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Furcsa érzés Európa 
legfiatalabb államában, 
a huszonhárom éves 
Német Demokratikus 
Köztársaságban, Európa 
legöregebb filmstúdiójá-
nak macskaköveit róni. 
Igen, az NDK filmváro-
sa Babelsberg, Európa 
egyik legrégibb stúdió-
ját is magába foglalja, 
azt a történeti neveze-
tességű épületet, mely 
első állandó anyagból 
(kőből és cementből) 
épült filmstúdiója a vi-
lágnak. Ez a műterem, 
stílszerűen ma is az 
„Egyes" nevet viseli, s 
ma is éppen úgy üze-
mel, mint öt évtizeddel 
ezelőt t . . . 

A nagy kiterjedésű és 
többségében régi épüle-
tekkel zsúfolt babelsber-
gi filmváros a múltra 
emlékezteti az embert, 
többek között arra a 

múltra is, amellyel leg-
következetesebben ép-
pen a Német Demokra-
tikus Köztársaság kíván 
leszámolni. E leszámo-
lás két frontos harc ered-
ménye: egyrészt a múlt 
bűneinek és bűnöseinek 
leleplezése, másrészt a 
Német Demokratikus 
Köztársaság gazdaságá-
nak és társadalmának 
erősítése a cél. E ket-
tős célt tükrözi a babels-
bergi filmgyártás is. 

A Német Demokrati-
kus Köztársaságban a 
játékfilmgyártást úgy 
fogiák fel, mint a nem-
zetközi „információ-há-
ború" egyik fontos fegy-
verét. Épp ezért az utób-
bi években a filmgyár-
tás elé egyre inkább 
azt a célt tűzték, hogy 
a demokratikus német 
állam napi, belső társa-
dalmi problémáira pró-

báljon meg érthető és 
megnyerő feleletet adni. 

A célkitűzés már ön-
magában „politikai 
frontvonalat" is jelent, 
s a „front" itt nemcsak 
szimbolikus, hanem reá-
lis értelmű kifejezés — 
Nyugat-Berlin határa, 
alig párszáz lépésnyire 
a filmstúdiótól húzódik. 

így azután érthető, 
hogy a DEFA, 1969-ben 
készült tizennégy játék-
filmjéből, tizenkettő mai 
témákat tárgyal. Babels-
bergben pontosan tudják 
és világosan látják, hogy 
ezeknek a filmeknek 
igen nagy része — ép-
pen mivel annyira spe-
ciális, vagy lokális 
problémakört tárgyal — 
még a többi szocialista 
ország számára is csak 
korlátozottan érdekes, 
szélesebb nemzetközi 
forgalmazása pedig igen 

A Napjainkból című film Joachim Kunért epizódja: a Párbaj 



Werner W. Walroth: öfen-
síge a herceg elvtárs 

bonyolult és nehéz fel-
adat. 

Mindez nem jelenti 
azt, hogy a DEFA fel-
adta volna a filmgyár-
tás nemzetköziségének 
elvét. Egyáltalán nem 
adta fel, sőt, éppen a 
jövőben erősen növelni 
szándékozik nemzetközi 
érdeklődésre számot tar-
tó produkcióinak szá-
mát. Ugyanakkor azon-
ban határozottan to-
vábbfolytatja a belső 
társadalmi problémákat 
boncolgató filmek gyár-
tását is. 

1969-ben hét film fog-
lalkozott e kimondottan, 
belső problémákkal. E 
produkciók felvetették a 
haditengerészeti szolgá-
lat, a falura kerülő fia-
tal orvosok, a kamion-

Jelenet a Velem nem, asz-
szonyom! d m ű filmből. 



Jelene* az Őfensége a her-
ceg elvtárs cimfi filmből 

sofőrök, a most kibon-
takozó tudományos-tech-
nikai forradalom értel-
miségének az NDK-ban 
egyre fontosabb szere-
pet játszó építőmunká-
sok életének problémáit 
E filmek közös jellemző-
je az a rendkívül ponto-
san megfogalmazott, 
rendkívül határozott 
tendencia, mely köré va-
lamennyi jelenet épül. 

Az Idő az élethez cí-
mű film rendezője Horst 
Seeman — e filmek 
problémájáról így be-
szél: 

— A nemzetközi elis-
mertetéséért küzdő NDK 
belpolitikai életének 
egyik legfőbb problémá-
ja, hogy szocialista tár-
sadalmunkat minél szi-
lárdabbá, minél aktí-
vabbá és minél közössé-

Ralner Simon epizódja: a 
Hétköznapi ember — a Nap-

jainkból rtrnű filmben 



Annekathrln Brüger és 
Prank Obermann a Hé, te! 
című film főszereplői. Ren-

dező: Rolf ROmer 

gibbé tegyük. Épp ezért 
filmrendezőink mun-
kásságuk igen jelentős 
részét szentelik a belső 
problémáknak. Célunk 
mindig egy-egy problé-
makör tisztázása és szo-
cialista megoldás lehe-
tőségeinek bemutatása, 
épp ezért ezekben a fil-
mekben mereven szem-
ben állunk az öncélú 
drámaisággal, a fellazí-
tott formákkal. Mivel a 
filmet a politikai agitá-
ció lényeges eszközének 
és láncszemének tartjuk, 
elveink kifejezését egy-
szerű. világos, mindig 

Helmut Brandis és Hans 
Kratzert: Mivel téged sze-

retlek 



nagyon reális formában 
visszük végig. Célunk, a 
mi társadalmunk átlag-
emberének megjelente-
tése — és ez nemcsak 
témaválasztásban, de a 
színész kijelölésében is 
alapvetően befolyásol 
bennünket. Tudjuk, hogy 
e filmcsoport alkotásai 
nehezebben juthatnak 
nemzetközi közönség elé 
—, de személyes ambí-
cióinkat és sikereinket 
szívesen áldozzuk fel 
hazánk általánosabb po-
litikai érdekeiért. 
Ugyanakkor azonban 
hisszük és tudjuk, hogy 
e filmek közül is a va-
lóban kiválóak nemzet-
közi sikert is arathat-
hatnak. 

Éppen Horst Seemann 
ü j filmje az Idő az élet-
hez az egyik —, mely 
nemzetközi jelentőségű, 
pedig tipikusan belső 
problémát tárgyal. Fő-

hőse egy ellenállóból 
lett társadalmi aktivista, 
aki ötvenes évein túl, 
megtudja, hogy gyógyít-
hatatlanul beteg. Ugyan-
akkor azonban egy tíz-
ezernél is több ember-
rel dolgozó — népgazda-
sági szempontból igen 
fontos — üzem vezeté-
sét kellene átvennie. Az 
orvosok pihenést taná-
csolnak — a kötelesség-
érzet viszont az „Igen'' 
kimondására ösztönzi. 
Az érdekes konfliktust 
a rendező és a forgató-
könyv író, a lengyel ven-
dégművész, Leon Niem-
czyk segítségével, nem-
zetközileg is jelentős 
filmmé tudta formálni. 

A babelsbergi rende-
zők másik nagy felada-
ta népszerű szórakoztató 
filmek készítése. Ezek 
egyrésze is politikai film, 
mint például a Gyanús 
halott című krimi, más 

Werner Tfetze é» Juliáné Korén a Dr. Med. Sommer II-
ben. Rendező: Lotlutr Warneke 



Sabine Lorenz a Nagyfeszültségben cimü filmben 
Rendező: Siegfried Kübn 

része a szocialista orszá-
gokban annyira hiány-
zó gyerekfilm (A Miku-
lást Willynek hívják, 
Halálos tévedés — a 
DEFA híres indiánfilm 
sorozatának ötödik — 
s egyidöre befejező — 
tagja) vagy komédia, 
mint a minap nálunk is 
bemutatott „Velem nem, 
aszonyom" vagy a ná-
lunk még nem játszott, 
de bemutatásra kerülő 
„Hé, Te", vagy „őfen-
sége a herceg elvtárs." 

A filmek átlagszínvo-
nala a korábbi évek ter-
méséhez képest emelke-
dett. A rendezői munka 

precízebb, a fényképe-
zés (hét debütáns opera-
tőr révén) művészibb 
lett. A szinte mindent 
megbénító színészhiány 
azonban rendkívül hosz-
szadalmassá és körülmé-
nyessé teszi a filmren-
dezők munkáját. 

A most készülő fil-
mek, 1970 alkotásai, je-
lentősen gazdagítják a 
DEFA műfaji palettáját. 
Dr. Gottfried Kolditz, a 
lengyelekkel közösen tu-
dományos fantasztikus 
filmet készít (Jelzések 
— kaland a világűrben 
címmel.) Már forgatják 
és 1970 augusztusára ké-

Traudi Kulikowsky és Fank 
Schenk az Idő az élethez 
rímü filmben. Rendező : 

Horst Seemann 

szül el a DEFA eddigi 
legnagyobb szabású vál-
lalkozása a Feuchtwan-
ger-regény nyomán ké-
szülő kétrészes „Goya" 
Konrád Wolff rendezé-
sében. S az év nagy ese-
ménye lesz az április 
21-én a közönség elé ke-
rülő ugyancsak szovjet 
koprodukcióban készülő 
Günther Reisch film, a 
derűs hangvételű „Út-
ban Leninhez". 

Babelsbergben úgy 
látják, hogy a szocialista 
országok filmgyártásá-
ban a jövő a nemzetközi 
együttműködésé. Épp 
ezért már jövőre Dimit-
rov-filmet terveznek a 
bolgárokkal. Hadik 
András-filmet a magya-
rokkal, két ú j szovjet 
koprodukcióval indul-
nak be, közös filmet ké-
szítenek a csehszlová-
kokkal, s valószínűleg a 
jugoszlávokkal is. A té-
materv másik felét vi-
szont továbbra is a belső 
témák töltik ki 

— Európa legfiatalabb 
államának filmgyártása 
tovább boncolgatja majd 
megújuló társadalmának 
problémáit 
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