
is beismerik és a hivatalos álláspont is már magáévá tette, sőt*, 
hovatovább programjába vette az új földreformot. 

Eizekből következőleg az ittélő magyar kisebbség osztálytago
zódása egészen más képet nyújt és természetesen más feladatokat 
is szab, mint Magyarországon. Az itteni magyarság legnagyobb 
tömegében földmunkásság, utána sorban következnek a kisbirto
kosok, kiknek földjük nem elég nagy ahhoz, hogy családjukkal 
megélhessenek, mégkevésbbé, hogy idegen munkaerőt alkalmaz
zanak. Helyzetük nem sokban különbözik a földmunkásságétól. A 
közép- és zsirospfcrasiztok, valamint â  nagybirtokosok, akiknek
birtoka törpének számít a magyarországiakhoz képest, kisszámúak 
i s ők képezik azt a réteget, amely a munkapiacokon a földmun
kássággal és, törpebirtokosokkal szemben áll. Ha a falusi dolgo
zók a tavaszi, nyári és őszi földmunkáknál el akarnak szegődni, 
ez,zel a réteggel kénytelen alkudni munkabérükre. 

Ha a földmunkásság bérköveteléseket támaszt, vagy a mun
kabérek körül viszálya támad, nálunk legtöbbnyire a középgaz
dával áll szemközt. Harcát ezzel a réteggel vívja és így magától 
értetődő, hogy akár politikai, akár kulturális mozgalomról legyen 
szó, ezt a két réteget szorosan egybevonni majdnem lehetetlen. Az 
agrárreform nálunk még élesebb elkülönülést, még nagyobb el
lentéteket szült a falun. A földmunkás számára egyformán mun
kaadó a nagybirtokos és a középparaszt. Mindkettőnek bérért dolgo
zik és mindkettővel szemben egyformán védi érdekeit. 

A magyarországi népi mozgalom, melynek első és legnagyobb 
feladata á nagybirtokot eltörölni, az adott társadalmi-politikai 
helyzet folytán könnyebben és indokoltabban egyesítheti a pa
rasztság összes rétegeit ennek a célnak elérésére. Nálunk azonban 
ugyanezeket a módszereket követni lehetetlen. Az itteni népies 
mozgalomnak sokkal több gondot és figyelmét kell fordítania a 
falusi osztályrétegeződésekre, pontosabb meghatározásokra van 
szüksége és — mivel ez a legnagyobb tömeg — elsősorban is a 
nincstelen magyar földmunkásságra és a törpebirtokosságra kelt 
támaszkodnia. 

A földreform kérdése már túllépi a belső, magyar kisebbségi 
kereteket, de lehetetlen elhallgatni, hogy az újabb birtokrendezés
nél els.őgorban is a nemzetiségi érdekeknek kell érvényesülniük. 
A magyar földigénylőknek meg kell kapniok az őket megillető 
földet, ha mindjárt az eddigi földbirtok-maximumnak leszállítása 
árán is. Kalmár István 

A magyar hangosfilmek 
Egy nyaláb kitűnő orosz, néhány 

cseh s egy sereg jeles francia film 
meg P a u l Muni nagy emberi filméi 
után fogalmat alkothattunk ma
gunknak a jó filmekről. S mosta
nában ért ide hozzánk nagy hirde
tések és üdvrivalgások között a 
magyarnyelvű hangosfilmek özöne. 

Tolongva mentünk a mozikba. 

Milyen jó lenne a sok érthetetlen 
beszédű filmek után anyanyelvün
kön szóló hangos filmet látni éa 
hallani. 

Olyan tömegek — igen, tömegek 
—- is mentek megnézni á magyar 
filmeket, mlyek a szegényedés és a 
magyar szó hiánya miatt évtizede 
kimaradtak a mozilátogató közön-



ség sorából. S bizony kiábrándító
an szegényes filmeket láttunk he
teken keresztül. 

A romantika gőze lengi körül 
ezeket a filmdarabokat. A dzsent
r i , a vidéki nagybirtokos, méltósá
gos, kegyelmes uraimék;; libacsa
patok, nyájak, holdsütötte parkok, 
kettős és négyes magánfogatok, 
kártyacsaták; cséplő és arató jele
netek, persze dalolva, Országház. 
Halászbástya, vidéki ur i .kúriák és 
egy kép se az igazi magyar va
lóságról: szegénységről, kisebbségi 
sorsról, munkanélküliségről, a 
földnélküli magyarok pusztuló mil
liós tömegéről, városok senyvedt 
dolgozóiról. Könnyű pénzesek mó
dis szórakozása van bennük. 

Tártalomban magukon viselik 
ezek a filmek & különböző pa
rancsuralmak után kapkodó, nem
zetietlen keresztény kurzus szelle
mi sivárságát. 

Párbeszédek filmen, elmés, pesti 
aszfalt-iytilus, érdektelen, sablonos, 
rossz fényképezése színpadnak, a 
szinpáci eleven közvetlensége he
lyett a gép idegenitő távolságával. 

Igaz, ezek a filmek nem is mind 
ujak. Évekkel ezelőtt legtöbbjét 
már játszották piacrakerül'ésük 
sorrendjében a néhai demokrati
kus Csehszlovák köztársaság ki
sebbségi magyarlakta vidékein 
mindenütt. De ha az újabban ké
szülteket vesszük, akkor is sok 
kívánnivalót hagynak maguk után 
e filmek. Haha a szellemeskedé-
sek, a színpadon „döglesztően'4 ha
tásos trükkök, hiába — az "egyes 
filmekben — pazai* kiállítás; ha 
nincs filmszerű tartalma, h a nincs 
rendező, ak i a színpad művészeit 
változtatott játékmodorral dirigál
ná a lencse előtt — csak filmsze
rűtlen a film. 

Általában a mesterséggé • alacso^ 
nyodott magyar szihdarabtermelés 
és a romantikus regényirodalom 
nyomja rá bélyegét ezekre a ma
gyar filmekre. 

Csupán két filmet lehet, mint — 
bizonyos fokig — kivételt említeni. 
Az egyik a Hunyadi Sándor Bors 
István, c. színdarabja után készült 

. E z volt az első itt bemu

tatott magyar film, melynek készí
tésekor a stúdióból kiment a film-
oeratőr fotografalni a napvilágra. 

S eleddig az egyetlen magyar film, 
melyben — ha gyönge fuvallatként 
is, de — meglebben a szociális 
kérdések szelel. A másifc amelyet 
eddig mint a legnagyobb sikert el
ért filmet tekinthetünk, a J Z i l a h y 
Lajos Hadlálos tavasz c. l i ra i regé
nye témáját szabadon fölhasználó, 
hasonló cimű filmjáték. Élethű 
fényképezésével, valamint nagysze-

• rüen rendezett jeleneteivel kiváló 
finom francia 1 filmekre emlékez
tet habár sekélyes témája, embe
r i közvetlensége mellett is;, friinl-
dén szociális vonatkozást messzfe 
elkerül. 

A Jókai regények után készült fil
mek (Szegény gazdagok, Aranyem
ber) szinte csak halom képilluszt
ráció a gazdagmeséjű naiv regé
nyekhez, de semmiesetse sem ön
álló filmalkotások, pedier csupa is
mert színpadi kiválóság játssza a 
fontosabb szerepeket. 

A magyar filmek legtöbbjében be
bizonyosodik, hogy nem elég jó a 
színpadi színésznek egyszerűen a 
föl vevőgép elé állni. Más művészet 
a filmszínész művészete.és a film
nél fokozottabban szükség van a 
rendező hozzáértő, alapos, a színpa
di rendezőétől sokban elütő mun
kájára. 

(Hol vagytok Angliában, Ameri
kában is liires, kényszerűen k i 
vándorolt rendezőink?) 

A film tipikusan realizmust k i -
~ yánó művészet, nem alkalmas a 
valótlanságok visszaadására. Meg
bosszulja magát a valóságtól való 
menekülés. Meî t a film éppen a 
természeti és társadalmi valóságok 
saját élettörvényeik szerinti moz
gásban való megmutatására alkal
mas művészet; — az erő és áz 
anyag örökös játékának, formáló
dásának; a határtalan é l e t be
mutatásának korlátlan lehetőségű 
művészete. 

A Halálos Tavasz, a Bors István, 
Aranyember (Rriaaovic.§ Athlanáz 
és barátai dorbézolása) és még 
egy-két más film néhány jelenete 
megmutatták, hogy a lelki történé-



sek érzékítését a íarnciákéjioz ha
sonló finomsággal végzik a ma
gyarok; fényképezésben is sokat 
tanultak a mesteri orosz filmektől, 
s a hátt.érben annyira döntő sú

lyú rendezői talentum sem hiány
zik. Csak a témaválasztás sekélyes* 
sége teszi azt, hogy az igazán nagy 
filmek mellett olyan szegényesek a 
mi magyar filmeink. taták István 

A.szovjet-bulgár gazdasági szerződés 

A Szovjetunió és Bulgária között 
az utóbbi időben egyre iobban meg
erősödik a baráti viszojiy. Ennek 
az egyre erősödő baráti kapcsolat
nak a gyökerei a szovjet és bulgár 
népek múltjában, a két ország 
„történelmi rokonságában" és köz
tük fenálüó kulturális kapcsolatok
ban gyökereznek. 

A bulgár népnek a tizennyolca
dik század második felében kezdő
dött újjászületése már nagymérvű 
támogatást talál az orosz közvér 
leménvben, amely hathatós segítsé
geit jelent _a bulgár iskola kia laku
lására is. Oroszországban nyer k i 
képzést sok, a bulgár nép nemzeti 
miveltségéért és politikai szabad
ságáért harcoló vezéregyéniség. A 
bulgár! tudományos étet és iroda
lom az orosz kultúra hatása alatt' 
fejlődött. Egész nemzedékek tanul
tak és neveledtek Pavlov, Mendel-
jev'és más orosz tudósok, valamint 
Puskin, Turgenyav, Gorkij, Gogol, 
Tolsztoj, Csejiov és más világhírű 
orosz irók müvein. 

E z a baráti kapcsolat került k i 
fejezésre az 1940 január 5-én Moszk
vában kötött Szovjet-^Bulgár: ke
reskedelmi szerződésben is. A há
rom évre megkötött szerződési a két 
állam közötti kereskedelmet és ha
józást szabályozza,^, s kereskedelmi 
téren már . nagv haladást idézett 
elő a két ország múltbeli gazda
sági csereforgajmáváll szemben. 
Ezentúl a szovjet kereskedelem a 
hulgár kivitelnek (amely 1938-ban 
10.5 milliárd léva, azaz 150 millió 
dollár volt), egy tizedét fogja fel
ölelni. 

Ezer i szerződés következtében 
Bulgária egy egész csomó olyan 
árut tud beszerezni-ipara és föld-
miv élése részére, ^melyeket; eddig 
csak távoli országokból és nagyon 
kedvezőtlen feltételek mellett tu

dott importálni. 
Ugyanis ezeknek a szükséges 

árlicikkeknek nagyrészét a Szov
jetunióbán közvetlen megtalál
hatja. 

A iSzováet és Bulgária közötti 
gazdasági kapcsolatok fojlődése 
még beláthatatlan lehetőségeket 
igér. 

A szerződés értelmében a Szov
jetunió mezőgazdasági gépeket, fé
met, petróleurntermékeket, műtrá
gyát, napirt, gyapotot és nzí3. ter
mékeket fog szállitani Bulgáriá
nak, a bulgár sertés, nyersbőr, rizs, 
dohány stb. szállításokkal szemben. 

A bulgár fölldmívelésügyi minisz
ternek, Bagrinaiovnak a kijelenté
se szerint „a Szovjet-piacnak a 
bulgár árucikkek előtt való meg
nyitása igen kedvező kilátást te
remt a bulgár mezőgazdaságai ej lő-
désére.1' 

Ezen gazdasági szerződés jóté
kony kihatása mái abban is ész
lelhető, hogy amig a tengeri zár
lat következtében Bulgária fémbe-
hczatala sokkal csökkent és sok' 
textilgyár kénytelen volt a munkát 
beszüntetni, vagy a munkaidőt 
csökkenteni, addig rnost a Szovjet
unióval való gazdasági összemükö-
dés eredményeiként ezelp a textil
gyárak újra kinyithatják kapui
kat a nenyég murikanélkülivé vált 
munkások és tisztviselők előtt." 

T. C. 

Krónika 
A finnek és oroszok megkezdték 

a hadifoglyok kölcsönös kicserélé
sét. 

Helsinkiben most adták k i a re
pülés háborús statisztikáját. Esze
rint a szovjet-finn háború idején 
Finnország felett elrepült 14 ezer 


