzés alkotó gondolat pat-
téit el a r ra a gon- tant ki a fejemből, 

azt dolatra. hogy este Igen ám, c akhogy 
pa- hazajövet is ott talá- az elmélet próbája 

naszkodás a nép jo- lom majd. Az engem mindig a gyakoriak 
ga. Én csak félén- cseppet sem zavar, És itt jött a megle-

kockáz- hogy lámpagyújtás- petés. A Ludasom 
kor már nem újság meglépett a szek-

harmadik emeletről, 
mert gyakran késik 
az újságkihordó. 

ni, pedig 
azt is megkaptam, 
hogy „vétkesek közt 
cinkos, aki néma". 
Hadd mondják. Ma-
dách Lucifer je 
állítja, hogy a 

ken annyi t 
tatok meg. hogy azo-
kon a ládákon igen az újság, ismétlem, rényből. Csak néz-

tem a szememmel 
egy darabig, aztán 
belenyúltam a hasa-
dékba és simán ki-
vettem a maradékot. 
Nem kellett a kulcs, 
mint ahogy a Luda -
tolvajnak se kelleti. 

Az esetből követ-
kezően most megint 
nagy gondolatok fog-
lalkoztatnak. Két al-
ternatíva máris 
eszembe ötlött: vagv 
bádoglemezt csinál-
tatok egy lakatossal 
a r ra a hasadékra, 
vagy cédulát ragasz-
tok rá a következő 
hivatalos hangú szö-
veggel: ..Az elolva-
sás eszközlése után a 
Ludat Matyit kére-
tik haladéktalanul 
vi sszaszá rmazta tn i''. 

Mivel az első kon-
cepciót többféle ok-
ból valószínűleg ki-
fogásolná a posta, 
alighanem a máso-
diknál maradó!/. 
Ctak attól félek, h o v 
elméletem megint 
vereséget szenved a 
gyakor la t tó l . . . 

F. N. R. 
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