
A DREYFUS-PER 
FILMEN 

Két amerikai fűmről szeretnék 
ezúta) beszámolni, melyek azt bizo-
nyítják, hogy olykor-olykor Ameri-
kában is létrejön az emberiség va-
lódi problémáival foglalkozó alkotás. 
Igaz, az egyik Ilyen probléma nem-
sokára egy évszázados, de ma is élő 
és világhírű: a Dreyfus-ügy. A film 
történelmi hűséggel' eleveníti meg 
az OrdÖg szigetére száműzött, zsidó 
származású francia tiszt, Alfréd 
Dreyfus meghurcoltatását, az ellene 
lefolytatott pert, Emilé Zola sajtó-
kampányát és világhírű újságcikkét 
Clemenceau lapjában, a „J'accuse"-t. 
Jose Ferrer, a film rendezője, maga 
játssza Dreyfus szerepét, a többi 
történelmi figurát Anton Walbrook, 
Viveca Iándfors, Leo Germ. Emlyn 
Williams, David Farrar alakítják. 

Eri éh Maria Remarque filmje: 
„Szeretni és meghalni", akár a 
„Nyugaton a helyzet változatlan" — 
háborúellenes. 1944 tavaszán játszó-
dik, amikor már a reményüket vesz-
tett, visszavonuló német katonákat 
csak a vágy élteti, hogy otthonukba 
visszajussanak. Hazatér Ernst is. az 
egyik katona, de városát romokban 
találja, otthona nincs, szülei eltűn-
tek. Bolyongásában egy orvoBcaalád-
hoz kerül, megismeri Elisabethet, az 

A katona hazatér... Jelenet Bemarqne 
filmjéből 

orvos leányát, s a fiatalok egymásba 
szeretnek. De a szerelémmel, az élet-
tel szinte egyidejűleg jelentkezik a 
halál is: a házasságkötést követő 
napon Ernstet hivatja a Gestapo, s 
átnyújtanak neki egy dobozt apósa 
hamvaival. . . A film szomorúan 
végződik, mint ahogy a háborúban 
szövődött szerelmi történetek sokszor 
szomorúak. Az ifjú férjnek viasza 
kell térnie csapatához, rövidesen 
meghal, halála előtt még megtudja, 
hogy felesége állapotos... 

A megrázó filmet Douglas Siirk — 
aki a náci uralom elől emigrált húsz 
évvel ezelőtt Berlinből — rendezte. 
Azért tért vissza Berlinbe, hogy Re-
marque megrázó művét filmre vi-
gye. A film külön érdékessége, hogy 
főszereplői: John Gavin és Liselotte 
Pulver nem ismertnevű sztárok Ame-
rikában. Maga Remarque is vállalt 
egy szerepet filmjében, egy, a nácik 
által meghajszolt öreg tanárt alakit. 

W. Sí. 

Jósé Ferrer, a -Dreyfun-ügy- főszereplője 
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A VÖRÖS 
LEVELEK 

A harmincas években 
nyugat Bjelorussziában, 
a lengyel határ közelé-
ben játszódik ez az új 
szovjet fiilm. Hőse egy 
forradalmár, aki megse-
besül egy pártmegbíza-
tás teljesítése közben. 
Ellenségei úgy tudják, 
meghalt, neve felhaszná-
lásával beépítenek egy 

ügynököt a mozgalomba 
Az időközben felépült 
forradalmár mindent el-
követ, hogy leleplezze a 
provokátort. ^. 

A filmet Kors-Szablin 
rendezte. Kulesov és Ku-
csar írta. Fogelman 
fényképezte. A főbb sze-
repeket: Pavulsz, Ar-
jepina, Zsarov, Lucsko 
játsszák. 




