
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 gang-
szter — 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". 
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A tartalomban jelzett 
B. L. L . : A polgári nő 
mai helyzete cimü cikk 
tehnikai okokból lapunk 
ezen számából kimaradt. 
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F O LYÓ í R AT- S Z E M L E 
W . : D a s stumme Deutschland 

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. Az 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 



balmellén feszülő horogkeresztre, de ő 
zavartalanul folytatta: 

— Nagyon nehéz, és véleményem 
szerint a mozgalom szellemi sorsára néz
ve kritikus átmeneti időben élünk. Cso
dálkozik, hogy gondot okoz a munkatár
sak szerzése. Ki az összes zsidókkal és 
szabad utat minden alkotónaki — kez
detben én is igy képzeltem. Ám az em
berek nem bírnak a hatalom megszerzé
sének élményétől szabadulni. Igen, ha 
keresztény volnék (Hauer hive vagyok) 
azt mondanám: mi lett volna, ha Jézus 
tanítványai maguk közt és másoknak 
mindig csak a hegyi beszédet olvasták 
volna fel ? Akkor ma nem ülne Romában 
pápa. Ha egy kéziratküldeményt felbon
tok, már előre tudom a cimét: „öröklő-
dési biológia", „Családkutatás" „Neve
lés a népközösségre" „A rög érzése" 
és a harmadik sorban áll: „Prof. Günther 
írja . . ." Egyetlen cikk sincsen, amely
ben ne hajbókolnának „nagy vezérünk, 
Adolf Hitler" előtt. Gyakran kérdezem 
magamtól, vájjon mi állana itten, ha a 
dolgok folyása más irányt vesz. A szol-
gaiasságnak ekkora foka undort kelt a 
jobb koponyákban: Maguknak tartják 
meg gondolataikat. Mindenütt ugyanaz a 
helyzet: a tudományban, a művészetben, 
a költészetben, a sajtóban — mindenütt 
közepesség és kontárság terpeszkedik. 
Nézze csak meg uj, „nemzeti" ifjúsági iro
dalmunkat — mind a legvisszataszitóbb 
konjunkturális fércmunka. Nem mintha 
nem látnánk ezt. Fel, egészen a propa
gandaminisztériumig kétségbe vannak 
esve. De csak az „örök tegnapiak" belső 
ellenállását akarják látni és a főok felett 
szemet hunynak. 

A mézesheteknek vége. Munkában 
vagyunk. Az óriáshegyek előttünk. Min
den lépés előre, ugy nagyban, mint ki
csinyben egyaránt a fennállóval szem
beni állásfoglalás, önmegismerés, kezde
ményezés kellene, hogy legyen. Nem 
véglegesen megállani és önelégülten visz-
szatekinteni, nem kölcsönösen egymásra 

ügyelni, hanem cselekvően segédkezni 
kellene." 

K o v á c s I m r e : Hulló Magyaror
s z á g • . . A „Válasz" c. pesti folyóirat
ban megjelent cikk egy része. 

„Két héttel ezelőtt, pünkösd első nap
ján délután három órakor Tápiósülynél a 
Tápió partján fehérbe öltözött „Szent 
Lélektől megszállt" szektás magyar pa
rasztok ereszkedtek térdre és széttárt 
karral a megfeszített Krisztusra emlé
kezve „uj nyelveken szólva" sokáig 
imádkoztak hangosan, majd belemerit-
keztek a Tápió hullámaiba, mint jelképes 
sirba és abból bűneiktől megtisztulva 
jöttek ki. Utána hozsannára vonultak 
vissza házaikba, hogy nyugodtan várják 
a világ végének közeledtét, amely sze
rintük „a jelekből ítélve" nincs messze. 

Hódmezővásárhelyen a nyomorgó ag
rárszegények koplaló szektájának isten
tiszteletein üvöltve verik a földhöz ma
gukat a hivők, hogy az ördögöt kiűzzék 
magukból, mert túlvilági életüket min-
mindenképen biztosítani akarják, ha már 
e világ nem nyújt nekik semmit. 

Ibrányban a magtalanok szektája ki
mondta a halálos itételet önmaga felett, 
nem hoznak világra többé utódokat, nem 
kell gyerek, mert azok is ugy nyomo
rognának, mint ők, ezt pedig nem akar
ják. Pontot tesznek tehát mindennek a 
végére, nevezzék azt életnek, szenve
désnek, vagy akár az ember földi céljá
nak. Feketébe öltöznek, a gyümölcs
fákat kürtják a tanya körül, csak az 
akácfát tűrik meg. Ami életet jelent, 
az nem kell nekik. 

Lent Baranyában, a pislogó életű, 
egykéző magyar falvakban már feladta a 
paraszt a küzdelmet és letette a kemény 
parasztsors örökös harcának fegyverét, a 
kaszát. Nem lát többé célt az életben 
és az Istent is kihívja maga ellen, hogy 
pusztulása biztosabb legyen. Ugyanakkor 
ma még némán, leszorított ajakkal, de 
egyre fokozódó vitalitással és támadó-
kedvvel áll a faji öntudatra ébredt, nagy-


