
Feldobott kő 
Bevallom őszintén, fél- hatású kritika. Sára filmje 

tem ettől a filmtől. Amikor olyan tényeket, adatokat 
először hallottam arról, hogy mond el az ötvenes évek-
Sóra Sándor, akit szuggesz- ról, amelyek ismertek ugyan, 
tív tehetségű operatőiként (le művészi alkotásban, il-
ismcrtünk meg. önallóan letőleg filmen, jórész most 
rendez filmet, emlékezve a szerepelnek először. A konst-
Sodrásban artisztikus szép- ruált perek időszakának 
ségű képeire, azt gondoltam, nyomasztó légkörét még 
hogy az ú j filmben az ope- egyetlen film sem ábrázol-
•atőr elnyomja majd a ren- ta ilyen atmoszférikus erő-

dezőt. hogy valami fény- vei, egyetlen film sem be-
-.éporgiat látunk az új fii- szélt még arról, hogy annak 

nven, különleges szépségű és idején parasztokat tartóz-
atmoszférájú tájakat, ma- tattak le azért, mert nem 
gasba nyúló nyárfákat, pa- akarták aláírni a téeszek 
rasztszoba belsőket furcsa belépési nyilatkozatát. És 
vonalú cserépedényekkel, egyetlen film sem beszélt 
Csak filmet nem láthatunk még arról, micsoda hatal-
maid sehol. mas indulatok, tragédiákat 

Aztán körülbelül másfél okozó erők gyűltek össze e 
hónappal ezelőtt Budapesten, hibás intézkedések nyomán, 
a szakmai bemutatón kide- Ennek az életanyagnak 
riilt, hogy Sára nem fény- torokszorító izgalmasságát, 
képeket csinált. hanem drámai erejét mindenek-
igazi, eleven filmet: az előtt igazsága adja. Ismor-
oneratőr, aki természetesei) .iük ezeket az esztendőket; 
Sára volt, engedelmesen alá- Sára nem túloz. Mégsem a 
vetette magát a rendező vi- puszta igazság, hanem az a 
lágos és határozott szá"ndé- művészi gond teszi ezt a 
kainak. A Feldobott kőben filmet értékessé, amellyel 
nyoma sincs semmiféle kép- mondanivalóját, azt a gon-
beli öncélúságnak. A filmet dolatot, hogy az eszközt 
nem operatőri szenvedélyek nem azonosíthatjuk magá-
és indulatok, hanem csak- val a céllal, kifejti. Az el-

ugvan rendezői ihlet és 
mondanivaló teremtette. 
Méghozzá olvan igényű és 
értékű mondanivaló, amely 
méltó legjobb filmjeinkhez, 
világsikerű alkotásainkhoz, a 
Szegénylegényekhez, a Tíz-
ezer nap hoz, a Hideg na-
pokhoz. 

beszélés azt a mondaniva-
lót hordozza, hogy ember-
telen eszközökkel a leghu-
mánusabb célokat sem lehet 
anélkül megvalósítani, hogy 
az egész végül is ne for-
duljon önmaga ellen. 

A cselekmény az ötvenes 
évek elején falun, illetve ta-

Azóta már hallottam és nyán játszódik, s nem hiá-
olvastam a filmről olyan ba a Tízezer nap alkotói, 
véleményeket, hogy az év Kása Ferenc és Csoóri Sán-
legjobb alkotása. Függetle- dor írták, Sárával együtt, a 
nül attól, hogy ez a véle- Feldobott kő az űj magyar 
mény felületesen előreszala- filmművészetének ahhoz az 
dó, hiszen még az esztendő ágához tartozik, amelyet a 
elején vagyunk, lényegét cannes-i győztes képvisel, 
tekintve, azt hiszem, telje- Sokan — teljesen indokolat-
sen igaz. Már ami azt illeti, 
hogy jelentős. kiemelkedő 
mű; tulajdonképpen ez a 
szerencsétlen formájú fo-
galmazás is csupán ezt akar-
ja hangsúlyozni. Sőt. én 
még továbbmennek. Nem 

lanul — „folklorisztikus' 
filmnek nevezik ezeket az 
alkotásokat. Ennek a jelző-
nél; itt semmi valóságos ér-
téke nincs. Az akkori pa-
raszti életben olyan konflik-
tusok jelentkeztek — ez a 

ennek az évnek, hanem az film ezekből a cél és eszköz 
utóbbi éveknek egyik leg- feszültségét emeli ki —, 
jobb filmje a Feldobott kő. amelyek általános, emberi 

Az ú j magyar filmgyár- érvényű, mondanivalót, s 
tás nagy alkotásai szinte nem valami folklorisztikus 
majdnem valamennyien vi- érdekességet hordoztak, 
lakat váltottak ki. Szokássá A főszereplók, a főhős 
vált a filmek jelentőségét e Balázsovits Lajos, akinek 
viták hullámveréseinek életsorsa az elbeszélés ka-
nagvsagával mérni. Nem retanyaga, s a két külföldi 
tuoom. a Feldobott kő nyo- művész, Nagvezsda Kazas-
nmn gvarapodik-e majd vi- $ian és Todor Todorov, 
toirodalmunk, de ha nern, 
a film akkor is jelentős. 
Ahogy azonban e viták 
szerkezetét ismerem, való-
színű. hogv ezt az Ú1 művet 
is viharok kísérik. E vitá-
kat mindig a szocializmus 
védelmének indulata szülte, 
s a Feldobott kő anyagában 
is nagyon sok a kritika, 
méghozzá keserű és drámai 

akárcsak a sok melléksze-
replő, minden rikító túlzás 
nélkül, de figyelemreméltó 
határozottságggal adlék elő 
a Feldobott kő drámai anya-
gát, a magyar parasztság 
történelmének egyik feszült-
ségektől terhes és elgondol-
kodtatóan tanulságos kor-
szakát. 

ökrOs László 

A dudari óriás 
Neve: Megalodus. Nemze- jelentek meg, majd egyre 

tisége: kagyló. Születésének nagyobb termetűek kerültek 
helye: Dudar, ideje: 200 mii 
lió évvel ezelőtt. Különös is-
mertetőjele: 60 centiméteres 
testmeretével a világ legna-
gyobb Ilyenfajta kagylója. 

Megideztetett tanúként az 
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem alkalmazott földta-
ni tanszékére, dr. Végh Sán-
dorné docens színe elé. 

„Kihallgatása" során első-
sorban életének egykori szín-
teréről, a felső Triász-kori 
tengernek a viszonyairól te-
het vallomást, amelynek 
habjai annak idején a mai 
Spanyolország és a Hima-
laja között hullámzottak. Az 
őslénytan kutatói ugyanis 
azzal már tisztában vannak, 
hogy ez a kagylócsalád mi-
lyen körülmények között tu-
dott élni és szaporodni. 

Egyébként ez a kagylófaj 
az egyik legmeggyőzőbb bi-
zonyítéka a biológiában jól 
ismert „óriás növekedés" vé-
szes következményeinek. A 
család 25 millió éves törté-
netében először a kicsi, más-
fél-két centiméteres fajok 

túlsúlyra, és a dudari re-
korder — amely a jelek sze-
rint az óriások között is a 
legnagyobbak egyike lehetett 
— rriár közvetlenül a kipusz-
tulást megelőző állomást 
képviseli. Az óriásokban 
ugyanis olyan tökéletesen, 
maradéktalanul veszett ki az 
egész família, hogy ma élő 
hasonmásaik, a szívkagylók 
— a Cardium-ok — nemhogy 
leszármazottaiknak, de még 
csak közeli rokonaiknak sem 
minősíthetők. 

„Kikap!" 
Állig fölfegyverzett férfiak jelen-

tek meg az utcán. Böhöm-nagy stuk-
kerekkel a kezükben, végigrohannak 
vagy 30 métert, magától értetődik, 
hogy eszeveszetten lövöldöznek is 
közben. Persze óriási kavarodás ke-
letkezik. A békés járókelő rémülten 
húzódna kapualjba, de ráüvöltenek: 
hordja el magát! 

Persze, mert ott vannak a kame-
rák. Valamivel később hallhatja ls: 
„kikap!" Erre az egész felfordulás-
nak vége lesz, legalábbis más meder-
be terelődik; a fegyveresek hánya-
vetin cigarettáznak például. Így ér-
ti meg a „kikapcsolni" felszólítás rö-
vidítéséből az odatévedt békés járó-
kelő, hogy mindez csak játék. Per-
sze: a filmesek! — felkiáltással az-
tán elszemlélődik: melyik marcona 
harcosban ismerheti fel kedvenc szí-
nészét. 

Engem ugyan a sors mindeddig 

megfosztott hasonló megrázó élmé-
nyektől, de azért el tudom képzelni 
a békés honpolgár feloldódását egy 
ilyen* játékká szelídült szituációban. 
Különösképp el tudom képzelni, 
mint nyugszik meg a gyomra annak 
a szemlélődőnek, aki — ritka szeren-
cseként — valamelyik amerikai 
nagyvárosban jár így. 

Vagy egy másik eset: a tízemeletes 
magasban néhány centis párkányon 
égnek emelt karral egy öngyilkosje-
lölt . . . mos t . . . mindjárt leveti ma-
gát a mélybe. De nem! Azaz nogy: 
igen. Lezuhan, ám biztosan fogják 
föl esését a mentőalakulat tagjai, 
akik, mint már bizonyára kitalálták, 
jelen esetben a filmesek stábjához 
tartoznak. S megint fölhangzik a va-
rázslatos „kikap!". 

Az egész fenti gondolatsorhoz az 
vezetett el, hogy megtudtam: a na-
pokban Nápolyban többórás pánik 
keletkezett, mikor a Vezúv máikor 
nyugalmas kráteréből hirtelen füst-
felhők gomolyogtak föl, hatalmas 
dörgések kíséretében. A derék nápo-
lyiak azt hitték, kitört a jó öreg vul-
kán, s ettől alaposan zavarba jöttek. 

Viszont, mint utóbb kiderült, alapta-
lanul: itt is a filmesek csinálták a 
kalamajkát. Az 1944-es kitörést örö-
kítik meg — kissé megkésve, de an-
nál vulkanszerűbben 

Eltűnődöm: milyen megnyugtató 
is, hogy így esett. S tovább játszom 
a gondolattal. Bár ott tartanánk már, 
hogy amikor az ember valami !jaj-
jal, veszéllyel, borzalommal találko-
zik. utóbb újra meg újra kiderüljön: 
nem is igazi, csak a filmesek műve! 
Ágyúdörgés, bombázózúgás — hány 
és hány esetben örülhetne földünk 
békés polgára, az egyszerű dolgozó 
ember, mikor a hirtelen beálló 
csöndben elhangzik a varázslatos ve-
zényszó: „kikap!". 

Bárcsak —: milyen jól esik végig-
vinni ezt a gondolatot! — már ott 
tartanánk, hogy a vietnami dzungel-
reszketteto, veszedelemmel terhes 
dörgések sem volnának mások, rnint 
filmesek rendezte műveletek. A fil-
mesekéi, akik az elmúlt véres háború 
filmjét készítik el -— a győzhetetlen 
vietnami nép s a béke nagyobb di-
csőségére. 

Simái Mihály 
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Bemutatkozás 

A pék arany oklevele 
A Tanácsköztársasági Művé-

Öreg üzem nem vén üzem 
A matuzsálem korú szegedi kötélgyárban a nem ke-

taS!átSZ^n\pamcsrenb?cnd«Tk vésbé fiatalabb hagyományos kötélsodrógép mellett „bé 
Szegeden, a Népművelés i Ta- késen megfér" a mintegy másfel éve üzembehelyezett 
nácsadó nagytermében, A Z ama- 0 i a s z gyártmányú, korszerű sodrógép. Itt kenderből, me-
- r c ^ k á s t ^ « t í ó n a o n t e r x i k ó : sisál és az újszeged! gyárban működő COVEMA-
ió, dr. Németh András , szab, , gépen gyártott műanyagfóliából készítenek — a megren-
Arpád — hét k i s f i lmje t e t t keléseknek megfelelően — különböző átmérőjű ós hosszú-

ságú kötelet 
A SIMA nemű olasz gép előnye a régivel szemben 

— azon túl, hogy a termelékenysége 10 százalékkal ma-
gasabb —, hogy a kötél hosszúsága független a sodró-
cs-arnok hosszúságától. Míg az „öreg" gépen — a csarnok 
méretével azonos — 450—500 méteres kötelet lehetett 
előállíani, az olasz gépen mintegy 30 négyzetméteres te-
remben akár másfél kilométeres kötél is készíthető. 

Ez az ország egyetlen kötél gyára. Termelékenységére 
jellemző, hogy a hazai igények kielégítése mellett Fran-
ciaországnak, az NSZK-nak és több afrikai államnak is 
rendszeresen szállít. 

részt. A zstlri ezer for intos első 
d Jjal és a rany oklevéllel ju ta l -
mazta d r . Németh András A 
pék című kis f i lmjé t . Az értéke-
lés során kiemelte a Bures Jó -
zsefről készült film erényei t : a 
jó képi megoldásokat , a szöveg 
és a já ték ha rmón iá j á t . A má-
sodik d í ja t (500 Ft) Konter 
László Tehát hé tkor című kis-
f i lmje nyer te , amely a felvéte-
lek pontos megfogalmazása 
mellett , két amatő r szülészének 
— Horváth Edit. Szegvári Meny-
hér t — köszönhet i s ikerét . A 
zsűri ezenkivül a r a n y oklevéllel 
ju ta lmazta dr . Németh András 
másik f i lmjét , az Ülés avagy 
értekezlet cimú k i s f i lmje ls, va-
lam'n t Csókás! László: Adriai 
vakáció című alkotását . Szabó 
á r p á d három f i lmjé t pedig — 
Évszakok, Disznóölés Nagynyo-
máson, Természet ra jz i felvétele-
lek —. „ezüst te l" értékelte. 

P . Z. 

— A jobboldali kep életem 
legnagyobb müve, a balol-
dali pedig a kisfiam mázol-
mány a. 

— A biztonságosabb áram-
ellátásért. Tegnap, csütörtö-
kön a szegedi OVIT-állo-
másra új, nagy teljesítmé-
nyű transzformátor érkezett 
a budapesti Ganz-gyárból. A 
szerelés — amely a hét ele-
jén kezdődött — május vé 

— Díjak Debrecenből. A 
marxista tudományos diák-
körök első országos konfe-
renciájáról, melyet 11—12-én 
tartottak Debrecenben, szép 
sikerrel ért vissza a szege-
diek meglepően kis csoport-

— ÜJ neonok Szegeden. A — A Szép magyar beszéd ja", A J ° z s e f
 x AWU Tudo-

Osongrád megyei Vegyes- versenyének április 25—26— mányegyetemet két dolgozat 
ipari Vállalat neonszerelő 27-én Győrött megrendezésre képviselte a felolvasott szaz 
részlege ú j neonok szereié- kerülő országos döntőjében kozott s ezek kozul a z egyik 
sét kezdte meg. A Kárász Csongrád megyei és szegedi F)^0 0 1 1 5 ' 1 m . f s i k harmadik 
utcai illatszerbolt fölé a Ca- résztvevők is indulnak. Hor- d l J b a n részesült, 
mea-gyár nagyméretű színes váth Ida a kisteleki gimná-
reklámja kerül. Hasonló zium, Jakab Edit a makói . u f ' b e r c n d e z e s e k -
„Földszöv" neont szerelnek a József Attila Gimnázium, il- A néphadsereg csapatai ev-
Széchenyi téri földszov-üzlet letve Csete Klára a szegedi é ^ r e , UJ fegyverekkel, ha-
fölé is. Ságvári gimnázium és Te- d ' t e c l m i k a : eszközökkel, ge-

száry Gábor a szegedi Rózsa P e k k e l es berendezesekkel 
— Komputer halászoknak. Ferenc gimnázium tanulója gyarapodnak. A technikai 

A szczecini" halgazdasági vesz részt a Kazinczy-díjért korszerűsítés egyik legutub-
egyesülésnél bevezetik az folyó vetélkedőn b i fejleménye, hogy a had-

géig tart. Az új trafó be- elektronikus számítástechni- ' tápszervek is új, modern gé-
kapcsolásával biztonságosabb kát. Matematikai gépekkel — Bevált a fólia. Naponta peket, berendezéseket kap-
lesz Dél-Magyarország áram- helyettesítik a könyvelők félszáz adag fóliás étel fogy tak. Ezek közé tartoznak az 
ellátása. munkáját Az elektronikus el a Boszorkánykonyhában elektrohidraulikus rakodógé-

agy gyorsabban kiszámítja a március vége óta. A Szege- pek, amelyek a hadtápanya-
— A szívbetegek és a hegy- tervteljesítést és az egyes ha- den egyedülálló konyhai kí- g°k málházásának meggyor-

vidék. Szívizom infarktus lászok prémiumát, mint a sérletre már 1959-ben, az sítását és megkönnyítését 
esetén magas hegyek között könyvelők és bérelszámolók üzlet megnyitásakor lettvol- szolgálják. A katonák egész-
észrevehetően fokozódik a hada. na lehetőség, de csak most ségének fokozott védelme ér-

— elég sokára — kerültek dekében pedig új, nagy tel-
— Üj katonafilm készül, használatba a fóliasütők. A jesítőképességű tábori fürde-

A MAFILM 4. stúdiója Ur- négyfajta fóliás étel sztárja tő és fertőtlenítő berendezé-
bán Ernő Kossuth-díjas író a fokhagymás máj. seket rendszeresítettek, 
forgatókönyve alapján Bu- . . . . y w 
meráng címmel mai témájú — Mesterséges gyermekek. , ~ Kopaszodóknak. Üj fajta 
katonafilmet forgat. A film A szakemberek szerint kö- hajápoló szer forgalomba ho-

tudományos központban vé- bemutatóját ez év októberé- rülbelül 200 ezer olyan gyer- z a t ^ i l t tervezl a Szegedi 
gezték. amely a tengerszint re tervezik. mek él a földön, aki mes- GYOGYSZOV. Legfontosabb 
felett 2150 méter magasság- „ , „ . . . . . Í T Í f 6 8 .megtermékenyítés 
. _ , . — Rádipbangok naprend- folytán született. Túlnyomó 
ban fekszik. A tudósok azt s z e r ünk környezetéből cím- többségük — 170 ezer gyer-
javasolták, hogy a Tien-San mel Fejes István csillagász mek — az Egyesült Alla-
hegységben, ahol a kutató- tart diavetítéssel kísért elő- mokban, a többi Európá-
központ épült, nyissanak adást ma pénteken este 7 ban ÓL 

v órai kezdettel a József At-
tila Tudományegyetem Bé- _ Véradó nap a gyárban, 
ke-épületének Béke-termé- Tegnap, csütörtökön a sze-

vér alvadásgátló sajátossága. 
Meggyőzően bizonyítják ezt 
a kirgiz tudósok tapasztala-
tai, akik kísérleti állatokon 
előidézték az infarktus mo-
delljét. A kísérleteket egy 

kardiológiai szanatóriumot 

alkotó része egy ősi gyógy-
szer, a bojtorjángyökér, mely 
— hozzáértők szerint — jó 
hatással van a faggyúmiri-
gyek működésére. A kopa-
szodók új reménye már meg-
állta a minőségi ellenőrzés 
próbáját is. 

A kényelmes 
macska 

ben. 

Tolvajokat 
leplezett le a portát 

gedi gyufagyárban véradó 
napot tartottak. A gyár dol-
gozói közül nyolcvanan ad-
tak 24 liter vért, térítésmen-
tesen. 

Társadalmi tulajdon elleni 
lopás alapos gyanúja miatt 
büntetőeljárást indított a 
rendőrség Bánáti István Sző-
reg, Gyár utca 8. és Jakus 
László Szeged, Odessza lakó-
telep (XIV. épület) lakosok 

— Beszélő gépek. Ja-
pánban megkezdték az elekt-
ronikus beszélő gépek so-
rozatgyártását. Számító aulo-
matuval vannak összekötve, 
amely 1500 szót kepes kiala-
kítani. A jövőben 5000—6000 
szóra fejlesztik szókincsét. A 
gép férfi, női vagy gyermek-
hangot utánozhat. 83 külön-
böző angol es japán beszéd-
hang kiejétésére képes. 

— Az ürhajozas legújabb 

Protekció 
A süteményes 

pavilonnál egy-
más után mond-
ják a varakozók: 

— Kérek öt 
kiflit! 

— Egy kalá-
csot! 

Mély hangon 
megszólal mö-

göttünk egy most 
érkező bácsi: 

— Nekem egy 
protekciós-kiflit, 
aranyoskám! 

— Milyet? 
— Hát azt a 

nagyfajtát! — 
mutat rá az 

óriássüteményre 

az elemeden fér-
fiú. 

Derültség kö-
zepette veszi át. 
S csakugyan 
protekciósán: sen-
ki sem kérte tő-
le, hogy sorba-
álljon. 

S. M. 

— Félvezetők hűtik az agy-
velőt. A Szovjet Tudomá-
nyos Akadémia félvezetőket 
tanulmányozó leningrádi in-
tézetében olyan hőelektro-
mo s sisakot készítettek, 

_m P amely 40 perc alatt 22 Cel- __ 
ellen. Bánáti "az" Ifjú" Gárda sius-fokra csökkenti az agy- eredménye" cimmel t l r tT lö 
ifjúsági város tehergépko- v e}° szöveteinek hő- adást ma, pénteken délután 
esi jávai gumihulladékot szál- Mérsékletét Ebben az eset- 6 ó r a i kezdettel a November 
litott az intézetnek a gumi- ^ n az agyvelő oxigénigé- 7 művelődési otthonban dr 
gyárból. A hulladék alatt 75 százalékkal csökken. M a k a i egyetemi ad-
azonban Bánáti tömlőket és E z 3 berendezés elsősorban junktus. Az előadást fi lm ve-
más gumiárukat akart ki- olyan műtéteknél hasznos, títé* követi 
lopni a gyárból. A szolgála- amelyeknél a szívműködést 
tot teljesítő portás ébersé- k i k e l 1 kapcsolni. A sisak az — A szerelem képlete. Egy 
gén múlott, hogy cselekede- agyvelő lehűlésével elősegít) filozófus az alábbi képlete! 
tét nem tudta végrehajtani. a t e s t hőmérsékletének álta- allította fel a szerelemről: 
A vizsgálat eddigi adatai lónos csökkenését. így a hi- egy csók. két csók, három 
szerint Bánátinak a gumi- potermia anélkül valósítható csók, négy csók, öt csók, négy 
gyárban dolgozó Jakus 
László nyújtott segítséget a 
lopáshoz. Ha tervük sikerül, 
4600 forint kárt okoztak vol-
na a gumigyárnak. Ügyüket 
vádemelésre hamarosan át-
adják az ügyészségnek. 

meg, hogy a beteget jeges csók, három csók; két csók, 
fürdőbe merítenék. egy csók. 
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