F I G Y E L Ő

A

film

A hetedik nagyhatalom. Olyan jelen
tős, mint a vasút vagy a rádió. És ezen
kívül már van olyan finom, mint egy vers,
egy leheletnyi zene, egy ecsetvonás. Nincs
az a tipografizálás, mely minden szépséget
és értelmet ugy kihozna mint a film.
Amerre az ember jár, mindenüt mozikultura. A z emberek szeretnek moziba
járni, nézni a vásznon messzi tájakat,
idegen embereket. Tudniillik nem min
denki utazhat. Vannak emberek akik ott
halnak meg, ahol születtek, anélkül, hogy
elmozdultak volna onnan. De nem csak
azért. Egy tökéletesen elkészített film
tökéletes és művészi marad a legeldugot

Mindennapi

tabb bácskai vagy egyiptomi faluban is.
Amit nem mondhatunk el a színházról
vagy különösen a tarka-barka, nagyon
sokszor minden kulturértéket nélkülöző
mükedvelésröl. A színházi kultúra kis*
városokban, falvakban müyen nagyon
visszamaradt! Ezért a film óriási szerepet
hivatott játszani az emberiség kultúrájának
kiépítésében. És minél civilizálatlanabb
egy földrész annál nagyobb szerepet
játszik műveltségének fejlődésében a film.
Nem mindenki olvas. Ületve nagyon ke
vesen. De a film a művészet azon ága,
mely életünk nagyon sok mulasztását
helyreigazithatja.
Szalay György

kenyerünk

(Filmkritika)
Amerikai film a munkanélküliek éle
téből. De azért ez ne riasszon vissza
senkit attól, hogy meg ne nézze ezt az
úgynevezett „munkása-filmet. Nincs eb
ben semmi borzalmas, semmi brutális,
ami egy a nyugalomhoz és békességhez
szokott gyöngébb idegzetű nézőt kizök
kentene mindennapi egyforma életéből.
Nincs benne igazságtalanság, reményte
lenség és véres uccai tüntetés. De van
benne valami más. Alattamos módon
bejátszott regresszív, hanyatló eszmék
propagandája a fekete, barna s többi
színű ing mellett.
A darab tartalma a következő:
Fiatal munkanélküli házaspár ingó
ságainak eladásából tengeti életét. Munka
nincs, ingóságaik fogynak és mint utolsó
reménység a vásznon megjelenik a Gaz
dag Nagybácsi fakít a világ összes mun
kanélkülijeinek és a többi reménytelen
életüeknek e sorok írója a legőszintébben
kivan) és egy távoli farmját ajándékozza

a házaspárnak. A föld műveletlen és
csak akkor megy át a szerencsés házas
pár tulajdonába, ha kifizetik a rátáblázott
bankadósságot. Leutaznak az elhagyott
földbirtokra, de mivel a földmiveléshez
semmit sem értenek, a munka igen ke
servesen halad előre. A férjnek* mentő
ötlete támad, összegyűjt a birtokon egy
csomó munkanélkülit és közös munkával
próbálják termékennyé tenni a földet.
A szántási és vetési munkák nagysze
rűen sikerülnek és a földből kibúvó első
csirát imával köszönti a telep hálás kö
zössége (mintha az ima és nem a föld
termőereje csiráztatná ki az elvetett ga
bonaszemet). Reményeiket a termésben
a bank által a farmra kitűzött árverés
zavarja meg. A z árverésen az árverezni
akarókat kötéllel és ököllel fenyegetik,
aminek eredményeképpen ők maguk ve
szik meg a farmot 2, azaz kettő dollárért.
(Talán ez a legtökéletesebb formája a
parasztvédelemnek, csak az a baj, hogy
a reális életben nehezen képzelhető eL)

Ezután következik munkájuk sikeres be
fejezésének második akadálya. Elfogy az
élelem s az a veszély áll fenn, hogy az
éhség szétkergeti a telep lakosságát
jnielőtt leszedhetnék a termést. Ekkor a
társaság egyik tagja — üldözött gangszter — jelentkezik a rendőrségen és az
-elfogatására kitűzött díjjal segíti ki tár
sait. Pénz most már van, megnyugszanak
a kedélyek és a telep élete idillikus bé
kességben folyik tovább. Pacsirta röpdös,
énekel a levegőben és este a hold ezüs
tös fényében felcsendül a telep művé
szének hegedűjén a poétikus szerelmi
dal. Majd szépen fotografált képekben:
romantikus erdő a domboldalon, szerelmi
jelenet, Szőke Démon, aki elcsábítja a
szorgalmas férjet. Mindezekre ráadásul
egy rettenetes szárazság, amely a ter
mést elpusztítással fenyegeti. A telep
fegyelme szétbomlóban és maga a vezér,
a becsületes férj is szőke vámpírjával
igyekszik az éj leple alatt meglógni a
következmények elől. Szökés közben
-felébred benne a lelkiismeret és a telep
közelében lévő patak partján látja, hogy
nem kell még minden reményt elvesz
teni. A patak vizét 3—4 napig megfe
szített éjjel-nappali munkával a földjükre
lehetne vezetni és igy megmenthetnék a
lermést. Otthagyja szőke démonát, vissza
rohan a telepre, fölveri álmaikból az
•embereket, csákányt, lapátot ragadnak s
megkezdődik az életet jelentő vizvezető
árok elkészítésének pokoli tempójú mun
kája. A film ez a része felejthetetlen.
Tökéletes remekmű. A közös munka, a
közös akarat, a közös siker istenitése.

Izzadó, félmeztelen testek, szünet nélkül
dolgozó lapátok, magasba lendülő csá
kányoki az árok útjából kidöntött fák, a
munkasorból ájultan kidőlő dolgozók avat
ják a munkát a nézők szemében az élet
tartalmává. Itt már nincs ima, csak okos
emberi ész, közös munka, akarat és
lelkesedés, amely legyőzi a természetet.
*
A film tendenciája az, hogy a mai
nehéz helyzetben is sikeresen küzdhet
a megélhetésért az, akinek erős akarata
van és szereti a munkát. De itt egy kis
hiba és lehetetlenség csúszott a filmbe.
Nehezen képzelheti el egy normális agyú
ember, hogy az Amerikai Egyesült Álla
mok 14 millió kilátástalan életet élő mun
kanélkülijét ilyen nemlétező Gazdag
Nagybácsikkal és elhagyatott földbirto
kokkal lepné meg a „jóságos gondviselés".
Kiás István

Olvasóink
figyelmébe!
A tartalomban jelzett
B. L. L . : A polgári nő
mai helyzete cimü cikk
tehnikai okokból lapunk
ezen számából kimaradt.
A

szerkesztőség.

F O LYÓ í R AT- S Z E M L E
W . : D a s stumme D e u t s c h l a n d
vedet. Egy Svájcban élő német újságíró,
W., évtizedes távollét után felkereste
szülőföldjét, hogy közvetlen tapasztalat
iból a Harmadik Birodalomban élő volt
iskolatársaival folytatott beszélgetésekből
nyerhessen betekintést a német közép

rétegek tényleges helyzetébe. A z aláb
biakban W. egy nagy német kiadóvállalat
nemzeti szocialista lektorával folytatott
beszélgetésének egy részét közöljük, aki
ről joggal tehető fel, hogy minden túlzás
nélkül jellemzi a barna kulturviszonyokat:
. . „Álmélkodva meredtem a lektor

