
Német filmélet, — német filmváros 
' Az Alexander Platzon szálltam 

fel az S-Bahnra, Berlint keresztül-
kasul hálózó magasvasútra, hogy át-
szállás nélkül utazzam Babelsbergbe, 
a DEFA-filmgyárba. Marx-Engels 
Platz, Friedrichstrasse... a mega-
fon hangja behatol a kocsiba: „a vo-
nat elhagyja a demokratikus szek-
tort". Utazunk tovább. Alattunk 
egyre tarkább lesz a házrengeteg, 
neonreklámok pislognak a nappali 
fényben, öles filmpaloták, Brigitte 
Bárdot félmeztelenül, Curd Jürgens 
felemeli a revolverét — az ablakból 
idáig látom. Zoo Garten . . . Charlot-
tenburg . . . s több mint félórás uta-
zás után átsiklik az S-Bahn a város 
határán, maga mögött hagyva Nyu-
gat-Berlint. Megérkeztünk. A kijá-
ratnál udvarias hang szól rám: 
„Ausweis bitté". Megmutatom az út-
levelemet. Rendben van. Átszállás 
nélkül — két világon át jutottam el 
a filmvárosba. 

Ha valaki azt hinné, hogy ez a 
rövid kitérő valóban kitérő a cikk 
tulajdonképpeni témája elől, téved. 
A német filmproblémék is folyto-
nosan 'beleütköznek a kettészakított-
ságba. A fiatalok egy nésze »átjár« 

moziba. Fedetlen keblek, látványos 
verekedéseik "odaát" találhatóik. Mit 
csináljon a DEFA? Konkurráljon a 
meztelenséggel, s így hódítsa vissza 
if jú közönségét? Nem, erről szó sincs. 
'De az a művészi verseny, amelyre 
kihívta a nyugatnémet filmeseket, 
nem máról holnapra hozza meg az 
eredményt. Különösen a filmszínész-
szerződtetések körül fodiozódlnak a 
vita hullámai. Kelet és Nyugat 
filmesei közeledni próbálnak egy-
máshoz. A barátság és együttműkö-
dés természetes megnyilvánulása a 
vendégjáték. Mostanában a DEFA 
néhány szerepre nyugatnémet szí-
nésznőt kért fel, mire — mondani se 
kell —, megsértőditek azok a DEFA 
színészék. akik a szerepekre- számí-
tottak. 

Százötven film 

A babelsbergi filmváros, a volt 
UFA, amely valamikor Európa leg-
nagyobb filmgyára volt, most ás rop-
pant méreteivel nyújtózik el' Berlin 
határában. A háború, s az ország fel-
daraboltsága csak emlékeiben hagyta 
meg fényes múltját, amikor, az első 
világháborút megelőző, s az azt kö-



vető években a filmművészet fejlő-
désének élére állit; meghódította ma-
gának az északi filmgyártás neveze-
tességeit, Asta Nielsent, Úrban 
Gadot, Psilandert, Lubitsch vígjáté-
kai, Murmau társadalmi drámái be-
járták a világot, s a német filmgyár-
tás talajából olyan tehetségek nőttek 
ki, minit Mariené Dietrioh, Conrad 
Veidt, Emil Jannings, hogy csak né-
hányra emlékezzünk vissza a legis-
mertebbek közül. A fasizmus, a hír-
hedt náci filmek alaposan megtépték 
az UFA becsületét, az újjáalakult 
szocialista filmgyártásnak minden 
közösséget meg kellett tagadnia a 
régivel. Üj utakon, nehéz körülmé-
nyek között indult a DBF A, s ha fel-
idézzük az elmúlt esztendők filmjeit, 
megállapíthatjuk, nem egy közülük 
magas művészi rangot ért él1. Jubi-
leumra készül a gyár, nyáron ün-
nepli százötvenedik filmjét. 

A német városokban új DEFA 
filmet játszanak, Lipcsében. Drezdá-
ban s a fővárosban is mindenfelé a 
>'Huszonegyévesek« című film pla-
kátjaiba ütköztem. Német-csehszlo-
vák koprodukció, s az elmúlt háború 
tragikus napjait eleveníti feL S 
éppen bábelsbergi kirándulásom nap-

ján volt a premierje á ILessáng drá-
májából készülit Emília Galottinak. 
A filmet nem láttam, de kint a gyár-
ban elégedetlenek véle. Színpad-
film, s az efajta filmek vitatható lét-
jogosultságán túl, a lessingi roman-
tikus drámai szenvedély gondosan 
fényképezett közepes darabbá sápad, 
— a filmes kollégák véleménye sze-
rint. A többszörösen kitüntetett Mar-
tin Hellberg rendezte, akinek első 
filmje s egyben kiugró sikere "Az el-
ítélt falu« volt. Mialátt két új DEFA 
filmet is játszanak a mozik, a gyár-
ban egy sor filmen munkálkodnak, 
amelyek közt a legérdekesebb egy 
Hauff-mese különös filmváltozata. 

„A fiatal angol" 

ÍEgyszer volt, hol nem volt... Az 
1630-as esztendőben, egy német kis-
városba,, Grünwiesélbe idegen költö-
zött. A városka lakói megvetéssel és 
ellenszenvvel fogadták a jövevényt, 
utánaleselkedtek, bosszantották, za-
varták a munkájában. Egy szép na-
pon az idegen gondolt egy merészet, 
s vásáralt magának egy idomított 
majmot, felöltöztette, és bemutatta 
mindenkinek, mint az unokaöccsét. 
A majom artikulátlan hangjait félne-



értették, s csakhamar elterjedt a hír: 
az idegen unokaöccse külföldi, még-
pedig angol Megnőtt az idegen te-
kintélye, s a 'Polgármester, a pap, a 
gyógyszerész most már vetekedtek 
barátságáért. A városka leányai 
pedig arról ábrándoztak, hogy a fia-
tal angolhoz mennek feleségül. Min-
denki a külföldi fiatalember viselke-
dését leste, s bármilyen különösnek 
találták is, utánozták — a majmot 
az emberek. Míg aztán egy napon az 
unokaöccs egyedül kiszökött a ház-
ból, megűnva a komédiát, letépte 
magáról ruháit, s a kisváros elhűlt 
lakói előtt ott állt pucéran példa-
képük ... a majom. 

Már e rövidrefogott meséiben is 
könnyű felfedezni a célzatosságot. A 
film szatirikus hangja és megformá-
lási módja csak még jobban aláhúzza 
nagyon is aktuális tendenciáját. 

- A fiatal angol* pantomim film. 
Szatirikus éllel, szellemes csattanók-
kal tűzd'elt konferanszszövegen kívül 
egyetlen szó sem hangzik el. mindent 
mozgással és zenével fejeznek ki. A 
muzsikának dramaturgiai jelentősége 
van: Hans-Dieter Hosalla bieder-
meier és jazz motívumokból állí-
totta össze. A mese szerint ugyanis 
az unokaöccsnek előléptetett majom-

ból ki-ki tör időnként igazi énje. A 
zene a biedermeier finom hangjai-
val kíséri a majom mozdulatait, mi-
kor az az etikett szabályai szerint 
viselkedik, de nyomlban felbomlik a 
zenei harmónia, s a jazz vad' ritmu-
sába csap át. mikor »a fiatal angol* 
idétlenmozgású majommá válik. 

A címszerepet Jean Soubeyran 
játsza és táncolja, s a koreográfia is 
az ő nevéhez fűződik. Scubeyrant — 
aki tudományát JeanrDouis Barrault 
és Marcel Marceau művészi mű-
helyében szerezte —, egész NDK-ban 
jól ismerik. Pantomimtársulatát min-
denfelé nagy tetszéssel fogadták. A 
filmnek még alig egynegyedé készült 
el — láttam a musztereket —, Sou-
beyran miunkáia itt is sikert ígér. 

Dr. Gottfried KoldStzal, a film ren-
dezőjével — beszélgetünk az új uta-
kon járó filmről Első egész estét be-
töltő játékfilmje »A fiatal angol* ti-
zenkét rövidfilm és néhányesztendős 
színházrendezői múlt után. Filmren-
dezői pályája küszöbén áll de ars 
poeticáját már megalkotta. -Wenn 
man <jen echten Wdllen ziur Kunst 
hat, muss mann auch etwas reskieren 
körmén* (Ha az ember igazán mű-
vészit akar, kockáztatnia kell.) 
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