
Betyárok Új filmek 

Nemcsak kies hazánk, de 
a szomszédos Románia sem 
szűkölködött kóborló sze-
génylegényekben az elmúlt 
évszázad során: itt az oszt-
rák, ott a török elnyomás 
késztette bujdosásra, rablás-
ra a hontalanná vált férf ia-
kat, akik között akadt jobb 
szándékú, elsősorban a nép 
szabadságáért küzdő kard-
tergató, de szép számmal 
volt közöttük kötni való 
zsivány is. 

A betyárok ábrázolása 
kedvelt t émája a különböző 
művészi alkotásoknak. Ha 
ezek minőségét jelezni akar-
nánk, akkor al ighanem Mó-
ricz Zsigmond Rózsa Sándo-
rétól a Szegedi Szabadtéri 
Játékokon látott Vidróczkiig 
fu tna a skála. Azaz: az utá-
nozhatat lan egyedi művé-
szettől a megkopott, elhasz-
nált sémáig. 

Ha a most bemutatot t Be-
tyárok című román fi lm hő-
seinek magyar rokonait meg 

karnánk keresni, aligha-
nem inkább a Mátrába, Vid-
róczki táborába kellene el-
mennünk, mert a Dinu Cocea 
rendező irányításával cellu-
loidra rögzített történet sze-

replői sokkal inkább hason-
l í tanak a má r említett, ké-
tes emlékű dal já ték kétdi-
menziós figuráihoz, mint 
Móricz regényének élő, ele-
ven alakjaihoz. 

Kár értük, mer t a mese, 
amiben megelevenednek, ön-
magában véve, érdekes is, 
Izgalmas is. A két testvér 
háborúskodása sok olyan 
epizóddal jár, ami ú j a t ad a 
nézőknek, nemcsak helyszín-
ben, de még emberi vonat-
kozásban is. 

így azonban, a szerepek 
kidolgozatlansága miatt , 
aligha tud juk elhinni ezt a 
filmet, s emiatt az izgalom 
is inkább csak látvány ma-
rad: nem érezzük magun-
kénak a hősöket, nem is kö-
vet jük együttérzéssel vagy 
gyűlölettel ú t jukat . 

Egy olyan part i túrához le-
hetne hasonlítani ezt a fil-
met, amelyből, a sietős má-
solás miatt, majd minden 
harmadik hangjegy kima-
radt, s amikor az általa rög-
zített zeneszámot megszólal-
ta t ják, bizony hiányos is, 
fals is a zenei összhatás. 

A. L. 

Tom Jones 
Hogyan és mennyire kell 

hűnek lennie egy regény 
fi lmváltozatának az eredeti 
műhöz? — ez az a kérdés, 
amelyet megnyugtatóan va-
lószínűleg sohasem sikerül 
eldönteni. Az a legmegbíz-
hatóbbnak tűnő válasz 
ugyanis, hogy az adaptáció-
nak az alapul vett alkotás 
szellemét kell megőriznie és 
kifejeznie, túlságosan ál-
talános, nehezen körvona-
lazható és sokféle variáció-
ra ad lehetőségeket. 

Ezt a problémát legjobb 
mindig konkrétan, egy adott 
regény adott f i lmváltozatá-
nak szemszögéből vizsgálni 
Ilyen tekintetben ez a f i lm, 
Henry Fielding népszerű 
Tom Jonesának színes f i lm-
változata, azt gondolom, 
végeredményben sikerült 
munka. Alkotói — a forga-
tókönyvíró John Osborne, a 
Dühöngő ifjúság világhírű 
szerzője és a rendező, az 
ugyancsak világhírű Tony 
Richardson — ugyan lá tha-
tólag nem arra törekedtek, 
hogy a regény átültetésével 
a mai néző számára mond-
janak valami fontosat, lé-

nyegeset. Megelégedtek az-
zal a kétségkívül alacso-
nyabb rangú, értékű célkitű-
zéssel, hogy kellemesen ha-
tó, modern felfogású és el-
képzelésű kalandfilmet csi-
náljanak. A fi lm csakugyan 
szórakoztató, főképpen sza-
tirikus, irónikus elemei, 
motívumai miatt. A fi lm a 
regény anyagát o mából 
visszanézve kezeli, s olyan 
trükkök, megoldások vannak 
benne, amelyek a maguk 
konkrétságában természetsze-
rűleg nincsenek a legény-
ben, de a mű szellemét. 
Fielding szándékait jól fe-
jezik ki. 

A címszerepet alakító Al-
bert Finney például egyál 
talán nem úgy és nem olyan 
értelemben hős, mint a leg-
több hasonló kalandfilmé. 
Maibb, hitelesebb, igazabb 
s a konvencionális felfogás-
tól eltérően: emberméretű 
Mintahogy az egész film 
ilyen. Romantikus emelke-
dettség, „gőz" helyett első-
sorban a „hétköznapokkal" 
találkozunk benne. 

ö . L. 

Növendékhangverseny 
a Szakiskolában 

Gondoskodnak 
a felszabaduló 
bányászokról 

Dr. Lévárdi Ferenc ne-
hézipari miniszter tegnap 
Budapesten sajtóértekezle-
ten ismertette a szénbányá-
szat távlati kérdéseire vo-
natkozó kormányhatároza-
tot. Az energiafelhasználás 
korszerűsítése megköveteli 
a kőolaj és földgáz na-
gyobb arányú hasznosítását, 
s így a rossz körülmények 
között, tehát nagy ráfizetés-
sel termelő bányaüzemekben 
fokozatosan csökkentjük, 
vagy meg is szüntet jük a 
termelést. Ezért a bánya-
üzemekben a megürülő 
munkahelyeket nem töltik 
be, több helyen pedig a dol-
gozók átcsoportosítása vá-
lik szükségessé. 

A pártkongresszus a j á n -
lása a lapján a bányászcsa-
ládok problémáit a huma-
nizmus és a legteljesebb 
gondoskodás jegyében oldják 
meg. Ü j munkahelyükön 
előnyben részesítik őket a 
lakáselosztásnál, s rendkívü-
li kedvezményeket nyú j t a -
nak számukra a letelepedés-
hez. Az átköltözéshez költ-
séghozzájárulást kapnak, s 
amennyiben felszíni munkán 
helyezkednek el, legfel jebb 
egy évig személyi pótlékot. 

A probléma megoldása ér-
dekében még az idén meg-
kezdik a termelő bányák-
ban a munkaidő rövidítését 
és társadalombiztosítási ked-
vezményben részesítik az 
idősebb bányászokat, akik 25 
éves föld alatt i szolgálattal 
rendelkeznek. 

A határozatok végrehaj tá-
sára a kormány 1975-ig 200 
millió forintot f o r d í t 

Megkezdődtek a választási ielülő gyűlések 

A gyufagyáriak jelöltje (Folytatás az 1. oldalról.) 

Ferencet, Szeged megyei jo-
gú városi tanácsa végrehaj tó 
bizottságának t i tkárá t ; az I. 
kerületi tanácsi 9. választó-
kerület tanácstag-jelöl t jéül 
Vincze Györgyöt, a Szegedi 
Nyomda igazgatóját, a 10. 
választókerület tanácstag-
jelöltjéül pedig Pusztai An-
dort, az Állami Biztosító sze-
gedi f iók jának vezetőjét ja-
vasolta. 

Ezután dr. Csikós Ferenc 
kért szót, s a választások je-
lentőségéről beszélt. A töb-
bi között emlékeztetett arra , 
hogy a négy évvel ezelőtt 
ugyanabban az épületben tar-
tott jelölő gyűlés alkalmával 
a városnak ez a része még 
építések megkezdése előtt 
álló fe ldúr t földterület volt. 
Azóta modern, kényelmes 
lakások épültek itt, ál talá-
ban sokat fejlődött, szépült 
Szeged. Mindez a lakosság, 
a dolgozók — köztük a ta- A 76-os számú városi vá- táros. Mintegy 600 ezer ta-
nácstagok — közös m u n k á j á - lasztókerület, a 37-es és 38-as r int értékű anyagot kezel — 
nak az eaedménye. A követ- számú kerületi választókerü- teljes megelégedésre. Lel-
kező években is hasonló fel- let tanácstagjelölő gyűlésére tárhiányt még sohasem ta-
adatok várnak megoldásra a jöttek össze tegnap délután láttak por tá ján . Kollégái csak 
pár t által kitűzött célok a Szabadság téri óvodában a így emlegetik: a becsületes, 
a lapján. Ezekért a célokért környék lakói, hogy egy vá- lelkiismeretes „kis Bullás". 
aka rnak küzdeni m a j d a rosi és két III. kerületi ta- Pártonkívüli , aki a szakszer-
megválasztandó tanúcstagók nácstagot jelöljenek, A te- vezeti munkában oroszlán-
is. 

Bullás József (középen) a jelölő gyűlés két résztvevőjé-
vel: Makra Mihállyal és M. Kovács Józseffel beszélget 

rem szűknek bizonyult: a részt vállal, termelési tanács-
bejárathoz vezető folyosó ts kozásokon mindig ha l la t ja 
zsúfolásig megtett. Sokan szavát. 
jöttek el megvitatni, vajon A javaslathoz Nagyi Mik-
jó kezekbe kerül-e a lakos- , ó s i l I e s z t e t t e véleményét, 
sag mindennapi gondja a v á - , ..,„ . , , . 
lasztás után. k u l ó n hangsúlyozva, hogy a 

A jelölő gyűlés elnöke, most először jelölt Bullás Jó-
tag-jelöltekül a javasoltakat, Dinnyés József alig győzött zseftől. a már égető problé-
akik köszönetüket fejezték sz<5t adni a hozzászólásra je- mák megvalósításának szor-
ki a választók i rán tuk meg- lentkezőknek. A Hazafias galmazását vár ják . „Igaz, 
nyilvánult bizalmáért . 

A jelenlevők közül többen 
felszólaltak, s valamennyien 
helyeslésüket fejezték ki a 
népf ron t jelöltjei me l l e t t 
Végül nyílt szavazással egy-
hangúlag elfogadták tanács-

lante- ja a lírai mondaniva-
lóval szemben inkább nagy 
megformálási készséget igé-
nyel, melynek megvalósítása 
Erdei Judi t dicsérete. A gaz-
dag hangszínskála és látvá-
nyosságtól nem mentes tech-
nika jellemezték zongorázá-
sát. A hangversenyen még 
Telemann E-dúr Triójának 
I. tétele hangzott el Udvar-
dy Éva, Koncz Már ta és Er-
délyi I lona előadásában, 
ma jd Hándel Gigue-je és 
Crandiani ösz című kompo-
zícióját Olasz Margit muta t -
ta be. 

Kelő Pál 

A Szegedi Zeneművészeti 
Szakiskola szerdán este nö-
vendék-hangversenyt rende-
zett az intézet nagytermé-
ben. Bach intim hangulatú 
Francia (G-dúr) szvit jét Er-
délyi Ilona temperamentu-
mos zongorázással mutat ta 
be, ma jd Carassy Károly és 
Fekete Éva Hándel D-dúr 
Szonátáját szólaltatta meg. 
A kamaraművek közül legin-
kább Mozart E-dúr Triója I. 
tételének f inoman csiszolt, 
klasszikus előadása tetszett, 
mely Aldobolyi N. Magdol-
nát, Sín Katal int és Kerek 
Ferencet dicséri. Kramar 
klarinétkoncert jével Dömö-
tör László bizonyította, hogy 
jól „kezeli" hangszerét. 
Zongorán Várnagy Lajosné 
t aná r kísérte. 

Az est fénypont já t Men-
delssohn hegedűversenyének 
I. tétele jelentette Aldobolyi . . ,, . . . . 
N. Magdolna tolmácsolása- „ A z Atlanti-óceánról in-
ban Bódás Péter t anár kísé- d u l t nagyarányú egyheseg 

Weber Rondó bril- ' " c s a p o t t csaknem egész 
Európán és csütörtök reg-
gelre elérte a Szovjetunió 
nyugati területeit . Az Ural 
északi vidékein is megeny-
hült a mínusz 40—45, sőt 50 
fokos hideg. 

A hazánkba érkezett óceá-
ni légáramlás csapadékos, 
párás időt hozott. 

Dr. Berkesi Zoltán, a Me-
teorológiai Intézet távprog-
nózis osztályának vezetőjfe a 
gyertyaszentelői Időjárási 
hagyományokról elmondta, 
hogy az esetek 80 százaléká-
ban február első napja iban 
Azori eredetű, enyhe légtö-
megek törnek a kontinens 

fl Grünwald Géza emlékdíj 
szegedi nyertese 

Fiatal, szinte leülhetne dl- szertációja. Eddig tizenkét 
ékja i közé a padba Gécseg tudományos dolgozata jelent 
Ferenc. De még egyetemista meg — három most van sa j -
korában is megkülönböztet te tó a la t t — és az első kettő 
őket valami: az országban kivételével mindegyik az au-
egyedüli szakpárosítással vég- tomaták algebrai elméletével 
zett. Harmadévben fizika he- foglalkozik, 
lyett algebra sakkot vett f e l Valójában gyerekkori mér -
— s így matematika-szakos, nöki ambíciók hozták közel a 
algebrából szakképzett kö- f iatal tanársegédet a kiber-
zépiskolai tanár i titulust szer- netikához. Neve egyre ísmer-
zett. Egyetemi „életrajzához" tebb matemat ikus körökben, 
hozzátartozik a Népkötársa- A dicséretet és gratulációt 
sági ösztöndíj, másodéves ko- e lhár í t ja . Dr. Szőkefalvy 
rától a demonstrátorság, s Nagy Bélát, dr. Kalmár Lász-
két tudományos dolgozat, lót, dr. Rédei László tanszék-
mely Szőkefalvi professzor vezető egyetemi tanáraka t 
segítségével jóformán azon- emlegeti, akik mindig segí-
nal megjelent . S még ötöd- tet ték. 
éves korában, 1962-ben el- Még az egyetemi évek 
nyerte a debreceni országos a la t t megnősült. Jelenleg két 
diákköri konferencia első dí- gyermek boldog papája . Fe-
jőt. lesége is szakmabeli, a fizika 

A fiatal szegedi matemat l - —kémiai intézetben tanárse-
kus, aki most kapta meg a géd. 
Grünwald Géza matematikai — Az eredményekkel „zsú-
emlékdí) második fokozatát folt" múlt után mik legkö-
— tula jdonképp ekkor je- zelebbi tervei? — kérdezzük 
gyezte el magá t igazán a Gécseg Ferenctől, 
matematikával , amelyben, — Most márciusban féléves 
kutatási területén, máris szá- t anu lmányút ra megyek Kiev-
mottevő eredményeket pro- be, a kibernetikai intézetbe, 
dukált . Egyetem után felvé- Ezenkívül könyvet írok kol-
teli vizsgát tett szovjet aspi- legámmal, Peák Istvánnal, az 
ranturára, sikerrel. Egy ope- au tomaták algebrai elméleté-
ráció azonban közbeszólt. Az- bői. Az Akadémiai Kiadó 
után idehaza jelentkezett s egy angol kiadóval közösen 
jelenleg az aspi ranturán jelenteti meg munkánkat , an-
másfél éve van hátra. Aspi- gol nyelven. j . A. 
ránsvezetője, Csákány Béla 
docens, sokat segít neki. 

Közben elkészült a 28 éves 
tanársegéd kandidátusi disz-

Népfront III. kerületi bizott- még fiatal, de ma jd csak be-
sága és a gyufagyári dolgo- lejön" — bizonygatták a pad-
zók nevében M. Kovács Jo- sorokban. S miután a meg-
zsef, az ottani pár t t i tkár indultságtól szavakat alig ta-
a jánlot ta Bullás Józsefet. A láló Bullás József megkö-
23 éves f ia ta lember már szönte a lakók bizalmát, a 
négy esztendeje dolgozik a jelölő gyűlés egyhangúlag 
gyufagyárban. Műszaki rak- kerületi tanácstagnak jelölte. 

A mai választási 
ielülő gyűlések Szegeden 

Üzen a tavasz 
— de visszatér a hideg 

retével. 

Áramszünet 
Az Áramszolgáltató Válla-
lat közli, hogy 1967. febru-
ár 6-tól 9-ig, 7—19 óráig 
Füge sor, Fenyveslejtö sor. 
Kürt u.. Algyői út, 41-es 
utca valamint Baktó terü-
letén, továbbá február 6-
tól 11-lg, 7—16 óráig Lu-
gas u. Sziliért sor, Tápéi 
sor, Szamos u„ Retek u.. 
Csillag tér által határolt 
területen 

áramszünet lesz. 
Mk. 16 893 

fölé. Ez a közelgő tavasz el-
ső üzenetének számít. Ezzel 
kapcsolatos, a valószínűleg 
Erdélyből származó, úgy-
nevezett „medvehagyomány" 
is, amely szerint ha a mac-
kó gyertyaszentelő napján 
meglát ja az árnyékát, visz-
szabújik a bar langjába. En-
nek konkrét meteorológiai 
hát tere csupán annyi, hogv 
ha február elején rendkívül 
enyhe az idő, akkor az ese-
tek többségében később 
még visszacsap a tél. Eh-
hez hasonlóan, körülbelül 80 
százalékos valószínűséggel, 
február 10—20 között hideg 
periódus várható hazánk-
ban. 

Ilázsyári 
épületek 
szereléséhez 
állandó budapesti munká-
ra felveszünk 

kubikosokat. lakatoso-
kat, villanyszerelő, fű-
tés, viz-gáz szerelő, 
könnyűgépkezelő, hfd-
darus, festő-mázolő. 
burkoló és parkettás 
szakmunkásokat , férfi 
és női segédmunkáso-
kat. 

Téli munkalehetőség biz-
tosítva. 
Vidékiek részére külön-
élést fizetünk, szállást 
biztosítunk. Jelentkezés 
személyesen: EM 43. ez 
AEV. Budapest XI.. Dom-
bóvári u. 19 (4-es. 47-es 
villamossal.) 

L. 5 

ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐI JELÖLÖ 

GYŰLÉS: 
Az 1. országgyűlési válasz-

tókerületben délután fél óra-
kor a Kenderfonó és Szövő-
Ipari Vállalat űjszegedi gyá-
rában. A gyűlés nyilvános, 
azon bárki részt vehet a gyár 
dolgozóin kívül is. 

TANÁCSTAGJELÖLÖ 
GYŰLÉSEK: 

Az I. kerületben: Az l - e s 
számú városi választókerület 
l - e s és 2-es számú kerület i 
választókerületének lakói ré-
szére az Építőipari Techni-
kumban 17.30 órakor. 

A II. kerületben: A 45-ös 
számú városi választókerület 
25-ös és 26-os számú kerületi 
választókerületének lakói ré-
szére a fonalfeldolgozó válla- és 42-es kerület i választóké-
latnál (Tavasz utca 2.) 17 rületének lakói részére a 
órakor. A 47-es számú váró- ságváritelepi iskolában 17 
si választókerület 29-es és órakor. 

Könyvek, tájékoztatók 
a választásról 

30-as számú kerület i válasz-
tókerületének lakói részére a 
Kossuth Lajos sugárúti óvo-
dában (az erőművel szem-
ben) 17 órakor. A 48-as szá-
mú városi választókerület 
31-es, 32-es és 33-as számú 
kerületi választókerületének! 
lakói részére az ecsetgyárban 
(Kossuth Lajos sugárút 109.) 
17 órakor. 

A III. kerületben: A 60-as 
számú városi választókerület 
5-ös és 6-os számú kerület i 
választókerületének lakói r é -
szére a Vasútforgalmi Tech-
n ikumban (Marx tér 14.) 17 
órakor. A 63-as számú vá-
lasztókerület 11-es és 12-es 
számú kerületi választókerü-
letének lakói részére az MTH 
iskolában (Tolbuhin sugárút 
84.) 17 órakor. A 78-as számú 
városi választókerület 4l-es 

A Kossuth Könyvkiadó az 
I. negyedévben számos olyan 
kiadványt jelentet meg. 
amelyek adatokkal, tények-
kel könnyítik meg az elő-
adók felkészülését a válasz-
tási gyűlésekre, érvekkel 
fegyverzik fel a propagan-
distákat. 

Elsőként jelent meg a 120 
oldalas Választási zseb-
könyv, amelyben ilyen feje-
zetek találhatók: A népha-
talom évtizedei. Mindent az 
emberért , A szocializmus 
teljes felépítéséért, A világ 
békés holnapjáér t küzdők 
között — s a fejezetekben a 
szocialista építés során el-
ér t eredmények mellett 
munk=nk további tervei is 
megismerhetők. 

Sólyom József: Munkások 
című füzetében a proletár 
forradalommal hatalomra 
került osztály harcait , sike-
reit, életét. Éck Gyula: Pa-
rasztság című füzetében pe-
dig a mezőgazdaságban, s a 

falusi dolgozók életében vég-
bement történelmi változá-
sokat muta t j a be. Baktai 
Ferenc: Szabadság, te szülj 
nekem rendet címmel népi 
ál lamunk szocialista demok-
ráciájáról ír s rövid össze-
foglalót ad a legutóbbi 10 
év legfontoscbb törvényei-
ről. összefoglalja az egyes 
pártkongresszusoknak a de-
mokratizmussal kapcsolatos 
állásfoglalásait. 

A Tények és érvek soro-
zatban külön megjelenik Az 
új választójogi törvényről. 
Gazdasági helyzetünkről és 
toimbbi feladatainkról, s A 
tsz-tagok munkadíjazásiról 
című kiadvány. 

A felsoroltakon kívül szí-
nes, ra jzos propagandaanya-
gok, leporellók is megjelen-
nek a gazdasági feilödésről, 
az életszínvonal alakulásá-
ról. az egészségügyi és szo-
ciális helyzetről és kulturé 
lis életünkről. 
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