
Mennyi ötlet, mennyi ere-
detiség szükséges egyetlen, 
5 perces reklámfi lm készíté-
séhez is! Sűrítési készség, 
expresszivitás, dús fantázia 
és ra jz tudás . Mindennek bir-
tokában volt Temessi Miklós, 
az Alba mosópasztát propa-
gálni hivatott kisfilm készí-
tője, olyannyira, hogy — 
amint megtudtuk a vele va-
ló in ter jú kapcsán — e 
f i lmnek egy török verzióját 
is megrendelték tőle. 

Könnyebb vagy nehezebb 
műfa j - e a rajzos Kisfilm az 
úgynevezett na túrf i lmeknél? 
Erre a kérdésre keresett fe-
leletet a televízió szerda 
esti műsorának összeállítója, 
mikor három kisfi lm-alkotót 
mutatot t be „egycsokorban". 
Különösen a Homo faber cí-
mű, szellemes, gunyoros 
hangvételű kisfilm alkotója, 
Szabó Sípos Tamás volt lát-
hatóan elemében, aki a mai 
ember — elemekkel játszó 
kedvét vet te tűz alá, s a ne-
vettetés szándéka valamiféle, 
mindennemű didaktikától 
mentes, fr iss humánummal 
ötvöződött nála : a kisfilm 
többek között markáns f i-
gyelmeztetés az atomháború 
őrültiei felé is . . . 

A legif jabb kisfilm-rende-
ző. a 24 éves Jankovich Mar-
cell faggatása közben külö-
nös. „túlvilági" sistergés-ro-
pogás támadt a képernyőn. 
A jámbor néző első pillanat-
ra ezt a jelenséget is valami-
féle. sajátos t rükknek vélte 
— tekintve, hogy épp a r a j z -
fi lmek trükkös fogásairól 
volt szó a közbeiktatott in-
te r júban —. de csakhamar 
kiderült . hogy a televízió 
szándéka ellenére „élvezhet-
tük" a zűrzavart : áramki-
kapcsolódás történt Pesten . . . 

A hasznos, tanulságos ne-
veltetés áramába — ennek 
ellenére is okosan fanyar 
iróniával kapcsolt be ben-
nünket a f iatal rendező 
Gusztáv, a szalmaözvegy cí-
mű alkotása. 

D. E. 

Válaszol az i l letékes 

Két nap alatt 20 ezer javítás 
Lapunk december 29-i lakosságot. Már akkor hang-

számában egy levélírónk pa- súlyoztuk, hogy az ünnepi 
naszának ad tunk hangot műszak a la t t nem soronkí-
..Furcsa ünnepi szolgálat" vüli javításokat végzünk, 
címmel. Szóvátettük, hogy a hanem a szervizek folyama-
lakosság ügyeletjellegű szol- tos munkáját biztosítjuk. 
gálatot várt a GELKA-szer- Senki sem gondolhatja, hogy 
viz karácsonyi munkájá tó l , akinek december 25-én reg-
de a javítani valók sokasága gel romlik el a televíziója, 
miat t ennek a várakozásnak talán rangidősebb ügyfelünk 
nem felelt meg. Cikkünkre lenne, mint akinek már két-
Kozma György, a Gépipari három, vagy négy napja ja-
Elektromos Karban ta r tó vitásra vár a készüléke és 
Vállalat igazgatója levélben szintén szeretné a műsort 
válaszolt és többek között a nézni. Vállalatunk egyébként 
következőket írta: nem ünnepi szolgálatot, ha-

,,Ismeretes, hogy az év vé- nem ünnepi műszakot ígért 
gi ünnepek előtt — különös az előfizetőknek, ezt bizo-
tekintettel az OTP hitelak- nyi t ják a saj tóban, rádióban 
ciók indítására — sokan vá- és televízióban megjelent 
sárol tak készülékeket, s ez hirdetéseink, 
megnövelte a szervizek mun- A z o r s z á g területén ösz-
ka já t is. Ismeretes az is, . . 
hogy az érvényben levő rem s z e s e n 5 7 s z e r m z b e r í t a r t o t -
deletek szerint a szervizek a t u n k ünnepi műszakot és 
készülékeket á l ta lában nyolc műszerészeink ,20 ezer készü-
napon belül kötelesek megja- léket javítottak meg. Ehhez 
vítani. Tud tuk azt, hogy a a szolgálathoz sem felsőbb 
családok azért vásárol tak te- utasí tást nem kaptunk, sem 
levíziót, vagy rádiót, hogy külön béralapot, a lakosság 
azzal m á r a karácsonyi, ün- érdekében sa j á t erőforrá-
nepi műsort is élvezhessék, saink figyelembevételével ön-
Ezért döntött úgy vállala- ként szerveztük meg a mun-
tunk, hogy még az ünnepek kát. Amikor mások pihen-
a la t t is berendeli műszeré- tek, a mi műszerészeink két 
szeit, a bejelentet t készülé- napon keresztül családjuktól 
kek javí tására. Erről sajtó- távol töltötték a szeretet ün-
tájékoztatón értesí tet tük a népét." 

(Jj filmek 

Amikor 1929-ben megje-
lent a 22 éves Moravia első 
regénye, A közönyösök, az 
illegális kommunista saj tó 
nagy elismeréssel köszön-
tötte. Az olasz fasiszták vi-
szont felforgatónak minősí-
tették. A könyv nyomán tá-
madt vihar miatt a szerző-
nek végül is el kellett hagy-
nia hazáját . 

Pedig a könyv nem poli-
tikai témájú , sőt látszatra 
még társadalmi kérdéseket 
sem érint. Moravia az Ai-
dengo családról beszél eb-
ben a könyvében, ennek a 
családnak hétköznapjait , 
magánéletét meséli el. Mi-
ért vált mégis ilyen vihar t 
kavaró alkotássá? A fasisz-
ta propaganda abban az idő-
ben tele szájjal hirdette, 
hogy az olasz birodalom 
a lapja a tiszta, egészséges 
család. Moravia ezzel a ha-
zugsággal szállt szembe, s 
anélkül, hogy direkt politi-
kai kérdéseket ér intet t vol-
na, antifasisztává vált. Re-
gényében mondta el, hogy 
az olasz polgári" család el-
vesztette erkölcsi értékeit és 
elemi tisztességét. 

A film, amely Francesco 
Maselli rendezésében ké-
szült, hűen a regény mon-
danivalójához. erőteljesen 

rajzolta meg a közönyt, az 
érdektelenséget, az akara t 
hiányát, amely nemcsakhogy 
egyszerűen erkölcstelen volt, 
dé a lap jává vált annak, 
hogy Olaszországban győz-
hessen a fasizmus. Bár-
mennyire is a magánélet 
eseményei körében marad t 
tehát a film, politikai ten-
denciái világosak. S nem-
csak a múltra, a mára vo-
natkoztatva is. A közel 
negyven év előtti időket a 
filmen ugyanis csak néhány 
jelzés érzékelteti. A rende-
ző azzal, hogy a kort nem 
konkretizálta túlságosan erő-
sen, a mondanivalót ál talá-
nosabb érvényűvé emelte, s 
tula jdonképpen azt sugal-
mazta, hogy mindaz, amit 
közöl, a mai Olaszországra 
is érvényes. 

A f i lmnek öt szereplője 
van. Mariagracia, az öregedő 
asszony, Leo, a szeretője, a 
pénzvilág ha ta lmának kép-
viselője, aki később Carlát, 

Mariagracia lányát is elcsá-
bí t ja es Lisa, Leo volt sze-
retője, aki Mariagrácia fiát, 
Michelét cipeli ágyába, hogy 
megvigasztalódjék Leo hűt-
lensége miatt . 

Ez így, töményen, vissza-
taszító. S kétségtelenül az a 
fi lmben is: roppant intenzi-
tással közvetíti a mondani-
valót, Moravia elítélő kri t i -
kájá t . Nagy szerepe van eb-
ben a f i lm ki tűnő szereplő-
gárdájának. Főképpen a vi-
lághíres Paulet te Goddard-
nak (Mariagracia) és a most 
is gyönyörű Claudia Cardi-
nale-nak (Carla). Hasonlóan 
színvonalas színészi munká t 
látunk a többiektől, Shelley 
Winters-től (Lisa), s a fiatal 
kubai színésztől, Thomas 
Milian-tól (Michele) és Rod 
Steiger-től (Leo), akit nem-
régiben a Kezek a város fe-
lett című filmből ismerhe-
tett meg a magyar közön-
ség. 

Ö. L. 

Ötödikesek voltak 

ÜJ KÖNYVEK 

V A L Ó S Á G ÉS V Í Z I Ó 
Szirmai Károly: A csend 

Szirmai Károly jugo- jugoszláviai magyar könyv-
szláviai magyar író. Neve és 'dadás páros betűs ünnepét 

„ köszöntötte a kritika. Nem 
munkassaga nálunk a nagy- .., . . . , . .. 

véletlenül. Az iro tavaly un-
Kozonseg koreben ugyszol- n e p e i t e hetvenötödik szüle-
ván teljesen ismeretlen. Ha- tésnapját , negyvenéves írói zá jában azonban népszerű ós 
tekintélyes író; ú j könyvé-
nek megjelenését, min t a 

Tanszékvezetők találkozója 
a tőiskolán 

A Szegedi Tanárképző Fő- lamint a városi pártbizott-
iskola Tanácsa az ú j oktatá- ság és a városi tanács vég-

félév megkezdése alkal-
mából baráti találkozót 
rendezett a főiskola tan-
székvezetői és a város párt-, 
ál lami vezetői részére. A 

r eha j tó bizottságának más 
képviselői. 

Dr. Csukás István elv-
társ, a főiskola igazgatója 
fogadta a találkozó részt-

találkozón részt vett Sípos vevőit, ak ik több óráin át , 
Géza elvtárs, az MSZMP hosszan, kötetlen közvetlen-
Szeged városi bizottságának , beszélgettek a főis-
titkára és dr. Biczó György f g g e _ g e " f K a , S 

elvtárs, Szeged m. j. városi k o l a eletenek időszerű ker-
tanácsa vb elnöke is, va- déseiről. 

Ezermester h a l á s z o k 
Barkácsoló ezermesterek mányaik" prakt ikusabbak 

is vannak a Szegedi Kossuth legyenek. A ladik a l j án egy 
Halászati Szövetkezet tagja i kis rekeszt készítenek, táro-
között, akik egy kiveszőfél- lóhelyet képeznek ki. Ebbe 
ben levő szakma fortélyait gyűj t ik m a j d össze ellen-
saját í tot ták el. Ilyen például őrző kő rú t juk során a var -
i f jú Gercsó András algyői sákból kikerülő zsákmányt, 
halász és Síha Sándor nyűg- A halászati holt szezonban 
dí jas szövetkezeti tag. Ott- körülbelül tíz ladikot állí-
honukban kis műhelyt ren- tanak össze, a régieket kise-
deztek be. s a téli hónapok- lejtezik, e l ad ják a náda ra -
ban ladikokat ácsolnak fe- tóknak. a vesszővágóknak, 
nyődeszkából. Méretre, for- Az ú j ak ra a szövetkezettől 
mára ugyanúgy csinál ják a motort kapnak, hogy gyor-
halászcsónakokat, mint r é - sabban bejárhassák terüle-
gebben, de m á r valamit ész- tűket , eredményesebb legyen 
szerűsítettek, hogy „gyárt- a munká juk . 

F i a t a ' n k 9 

j e l e n t k e z z e t e k 

vájártanulónak 
a MECSEKI SZÉNBÁNYÁSZATI TRÖSZTHÖZ. 

Felvételi feltételek: 
8 általános iskolai végzettség, életkor 14 évtől 
16 éves korig! 

Érdeklődni lehet levélben, vagy személyesen. Részletes 
tájékoztatást ad a tröszt személyzeti osztálya (Pécs, 
Déryné u. 9.), vagy az 501-es Vájár tanuló Intézet Igaz-
gatósága. Komló. Ságvári E. u. 
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múl t áll mögötte, az ú j kö-
te t ennek a nagyformátumú 
éle tműnek a termékeiből ad 
igényes és színvonalas válo-
gatást. I l lendő tehát, hogy 
erről a jelentős könyvről, 
Szirmai Károly munkásságá-
ról mi is tájékoztassuk ol-
vasóinkat. Az író é le tműve 
ugyanis nyílván szerves ré-
sze a magyar irodalomnak, 
s ta lán az sem jelentékte-
len, hogy munkásságának 
szegedi vonatkozása is van. 
Annak idején, 1943-ban a 
szegedi Délvidéki Szemle 
közölte az író nagy tanul-
mányát Kosztolányi Dezső-
ről. A halál költője cím-
mel. 

Milyen író Szirmai Ká-
roly? Tehetsége, roppant 
eredeti, karakterisztikus, 
írásművészete senkihez sem 
hasonlítható. Már maga a 
cím is, A csend víziói egy 
különleges világgal való ta-
lálkozást ígér. Felületesen 
tekintve úgy tűnik. Szirmai 
novelláiban ez a vízió, a lá-
tomás, a fantasz t ikum any-
nyira előtérbe kerül, hogy 
szinte már nem is nevez-
he t jük realista írónak. Leg-
több szereplőjének például 
neve sincs, s amikor van, 
a hősről magáról ezenkívül 
akkor is roppant keveset tu-
dunk meg, foglalkozásáról, 
társadalmi helyzetéről nem 
közöl ada toka t az író. A 
környezet, a világ, amely-
bein ezek a különös hősök 
élnek, nem kevésbé különös. 
Az utcák, a városok kihal-
tak, sehol egy ember, s a 
hétköznapok megszokott 
l ámá ja helyett kietlen, si-
vár és félelmetes csend bo-
r í t j a be ezeket a helyeket. 
Mintha a mindennapok va-
lósága e l tűnt volna ezekből 
az írásokból. Az első novel-
la, amelyet a kötet tar ta l -
maz, 1927-ben íródott, az 
utolsó 1964-ben. Mennyi 
minden tör tént ebben az 
időben a világban és az író 
hazá jában is! Véres és ke-
gyetlen elnyomás, még vé-
resebb, s még' kegyetlenebb 
háború. S aztán jött a fel-
szabadulás, a szocializmus 
építése. Ez a valóság csak 
utalásokkal szerepel a kö-
tetben. Egy-egy jelzésszerű 
hivatkozást olvashatunk a 
háborúról, a bombázások-
ról, de többet semmit . A 
nagy társadalmi, politikai 
konfliktusok nem kaptak 
helyet ezekben a novellák-
ban. 

S mégis, mindennek el-
lenére sem mondhat juk , 
hogy Szirmai írásművésze-
té t nem a valóság ihleti. 

VIZlOl 

Csak éppen nem úgy, aho-
gyan megszoktuk, nem úgy, 
ahogyan a legkézenfekvőbb 
és a legadottabb. Szirmai 
intellektuálisan dolgozza fel 
élményeit, s nem a hétköz-
napok felületének megra j -
zolására, . hanem a valóság 
— hogy úgy mond juk filo-
zófiai lényegének kifejezé-
sére törekszik. Egyik leg-
erőtel jesebb novellájában, a 
Marionett-kert-ben például 
azt m u t a t j a be, hova ve-
zetnek a hédonosztikus élet-
elvek, a gyönyörhajszolás. 

A novella valóságos hely-
zetből és problémából in-
dul ki, s csak később, a 
bonyolítás, az elmélyítés 
közben válik fantasztikussá. 
De nem öncélúan, hanem 
azért, hogy ezzel a felfoko-
zottsággal, sűrítéssel és el-
mélyítéssel még intenzíveb-
bé. hatásosabbá tegye ma-
gát a mondanivalót. Ez a 
szerkesztésmód egyébként 
nemcsak ennek az egy no-
vellának a sa já t j a , hanem a 
valóság egyfa j ta jelenléte 
Szirmai novelláiban. Van-
nak olyan novellái is, ahol 
a hétköznapi képek teljesen 
hiányoznak. Ezekben a filo-
zófiai lényeg rögtön, azon-
nal megjelenik. A Mario-
net t -ker t bevezetője egy Ti-
sza-parti vendéglő reális 
ra jza, sok novellában vi-
szont m á r a bevezetés is 
a fantaszt ikumok álomsze-
rű, kísérteties világába visz. 
S vannalr az tán olyan no-
vellái — az Illés, az ameri-
kánus, a Grószi különös 
hangokat hall —, amelyben 
végig a megszokottan reá-
lis hangvétel az uralkodó, 
amelyekben semmi víziósze-
rűség, semmi fantaszt ikum 
nincs. 

Egyszerűsítenénk a hely-
retet, ha azt mondanánk, 
hogy Szirmai írásművésze-
tében erek az utóbbi no-
vellák jelentik a teljessé-
get, hogy az író ú t j a a ví-
zióktól a valóságig vezetett. 
Mint láttuk, vízióiban is a 
valóság problémái jelent-
keznek és fejeződnek ki, s 
egyébként is, Szirmai írói 
a rcula tának egyik különle-
gessége, hogy a „fejlődést" 
úgyszólván nem ismeri. El-
ső novellái ugyanolyan írói 
karakter t muta tnak, mint az 
utolsók, s a valóság kifeje-
zésének említett három 
módja mindegyikében egy-
forma szerepet, jelentőséget 
kap. 

A könyv, mely a Novi 
Sad-i Fórum könyvkiadó 
gondozásában jelent meg, 
Tornán László színvonalas 
válogatásában érdekes és 
szemléletes képet ad Szir-
mai különös írásművészeté-
ről. 

ÖKRÖS LÁSZLÓ 

Nem lehet megrendülés, 
döbbenet és ökölbeszoruló 
kéz nélkül végignézni ezt a 
jugoszláv fi lmet. í ró ja és 
rendezője, Milenko Strbac 
hiteles történelmi anyagot 
dolgozott fel. Egy jugoszláv 
kisvárosban, Kragujevacban 
a németek példát s ta tuá l tak: 
kivégezték a város férf i la-
kosságának zömét, köztük a 
gimnázium V. osztályának 
tanulóit is. A téma maga 
nem új , de a történeti hite-
lesség súlyával mégis kellő 
hatás t tud kel teni : igazi an-
tifasiszta alkotás. Sajnos, az 
író a lap jában véve kevés 
eseménytörténettel rendel-
kezett, így a fi lmben külön-
böző zenei és operatőri fogá-
sokkal kellett és lehetet t a 
hézagos részek drámaiságát 
megteremteni. Dusán Radic 

fá jda lmasan vésztjósló ze-
néje és Dragoljub Karadzi-
novic korabeli háborúel le-
nes plakátokat idéző felvé-
telei hasznosan siettek a 
rendező segítségére. 

A film a német brutal i tás 
megörökítése mellett egy 
másik szálat is vezet — talán 
éppen a kevés történetiség 
miat t —, az osztályfőnök és 
diákja i egymásra találását. 
Tula jdonképpen csupán ez 
az eseményvonal különböz-
teti meg Strbac m u n k á j á t a 
dokumentumfi lmtől ! A főbb 
szerepeket D. Popovic, S. 
Ilic. N. Pataki és G. Pomo-
risac a lakí t ják. Parallell 
szinkrontársaik Szakáts 
Miklós. Képessi József, Ná-
dasy Myrtill és Kozák And-
rás. 

N. I. 

Moszkva — Prága — Drezda 
Az idén is sok turistautat szervez 

Szegeden az Expressz 
Okosabban, kellemesebben 

talán el sem lehet képzelni 
a szabadidő felhasználását, 
mint külföldi utazással. Ta-
valy ezerkétszáz fiatal több 
mint negyven utazáson vett 
részt az Expressz If júsági és 
Diák Utazási Iroda szervezé-
sében Szegedről — a KISZ 
városi bizottsága mellett mű-
ködő társadalmi osztály köz-
reműködésével. Az idén sem 
lesz iiiány utazási lehetősé-
gekben. Az Expressz eddig 
39 önálló szegedi csoport 
utaztatását igazolta vissza. 
Közöttük ta lá lható több hat -
napos repülőút Moszkvába, 
ötnapos utazás Prágába és 
jó néhány kirándulás az 
NDK városaiba, tá jaira . 

Szerepel a programban 
odesszai, leningrádi. Varsói, 
berlini utazások mellett elő-
reláthatóan két jugoszláviai 
is — egyik nyolcnapos ha jó -
út Belgrádig s vissza, vala-
mint egy bulgáriai, a tenger-
par t ra . Természetesen lehet 

jelentkezni más külföldi uta-
zásokra is, mivel az Expressz 
az elmondottakon kívül ro-
mániai és több nyugat-euró-
pai utat is szervez, melyekre 
a szegediek számára is fenn-
ta r tanak helyeket. Az Ex-
pressz elsősorban a fiataloké, 
úgyhogy csak a harminc 
éven aluliak jelentkezését fo-
gadja el a társasutazásokat 
szervező osztály. 

Az utazni szándékozó fia-
talok speciális program igé-
nyével is felléphetnek, mint 
például a leningrádi Ermi-
tázs vagy a drezdai Zwinger 
megtekintése. Ilyen igények 
azonban csak akkor jöhetnek 
számításba, ha teljes csopor-
tok utaztatása lehetséges. Ű j 
szolgáltatásként az idén bel-
földi országjárásokat is szer-
veznek. Kellő számú jelent-
kező esetén autóbusszal, előre 
lekötött út iprogram szerint, 
üzemlátogatásra, városnézés-
re, hétvégi üdülésre indulhat-
nak a szegedi fiatalok. 

Szélesedik az olvasómozoalom 
A szakszervezeti könyvtárak 560 000 beiratkozott olva-

sót ta r tanak nyilván, s 1965-ben több mint kilencmillió 
példányt kölcsönöztek az üzemek, vállalatok, hivatalok 
dolgozóinak. A könyvkedvelők tábora azonban ennél jóval 
szélesebb, mintegy 200 000 fizikai munkás ugyanis a taná-
csi könyvtárakat lá togat ja , s egyéni könyvvásárlások út-
ján ls évről évre szélesedik az olvasómozgalom. Üzemi ter-
jesztés ú t j á n például évente több mint 130 millió forint 
ér tékű könyv talál gazdára. (MTI) 

Felhívás! 
Az elfekvő készletek értékesítése nyereségnövelő 
hatású. 
Hirdesse felesleges készleteit a 
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kereslet-kínálat rovatában 
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