
FILMEK AZ EZEREGYÉJSZAKA FÖLDJÉN 
Az iraki filmgyártás 

kezdő éve 1946. Ekkor 
készült el az első egyip-
tomi—iraki koprodukci-
ós film. A z első évtized-
ben minden f i lm alkalmi 

magánvállalkozásban 
készült. A z egyik filmes 
felvevővel, a másik la-
boratóriumi felszerelés-
sel, a harmadik világí-
tási berendezéssel járult 
hozzá a vállalkozáshoz. 
Kerestek maguknak né-
hány színészt és máris 
munkához láttak. A koc-
kázat nagyon nagy volt, 
gyakran előfordult, hogy 
ezek a vállalkozó szelle-
mű emberek óriásiakat 
buktak. Az első színes, 
történelmi f i lm például 
(Nabukodnezár) a ráfor-
dítások tíz százalékát 
sem térítette vissza és 

egész sor iilmest vitt a 
csődbe. 

A z országos moziháló-
zat ma is csak nagyon 
rövid időre vesz át ha-
zai alkotásokat. A f i l -
mesek hiába apellálnak 
a mozitulajdonosok ha-
zafiúi érzéseire, ha nincs 
telt ház, az iraki f i lme-
ket nem forgalmazzák 
tovább. A nagyon szép, 
légkondicionált mozik 
többnyire harmadrendű 
olasz, francia, egyiptomi 
és indiai filmeket játsza-
nak. Amerikai f i lmek az 
1967-es háború óta hiva-
talosan nem kerülhetnek 
műsorra, de gyakori, 
hogy amerikai színészek, 
rendezők szerepelnek 
olasz című és kópiájú 
kaland- és rémfilmek-
ben. (Ilyen viszonyok 

között kellemes megle-
petést jelentett, hogy lá-
togatásom előtt, 1969 
őszén több héten át ját-
szották az egyik nagy 
bagdadi moziban Sára 
Feldobott kő című f i lm-
jét.) 

A z 1958-as forradalom 
után megalakították az 
állami alkotócsoportot, 
melynek tagjai azóta évi 
egy-két játékfilmet és 
15—20 dokumentumfil-
met készítenek. Emellett 
továbbra is csinálnak 
filmeket magánvállalko-
zásban. Sajnos az első 
másfél évtized káotikus 
gyártási körülményei 
következtében sok f i lm-
ből már nincs elérhető, 
jó minőségű kópia. Ven-
déglátóim azt sem tud-
ták, hol keressék példá-
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ul azt az alig egy évig 
létezett „filmtársaságot", 
amely az egykor nagyon 
népszerű Szaid effendi-1 
(1956), vagy a Bászrá, 11 
óra című, csempészekről 
szóló krimit készítette, 
így az elmúlt huszon-
négy évben készült 35 
játékfilmnek csak egy-
ötödét láthattam. Sze-
rencsémre közöttük azo-
kat, amelyeket a szak-
ma egyöntetűen a leg-
jobbnak tart és amelyek 
külföldön is figyelmet 
keltettek. 

Mielőtt a játékfilmek-
ről beszélnék, hadd em-
lítsek meg egy fontos 
körülményt: az elmúlt 
évek iraki játékfi lmjei-
nek stílusát, képi vi lá-
gát és mondanivalóját 
alapvetően befolyásolja 
az a kultúrpolitikai 
szemlélet, amely már 
több mint egy évtizede 
a dokumentumfilmek 

készítését támogatja. Mi -
ért áll érdeklődésük elő-
terében a dokumentum-
film? Ezek a f i lmek az-
ért olyan fontosak, mert 
széles, iskolázatlan töme-
gek élnek az országban. 
Szükség van tehát rö-
vidfilmekre, amelyek a 
tejgyártástól a tbc vagy 
a legyek elleni védeke-
zésig tucatnyi témáról 
közölnek tudnivalókat 
De a nyugati bűnügyi 
f i lmekre rendszeresen 
járó közönség a nagy-
f i lm előtt nemcsak ilyen 
általánosan tanító cél-
zatú kisfilmeket kap, ha-
nem politikai felvi lágo-
sító műveket is. Az első 
iraki rajzf i lm, a Sakko-
zók például elég önkri-
tikusan ábrázolja az 
arab magatartást az Iz-
raellel folyó konfliktus-
ban. Legalábbis a rajz-
f i lm azt mutatja, hogy 
az ENSZ-ben az arab 

delegátusokat sokszor 
jobban érdekli a dolce 
vita, mint a menekültek 
sorsa. A z arab országok 
nem egységesek, az el-
lenség megosztja erejü-
ket. Mindezt a f i lm na-
gyon egyszerű, mondhat-
nám leegyszerűsítő raj-
zokkal ábrázolja, de 
tény, hogy a mondani-
való minden iskolázott-
ság nélkül is érthető. A 
harmadik rövidfi lm tí-
pus a honismeret, hon-
szeretet tárgyában 
igyekszik élményt nyúj-
tani. A z ország történel-
mi emlékeit, tájait, va-
lamint az ősi kézmű-
ipart, ezüstművességet 
bemutató alkotások kül-
földön is érdeklődésre 
tarthatnak számot. 

Ebből az ismeretter-
jesztő, dokumentarista 
szemléletből fogant az 
egyik legjobb iraki já-
tékfilm, a Kalauz. A ve-
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Középen: Juszuf el Ani, az 
Abu Héla című film írója 
és főszereplője. Rendező: 

Mohamed Sukri Dzsamil 

títés első perceiben a né-
ző azt hihetné, hogy egy 
tizenöt éves olasz f i lmet 
lát. Nincs játékfilmi ér-
telemben vett cselek-
mény, nem látunk mást 
mint a zsúfolt autóbusz 
változó utasait, akik kü-
lönféleképpen viselik a 
45 fokos hőségben az 
utazást. Mégis, az egy-
szerű, hétköznapi esemé-
nyek szépítés nélküli, 
őszinte ábrázolása vala-
hogy mindvégig érdekes 
marad, talán azért is. 
mert az emberek minden 
országban másként vi-
selkednek, amikor jár-
művön utaznak. A f i lm 
vége kissé összecsapott. 
A kalauz délután sikere-
sen elfogja a tolvajt, aki 
a zsúfolt buszon kirá-
molta táskájából a bevé-
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Jelenet Khali) Sitkri: Éjjeli Ar című filmjéből 

telt. Várnánk, hogy most 
mint magánember is be-
mutatkozik. Ez azonban 
már elmarad. 

Egy másik „á l játék-
f i lm" . a Sok boldogsá-
got! (1968) témája a f ia-
talok lázadása a régi szo-
kások ellen, a modern 
életmód átvétele, hallat-
lanul érdekes lenne. Sa j -
nos a f i lm megmarad a 
jelenségek felszínén. 
Mulatságossá teszi az 
apá t aki evésnél ősi 
arab módon ötágú vi l la-
ként használja a kezét. 
A legkihívóbb modem-
ség az. hogy a főszerep-
lő fiatal szerelmesek né-
ha, amikor senki sem 
látja őke t kézenfogva 
sétálnak a2 utcán. A z 
élet, a hétköznapok va-
lóságát ez a f i lm nem 
tudta olyan gazdagon ér-
zékeltetni, mint a Ka-
lauz. 

Az éj jel iőrnek a címe 
is sugallja, hogy ugyan-
csak a kisemberek v i lá-
gába vezet. Ez az 1966-
ban készült. Kar lovy 
Varvban is feltűnést kel-

tő f i lm már túllép a 
részletező dokumentariz-
muson. (Rendezte: Kha-
lil Shoukri, főszereplő: 
Makki El Badri ) Hőse 
egy öregedő, magányos 
munkásember, aki nap-
pal olajat árul kocsiján, 
éjszaka pedig őrzi a kör-
nyéket. Hosszú magá-
nyossága alatt eltávolo-
dott az emberektől s 
most. amikor szerelem-
re gyullad egy szerény 
körülmények között élő 
fiatal özvegy iránt, kör-
nyezete inkább mulat 
rajta, semhogy segítene 
neki megtalálni a meg-
felelő hangot az asszony-
nyal, aki felháborodot-
tan utasítja vissza a tár-
sadalmi ranglétrán még 
nála is két fokkal le j -
jebb álló olajszagú é j je -
liőr közeledését. A fér f i 
ennek ellenére nem gyó-
gyul ki reménytelen sze-
relméből. A z özvegy 
csak a f i lm végére kez-
di megérteni, milyen so-
kat jelentett ő ennek az 
embernek. De már ké-
ső. mert közben fér jhez 

ment egy f iatal kőmű-
veshez. 

A z Abu Héla — noha 
nem régi f i lm — azokba 
a forradalom előtti idők-
be visz el, amikor a 
töldbirtokosok nemcsak 
javaikon, hanem alkal-
mazottai kon és paraszt-
jaikon is korlátlanui 
uralkodtak. Főhőse A b u 
Héla (a legjobb iraki ko-
mikus, Juszuí ti Ani) az 
egykori fiakkerkocsis. 
Elbocsátottak e* most 
mint lecsúszott ember, 
háziszolgának áll. Kez -
detben nagyon igyek-
szik, hogy beletanuljon 
íí számára ismeretlen 
„mesterségbe", de végül 
..« nem válik gerinctelen 
iZolgává. Amikor gaz-
dájának fia szemet vet 
léltve őrzött lányára és 
'aadásul igazságtalanul 
bevádolja apjánál, akkor 
Abu Héla talpraesetten 
„beolvas" művelt gazdái-
nak és büszkén hagyja 
ott a házat. 

A z iraki f i lméletnek 
sok a számunkra szokat-
lan vonása. Nincs f i lm-
piac. az ország nem tag-
ja a nemzetközi jogi 
egyezménynek, saját 
f i lmje ik nem kerülnek 
be a nemzetközi keres-
kedelembe. A legmegle-
pőbb az, hogy az ország-
ban egyetlen színész 
sincs, aki meg tudna él-
ni a művészetéből. Irak 
még nem igényel annyi 
művészetet, hogy eltart-
hatná a művészeket. Egy 
játékf i lm főszerepéért 
mindössze száz dinárt, 
azaz 8500 forintot f izet-
nek. í gy nem csoda, ha 
legismertebb színészeik 
délelőtt tanárként dol-
goznak és délután mond-
juk ékszerdobozokat 
barkácsolnak darabbér-
ben. hogy családjuk 
megélhetését biztosítsák. 
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