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(Das \1 üde hen Rosemarie) 

N á d j a Til ler , 
mint Rosemarie 

Miért kételkednék 
sokan a sátán léte-

zésében?-«, »-Hol vannak 
a holt lelkek - A fe-
hér rádzsák országa« — 
vegyetek testvéreim Je-
hova -híveinek lapját! 
Vegyétek és terjesszétek 
az igazságot! 

Annak a müncheni 
mozinak a bejáratánál 
árulta feltűnő halkság-
gal a -Der Wachtturm-* 
című jehovista lapot egy 
kopott ruhájú, csapzott 
hajú, szemüveges férfi, 
ahol a nyugati filmter-
més egyik legfrissebb né-
met szenzációját -Das 
Madchen Rosemarie^-t 
láttam. Amikor megvet-
tem tőle a lapot, még 

nem tudtam, hogy a film 
egyik hősével találkoz-
tam azon a csípős őszi 
e s t e n . . , 

( 
Frankfurtban megöltek 

egy előkelő utcalányt. 
Riporterek hada vetette 
magát az ügyre, s egyi-
kük, Erich Kuby, aki 
egyébként a nyugatné-
met újságírás enfant ter-
rible-je, nem nyugodott, 
amíg rá nem jött az igaz-
ságra: a hő a francia és 
német trösztök harcába, 
ipari kémkedésbe sodró-
dott, s a kérlelhetetlen 
gépezet végzett vele. 
-Rosemai ie, des Deut-
schen Wunders Liebstes 
Kind« (Rosemarie, a né-
met csoda legkedvesebb 
-gyermeke) címmel írta 
meg Kuby a sztorit és 
óriási sikerű riportköte-
téből született a film. 

A véletlen egy Chris-
tian Mayer Amery nevű 
íróval hozott össze, ö is, 
mint Kuby, a -német 

csoda-" egyik szenvedé-
lyes kutatója. Néhány 
héttel ezelőtt, a frank-
furti könyvvásáron meg-
jelent -Die -grosse deut-
sche Tour-« című szatírá-
jával -ugrott ki". Persze 
•boldog, s boldogságát 
még csak tetézi a kis 
Christina, aki aznap szü-
letett, amikor késő dél-
után, leültünk a boldog 
apával egy fekete mellé 
beszélgetni. A nyugatné-
met művészeti élet ér-
dekességei kerültek szó-
ba, s így nemsokára a 
film, s -Rosemarie-", 
Mondom neki, hogy ép-
pen előző este láttam. 

— És hogy tetszett? 
— Úgy érzem, igen 

érdekes, jó film, de nem 
nagy alkotás — felelem. 

— Pontosan így van. 
A furcsa az, hogy ez 
most sorozatosan törté-
nik minálunk. Óriási al-
kalmakat szalasztunk el, 
valami mindig bennünk 
marad. A nagy emberi 
dilemmákat, akár — 
ahogy nemrég az ango-
lok velünk kapcsolatban 
megfogalmazták — a 
bűn, a náci bűnök di-
lemmájáról, akár az egy-
szerű, mindennapi em-
beri dilemmákról, a kar-
rierről, fiataljaink ciniz-
musáról, a szerelemről, 
•vagy hasonlókról esik is 
szó, mindig oda lyuka-
dunk Eká, hogy az élet 
egyetlen circulus vitio-

R o i c m a r l e Brus t e r Orral 
(Gert F röbe) egy mllUomos-

t i r s a a á g b a n 



A bárban (Helen Vita, 
Florentine Castell, Werner 

' Peters) 

Rosemarie új, fényflzfi 
otthonában Frleberttel 

(Peter Van Eyck) aki nagy 
n«t csinált belőle 

sus, amit a maga med-
réből kiterelni nem le-
het. A »-Rosemarie~ is — 
ugye — úgy kezdődik, 
hogy a kopott kis nő be-
merészkedik egy előkelő 
szálloda halijába, ahon-
nan a portás kirúgja. 
Aztán "karrier"-!t csi-
nált, elbukik, és utódja, 
egy másik kis kopott 
veréb lép ugyanannak a 
szállodának a halijába, s 
ugyanúgy kiiúgatik, 
mint annak idején Ro-
semarie. Bezárul hát a 
kör. Közben persze csil-
log a "német csoda-", 
luxuskocsik, Jiuxusnők 
váltogatják egymást a 
a színen, a város és a 
társadalom perifériáján 
egykedvűen tengődő fia-
taljaink is belekántál-
nak néhány brecihti stró-
fát a lüktető cselek-
ménybe, de lám, a lelki 
vigaszt egy, kicsit kó-
tyagos jehovista lapokat 
áruló diák jelenti, aki 
•túlvilági arccal és túlvi-
lági üzenetekkel operál 
a ma rettentő rohanása 
közepette, ahol észre 
sem veszik, s ha igen, 
•bolondnak tartják, mert 
szegény feje az Is . . . A 
kép lényegében igaz 
ugyan, de valamit, amit 
ki kéne mondanunk, azt 
érzésem szerint, még-
sem mondja ki. 

lamit. Én szatírát írtam 
erről a gyanúmról, Kuby 
riportkötetet, meg fil-
met. De, ha a reális, 
vagy — ha úgy tetszik 
— a humánus elemek 
nem is hiányzanak al-
kotásainkból, s ez nem 
kis szó, kisebb-nagyobb 
szellemi bőringerek ki-
váltásánál többet még 
nem tettünk. Mi, művé-
szek, magunk is kerin-
günk abban a bizonyos 
bűnös körben, közben 
nem is élünk rosszul, de 
határozottan gyanak-
szunk a jövőnkre, s ez 
bizonytalanná tesz ben-
nünket. Ezért éljük az 
elszalasztott alkalmak 
időszakát. 

Az eszpresszó ablakán 
át odalátszott a hatal-
mas Königsplatzon álló 
obeliszk, amint hegyes 
csúcsát rászúrja az ég-
re. Tőszomszédságában a 
Piwakotéka hirtelené-
ben helyreállított palo-
tája, amelynek termei az 
európai festészet csodá-
latos kincseit őrzik. 

A kórházig kísértem 
Ameryt. 

— Azért mégsem min-
den alkalmat szalasz-
tuink mi el — búcsúz-
kodott mosolyogva. 
Ohristinám például tö-
kéletes alkotás. 

Erősét szorított a ke-
zemen és eltűnt. 

GELLÉRT GÁBOR 


