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Leni  Riefenstahl  
memoárjáról 
Leni  Riefenstahlt  sokan  minden  idők  
egyik legjobb  filmrendezőjeként  tart-
ják  számon.  Több  mint  kétes  hírne-
vét  két  olyan  filmmel  alapozta  meg,  
melyeket  a  hitleri  korszakban  készí-
tett:  Az  akarat  diadala  szuggesztív  
beszámoló  a náci  párt  1934. évi  nürn-

bergi  nagygyűléséről,  az  Olimpia  pe-
dig  remek  sportfilm,  amely  az  1936-
ban  rendezett  ós  sokat  vitatott  ber-
lini  olimpia  leglátványosabb  mozza-
natait  idézi  fel.  A  II.  világháború  
vége  óta  Leni  Rilfenstahl  számki-
vetettként  él,  azóta  nem igen  kapott  
rendezői  megbízásokat,  és  néha  még  
ma is  elverik  rajta  a port  egykori  vi-
selt  dolgai  miatt.  Megírta  és  most,  
85  évesen  kiadta  emlékiratait;  a  
könyv  az  Egyesült  Államokban  Me-
moirs  (Emlékiratok)  címen  jelent  
meg  az  Albrecht  Knaus  kiadónál.  
Szerzője  egy  utolsó  kísérletet  tesz  
benne  arra,  hogy  bebizonyítsa  jó-
hiszeműségét,  és  hogy  esetleg  vég-
érvényesen  rehabilitáltassa  magát.  

Addig  azonban  még  várnia  kell.  
Kétségtelen,  hogy  sokirányú  érdek-
lődése  s  adottságai  az  Emlékiratok-
ban minden  oldalról  bemutatásra  ke-
rülnek.  Pályáját  táncosnőként,  szí-
nésznőként  kezdte,  majd  a  Hitler  
alatti, viszonylag rövid, nyugtalan idő-
szakban filmeket rendezett.  A háború 
után  fotócsendéletekkel  foglalkozott,  
majd  afrikai törzsekről  és  a  víz  alatti  
állat-  és  növényvilágról  készített  ra-
gyogó  munkákat.  Am  valószínűleg  
csalódni fognak azok az olvasók,  akik  
arra  keresnek  választ,  hogy  egy  lát-
szólag  hajlíthatatlan  ember  miként  
esett egy fasiszta vezető  csábításának  
csapdájába.  A  könyv  928 oldalából  a  
szerző  mindössze  66  oldalt  szentel  a  
háborús  éveknek:  megpróbálja  kike-

rülni  élete  és  munkássága  e  proble-
matikus  időszakát.  

Ennek  ellenére  az  Emlékiratok  ér-
dekes  olvasmány.  Leni  Riefenstahl  
bőven  idéz  könyvében,  ós  állítólag  
szó  szerint,  olyan  párbeszédeket,  me-
lyeket  Hitlerrel  és  Goebbels  propa-
ganda-miniszterrel  folytatott.  Azt  
bizonygatja:  a  nácik  rákényszerítet-
ték,  hogy  elkészítse  a  Diadalt.  Egy  
ízben  az  akkor  32  éves  rendezőnő  
szinte  könyörgött  Hitlernek,  hogy  
válasszon  mást  helyette,  de  a  náci  
vezér  nyomatékosan  kijelentette:  
„Riefenstahl  kisasszony,  jobban  kel-
lene bíznia önmagában, ön  ezt a mun-
kát  meg  tudja  ós  meg  is  fogja  csi-
nálni."  —  „Ez  úgy  hangzott,  mint  
egy  parancs.  Megértettem,  hogy  nem  
mondhatok  ellent Hitlernek."  —  fűzi  
hozzá  a  rendezőnő.  Az  olvasó  persze  
joggal  csodálkozhat,  hogy  a  szerző  
fél  évszázad  múltán  is  ilyen pontosan 
emlékszik  ezekre  a  találkozásokra.  
„Hitler  olyannyira  meghatározta  a  
sorsomat  —  jegyzi  meg  Riefenstahl  
—,  hogy  szinte  minden  egyes  szóra  
emlékszem  azokból  a  beszélgetések-

Leni  Riefenstahl  Hitlerrel  1937-ben;  
A  rendezőnő  ma,  keiében  önéletrajzi  

könyvével 



bői,  amiket  vele,  illetve  az  őt  körül-
vevő  fontosabb  emberekkel  folytat-
tam." 

Habár  erőtlenül,  de  Leni  Riefen-
stahl  még  mindig  cáfolja  azt  a  régi  
vádat,  hogy  a  Diadal  propaganda-
film  lenne,  illetve  azt,  hogy  ő  a  náci  
vezetés  szolgálatában  állt  volna.  De  
még  ennyi  idő  elteltével  is  nehéz  ezt  
a dokumentumfilmet  szenvtelenül  el-
készített alkotásnak tartani.  A  kezdő-
jelenetben  például  Hitler  repülőgépét  
látni,  amint  az  Nürnberg  felé  szállva  
hasítja  a vastag fehér felhőket.  Olyan  
hatást  ér el ezzel, hogy  a néző  a  bosz-
szú  angyalaként  tekint  a  náci  ve-
zérre,  aki  a  mennyekből  száll  alá,  
hogy  megmentse  Németországot.  Mi-
közben  az  olvasó  azon  morfondíro-
zik,  Riefenstahl  vajon  tagja  volt-e  a  
náci  pártnak,  vagy  hogy  törődött-e  
egyáltalán  a  náci  ideológiával,  az  
írónő  megjegyzi, hogy  őt  megragadta  
Hitler  személyisége.  Szerinte  ennek  
feltehetően  az  volt  az  oka,  hogy  „ón  
mindig  is a szokatlant,  az élet  csodáit  
ós titkait  kutattam."  Ugyanaz  a  ku-
tató szenvedély  vezette őt  az  Olimpia  
elkészítésekor,  ós  később,  a  szudáni  
Nuba  törzs  fényképezése  közben  is,  
melyről  a  Kau  népe  című,  bámulato-
san  szép  könyvében  számol  be.  Nyil-
vánvaló,  hogy  e  két  munkájának  
nincs sok  köze egymáshoz,  és  ennél  is  
kevesebb  kapocs  fűzi  őket  a  Diadal-
hoz.  Ám  kritikusai, sőt egyes tisztelői  
szerint  is  mindkét  művében  a  gyen-
gébbek  felett  érzett  erő  és  hatalom  
primitív  imádata  jelenik  meg,  ami  a  
fasiszta  ideológiára  emlékeztet.  Rie-
fenstahl figyelmen kívül  hagyja  ezt  a  
szempontot,  ós  kitart  amellett,  hogy  
őt  csupán  a  szépség  vonzotta.  „Af-
rika átölelt engem"  —  írja.  „Bennem  
mindörökre  a különösség  ós a szabad-
ság  vízióját  keltette.!'  

A  szerzőre  feltehetően  az  gyako-
rolta  a  legnagyobb  hatást,  hogy  a  
Nuba-törzsbeliek,  akiket  egyébként  
1962  és  1977 között  többször  is  meg-
látogatott,  feltétel  nélkül  elfogadták  
őt.  Riefenstahl  a mai napig  bizalmat-
lan  az  idegenekkel  szemben  és  meg-
lehetősen visszavonult  életet él. Nem-
régiben  azonban  Münchenhez  közel  
fekvő  vidéki  faházában  mégis  inter-
jút  adott  a  Newsweek  munkatársá-
nak,  Debbie  Sewardnak.  Látszott  
rajta,  hogy  sem  félreértett  ártatlan-
nak,  sem  pedig  megrágalmazott  zse-
ninek nem tartja magát.  Hosszú  ideje  
ól  együtt  Csehszlovákiából  származó  
élettársával,  Horst  Kettnerrel,  aki  
korábban  autószerelőkónt  dolgozott  
ós  Riefenstahlnál  körülbelül  40  évvel  
fiatalabb.  Az  egykori  filmrendezőnő  
ma  is  igen  élénk  ós feltűnően  fiatalos  
ember  benyomását  kelti:  az interjúra 
például  magas sarkú cipőben  ós  diva-
tos ruhában  jelent  meg.  

Elmondta,  hogy  manapság  a köny-
nyűbúvárkodás  a  szenvedélye,  me-
lyet  72  éves  kora  óta  űz.  A  Maldiv-
szigetek  körüli  ós  a  Vörös-tengeren  
fellelhető  korallzátonyokról  készít fil-
meket ós fényképeket.  A  Diadalról  ez-

úttal  is  csak  nagyon  keveset  sikerült  
kihúzni  belőle  („Csak  a  kötelessége-
met  teljesítettem"),  ós  keserűen  nyi-
latkozott  kettétört  pályájáról.  Vi-
szont  legalább  olyan  nagy  nosztal-
giával  gondol  vissza  arra  az  időre,  
amikor  18 hónapon  át  megszállottan  
dolgozott  az  Olimpia  vágási  munká-
latain.  (A  filmhez  körülbelül  400  ezer  
méter  nyersanyagot  használtak  fel.)  
„Sok  rendezőhöz  képest  ón talán  ke-
vésbé  törődöm  azzal,  hogy  mennyi  
időt fordítok  a munkámra.  A  lényeg,  
hogy  nagyobb  hatást  érjek  el."  

Leni  Riefenstahl  az  Emlékiratokat  
is  intenzív  munkával  írta  meg.  El-
mondta, hogy  öt  óv  alatt  készült  el  a  
könyvvel,  s az eredeti  kézirat  10 ezer 
oldalt  tett  ki.  Visszaemlékezéseiben  
az  általa  használt  alapvető  filmtech-
nikékat  is  részletesen  ismerteti:  a  
gondosan  beállított  világítást,  hogy  
a szépséget  minél jobban  hangsúlyoz-
hassa,  továbbá  az  alsó  kameraállást,  
hogy  a  fényképezett  személyt  a  le-
hető  legheroikusabb  testtartásban  
mutathassa.  Mégis,  sokan  talán  úgy  
gondolják  majd,  hogy  Leni  Riefen-
stahl  emlékiratainak,  mint  önarckép-
nek  az  összhatása  egy  és  ugyanaz:  
írója  egyszerre  jelentéktelennek  ós  
rendkívülinek  szeretné  láttatni  ma-
gát. 
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A  tömegmészárlás  
kellékei 
Claude  Lanzmann  filmje,  á  Shoah,  
mely  a  zsidók  második  világháború  
alatti  kiirtásáról  szól,  néhány  kisebb  
franciaországi moziban 1986-ban mér-
sékelt  sikert  aratott.  

1987-ben  azonban  már  a  szélesebb  
francia  közönség  is  láthatta,  mivel  a  
televízió  első  csatornája,  a  TF1  négy  
különálló  részben levetítette  a filmet. 
A  bemutatót  úgy  időzítették,  hogy  
egybeessék  a  lyoni  Gestapo-főnök,  
Klaus  Barbie  perének  utolsó  hetével.  
Annak ellenére, hogy  késő este  adták,  
a  filmet  hozzávetőlegesen  5  millióan  
nézték  meg.  

Habar  a  Shoah  francia  produkció,  
a  filmet  a francia tóvóbemutató  előtt  
már  vetítette  az  amerikai,  az  oszt-
rák,  a  holland,  az  olasz  és  a  nyugat-
német  televízió  is.  

A  Shoah  nagymértékben  különbö-
zik  azoktól  a  filmektől,  amelyek  
Treblinka  vagy  Auschwitz  haláltábo-
rainak  borzalmáról  szólnak.  Holttes-
teket  nem  lehet  látni  a  filmben,  és  
nem  láthatók  benne  egyéb  szörnyű-
ségek  sem.  Lanzmann  részletesen  ki-
kérdezi  a túlélőket  —  nácikat,  zsidó-
kat  éppen  úgy,  mint  a táborok  köze-
lében  élő  lengyeleket —,  ós  arra  tesz  
kísérletet,  hogy  megválaszolja:  ho-

gyan  történhetett  meg  ez  az  elké-
pesztő  méretű  katasztrófa.  

Az  alábbiakban  Catherine  Humb-
lot  beszélget  Lanzmannal  a  filmről,  
amely  11 éven  át  készült,  ós  amelyet  
300  órányi  felvett  filmanyagból  vág-
tak  össze.  

—  Miként  határozná meg  a  filmjét?  
—  A  Shoah  nem  agresszív  mű,  de  

nem  is  vitafilm.  Egy  topográfus  
filmje,  aki  állandóan  az  igazság  nyo-
mában  jár.  

—  Nehézségekbe  ütközött  szemtanú-
kat  találnia,  és  rábírni  őket  arra,  hogy  
megszólaljanak ? 

—  Háromféle  szemtanúval  beszél-
gettünk:  zsidókkal,  lengyelekkel  és  
volt  nácikkal.  Fontosnak  tartom  
megjegyezni,  hogy  a  filmben  feltűnő  
zsidók  nem  a  hagyományos  értelem-
ben  vett  deportáltak  közül  kerültek  
ki,  hanem  speciális  különítmények  
tagjai  voltak  s  a  társaik  haláláról  
tett  tanúvallomásaik  szinte  egyedül-
állóak.  Nem  hitte  róluk  senki,  hogy  
túlélhetik  a  háborút  —  őket  ugyanis  
szabályosan  likvidálták.  Most  nem  
részletezem  azokat  a  történeteket,  
hogy  miként  menekültek  meg  egyen-
ként  ezek  az  emberek,  mivel  a Shoah 
a  halálról  szól.  Egyedül  nekik  van  
joguk  erről  beszólni.  

Az  igazán  nehéz  feladatot  nem  is  
az  jelentette,  hogy  a  nyomukra  buk-
kanjunk  (hiszen  csak  igen  kevesen  
maradtak),  hanem  hogy  megszólal-
tassuk  őket.  Néhányuknál  ez  nem  is  
sikerült,  mivel  elmebetegek.  Mások-
nak  meg  olyan  szívszaggató  élmé-
nyeik  vannak,  hogy  azokat  képtele-
nek  voltak  szavakba  önteni.  Jól  tud-
ták,  hogy  az  emlékezésért  rettenetes  
árat  kell  fizetniük  —  tudniillik  az  él-
mények  újraélését.  Ugyanakkor  
vágytak  is  arra, hogy  beszéljenek.  

Mindezek  figyelembevételével  kel-
lett beállítanom a jeleneteket. A Shoah 
nem  is  annyira  dokumentumjellegű,  
mint  inkább  nem-fikciós  film:  a  fő-
szereplők  —  egykori  élményeik  fel-
idézése  során  —  önmagukat  játsszák.  
A  fodrász,  például,  soha  nem  lett  
volna  képes  beszámolni  az  élményei-
ről, ha nem akkor  beszélgettem  volna  
vele,  amikor  valakinek  éppen  hajat  
vágott;  más  szavakkal,  fel  kellett  
idézni  ugyanazt  a  szituációt,  mely-
ben  ő  a háború  alatt  női  deportáltak  
haját vágta. Ahogyan újra  eljátszotta  
a  régi  mozdulatokat,  úgy  szűnt  meg  
fokozatosan  a szakadék  múlt  és  jelen 
között,  ós  így  újraélte  ugyanazt  a  
helyzetet. 

—  És  hogyan  szólaltatta  meg  a  len-
gyeleket,  akik  a táborok környékén  lak-
tak? 

—  Ez  már nehezebben  ment  és sok 
időt  is  vett  igénybe,  mivel  előbb  a  
hatóságokkal  kellett  tárgyalnom.  Vi-
szont  aranyat  érő  információkhoz  ju-
tottam.  Úgy  tűnt,  mintha  még  senki  
nem  kérdezte  volna  őket  ezekről  a  
dolgokról.  Különös,  hogy  a  németek,  
akik  egyébként  igen  titoktartók  vol-
tak,  éppen  a  lengyelek  elől  nem  lep-
lezték,  hogy  itt  népirtás  folyik.  



A  náci  rendszer  perverzitását  nem  
egyszerűen  a zsidók  megsemmisítésé-
ben, hanem a megsemmisítési  mecha-
nizmus elhallgatásában látom: a nácik 
nem  tudták  elviselni,  hogy  a  tömeg-
mészárlásnak  bármilyen  nyoma  is  
maradjon  utánuk:  nemlótezőnek  kel-
lett  tekinteni,  mialatt  a  kegyetlenke-
dések  tovább  folytatódtak.  A  „holt-
test"  szót  még  csak  megemlíteni  sem  
volt  szabad.  Helyette  a  nácik  olyan  
szavakat  használtak,  mint  „rako-
mány",  „bábu",  vagy  „szemét".  

Ahhoz,  hogy  történelem  legyen,  
kortársak  is  kellenek.  Az  igazi  kor-
társak  pedig  nem  a  tettesek  (nácik),  
vagy  az  áldozatok  (zsidók),  hanem  a  
lengyelek  közül  kerültek  ki.  A  szere-
pük  ezért  fontos  —  számomra  ez  vi-
tán  felül  áll, annak  ellenére, hogy  né-
hányuk  nyilvánvalóan  antiszemita.  

—  És  a  nácik ? 
—  Minden  egyes  beszélgetés  külön  

csoda volt.  Köztudomású,  hogy  a ná-
cik  még  a  háborús  perek  alatt  sem  
beszéltek.  Példának  itt  van  Barbie.  
A  nácik  általában  nem szokták  meg-
engedni,  hogy  bárki  is  filmezze  őket.  
Az  a  néhány  kocka,  ami  a  birtokom-
ban  van,  felbecsülhetetlen  értékű  
bizonyítékokat  szolgáltat.  Ezek  után  
az egyetlen dolgom az volt, hogy  1948  
utáni  címeket  nyomozzak  ki.  Volt,  
aki  már  meghalt,  mások  ismeretlen  
helyre  költöztek.  

Ez  a  munka  elég  nagy  kitartást  
igényelt.  Azzal  kezdtem,  hogy  a  fel-
lelt  volt  nácikat  felhívtam  telefonon,  
és azt  mondtam  nekik, hogy  a  zsidók  
kiirtásáról  készítek  filmet.  Persze,  
azonnal  lecsapták  a  kagylót.  Később  
azzal  próbálkoztam,  hogy  váratlanul  
megjelentem  az  ajtajuk  előtt,  de  ez  
sem  vált  be. így, hát  taktikát  kellett  
változtatnom.  Álnéven  200  levelet  
küldtem  szét,  melyekben  azt  írtam,  
hogy  a Legújabbkori  Történelmi  Ku-
tatóintézetnek  dolgozom.  Kaptam  is  
körülbelül  húsz  választ;  a  válaszolók  
fele hajlandó  volt  találkozni  velem,  a  
másik  fele  pedig  továbbra  is  elzárkó-
zott.  Mindig  szállodákban  beszéltem  
meg velük  a találkozót.  Meglehetősen  
idegölő  munka  volt  úgy  filmezni,  
hogy  a kamera egy táskába,  a  mikro-
fon  pedig  a  nyakkendőm  alá  volt  el-
rejtve.  Ráadásul  egy  vállra  erősített  
pisztoly tokot  is  viseltem.  

—  Hogyan  tudtá rávenni  őket,  hogy  
részletesen  beszéljenek  például  a  gáz-
kamrák  helyéről  és  nagyságáról?  

—  Csak  úgy  ment,  hogy  minden  
morális  szempontot  félretettem,  és  
azt  mondtam:  „Nem  Önökről  szeret-
nék  hallani,  hanem  technikai  vonat-
kozású dolgokról". Ha védekezni  pró-
báltak,  ahogyan  azt  a  tárgyalásaikon  
is  tették  (ők  nem  tudtak  semmiről,  
csak  végrehajtották  az  utasításokat  
stb.), azonnal szóltam, hogy  ez engem 
nem  érdekel.  Majdnem  olyan  helyze-
tet  teremtettem  a  számukra,  hogy  
tanároknak érezhették magukat,  akik 
engem oktatnak.  Szakszerű  és  tartóz-
kodó  voltam,  ráadásul  nem  is  beszé-
lek  valami  jól  németül.  Ez  a  taktika  

végül  hasznosnak  bizonyult,  tudni-
illik  az  ember  nem  fél  olyasvalakitől,  
aki  nem  képes  magát  megfelelően  ki-
fejezni. 

—  A  bemutató  után  Lengyelország-
ban elég hevesen reagáltak a  filmre.  

—  Mindazt,  ami  Lengyelországban  
törtónt,  nem  lehet  röviden  összefog-
lalni.  A  dolog,  még  a  film  forgalma-
zása  előtt,  rendkívül  erős  sajtókam-
pánnyal  indult.  A  lengyel  hatóságok  
még  Franciaországban  is  be  akarták  
tiltani  a filmet.  Aztán,  amikor  a  len-
gyel  tévétől  néhány  hónappal  később  
megkerestek  és  arra  kértek,  küldjek  
nekik  egy  kópiát,  nevettem,  és  azt  
mondtam:  „Miért  is  küldenék?  Ép-
pen  maguk  vonták  kínpadra  a  fil-
met."  Azt  válaszolták,  hogy  egy  fon-
tos  személy  kívánja  megnézni.  Való-
jában  Jaruzelskiről  volt  szó,  aki  mel-
lesleg  úgy  nyilatkozott,  hogy  „a  film  
Lengyelország  egészének  a  tükre."  
így  aztán  mégis  bemutatták  a  filmet  
a  Lengyel  Televízióban,  de  erősen  
megvágva:  csak  azokat  a  részeket  
hagyták  meg,  amelyek  közvetlenül  
érintették  az  országot,  ez  viszont  
eltorzította az eredeti jelentést. A mo-
zikba kárpótlásul  a teljes változat  ke-
rült.  Jelentős  hatása  volt  a  filmnek,  
mintha  az  egész  akkori  időszákról  
rántották  volna  le  a  leplet.  Sokan  
voltak  a  film  mellett,  és  ugyanúgy  
ellene  is.  A  véleménykülönbségek  
egyenesen  politikai  jellegű  nézetelté-
résekhez  vezettek.  Hozzávetőlegesen  
500  cikk  jelent  meg  a  Shoahról,  ami  
jól  mutatja,  hogy  az  analízisre,  ön-
vizsgálatra  mekkora  erőt  fordítottak  
a  lengyelek.  

—  Németországban  hogyan  fogadták  
a  filmet?  

—  A  filmet  Nyugat-Németország-
ban  bemutatták,  az  NDK-ban  vi-
szont  nem;  először  a  nyugat-berlini  
filmfesztiválon,  majd  a  televízióban  
is.  Rengeteg  levelet  kaptunk,  voltak  
közöttük  nyíltan  náci  érzelmű  meg-
nyilatkozások,  ós  voltak  olyanok  is,  
amelyek  egyszerűen  lenyűgöztek  
bennünket.  Hollandiában,  ahol  egy  
kisebb  tévé-állomás  két  egymást  
követő  vasárnap  este  nyolckor  sugá-
rozta  a  filmet,  megállt  az  élet:  két  
milliónyi holland nézte meg a  Shoah-t.  

Az Egyesült  Államok  televízióiban  
esti főműsoridőben játszották a filmet 
négy  napon  ót.  Annyian  látták,  hogy  
a  New  York-i  13.  csatorna,  mely  a  
többi  állomáshoz  hasonlóan  már  egy-
szer  bemutatta  a filmet,  egyvégtében  
újból  lejátszotta,  ami  az  amerikai  
televíziózás  történetében  egyedülálló  
esemény. 

Az  olaszországi  bemutató  viszont  
olyannyira  félresikerült  (mivel  az  
eredetileg  kijelölt  esti  tíz  óra  helyett  
tizenegykor kezdték vetíteni  a filmet), 
hogy  a RAI  egy  későbbi  időpontban  
este kilenckor  újra  bemutatta.  

—  ön  többször úgy nyilatkozott,  hogy  
nem  kíván  olyan  kérdésekről  szólni,  
hogy  vajon  miért,  vagy  miként  döntöt-
tek  úgy  a  nácik,  hogy  elpusztítják  a  
zsidóságot. 

—  Ilyen méretű  tömeggyilkosságot  
képtelenség  ésszel  felfogni.  Ha  visz-
szautasítom, hogy  „miórt"-ekre  vála-
szoljak, tekintsék  ezt etikai  alapállás-
nak.  Ezért  van, hogy  a filmem,  leple-
zetlen  brutalitásával,  egészen  más  
úton  indul  el.  A  9 ós fél  órás  film  vé-
gén  az  emberek  rájönnek, hogy  kór-
dósükre:  „hogyan"  történt,  választ  
kaptak,  s hogy  ez  a  válasz  magában  
foglalja a ,,miért"-re adott feleletet is. 

—  Az  a fantasztikus  a  Shoah-fcan,  
hogy  a  zsidók  tömeges  kiirtásáról  szól  
ugyan,  de  anélkül,  hogy  a  néző  akár  
egyetlen  holttestet  is  látna a  vásznon,  s  
hogy önnek  egy olyan  médiummal  sike-
rült  mindezt  elérnie,  mely  lényegéből  
fakadóan  képekkel  dolgozik.  

—  Ennek  kapcsán  mondta  valaki,  
hogy  a Shoah a  Talmudra  emlékeztet.  
A  Talmudban  tilos  ugyanis  bármi-
fajta  ábrázolás.  A  Shoah  valóban  az  
európai  zsidóság  útjának  allegorikus  
élménye:  útja  a  halálba,  a  legvégső  
pillanatban.  A  film  a  feltámadásról  
szól. 

A  zsidók  magányosan  és  elha-
gyatva  haltak  meg.  Azt  akartam,  
hogy  a  filmben  újra  életre  keljenek,  
így  ón  másodszor  is  megöltem  őket,  
de  tudtam,  hogy  ezúttal  már  nem  
lesznek  egyedül.  

LE  MONDE  (ENGLISH  SECTION)  

(Fésős  A ndrás) 

Az  Assza  
és a „ház  a  rakparton"  
A  Moszfilm  Stúdió  „Krug"  egyesülé-
sénél  elkészült  Szergej  Szolovjov  
Assza  című filmje. Meredek téma,  sok  
rock-zenével...  Az  Udarnyik  film-
színházban  december  11-ere  kitűzött  
premier  azonban elmaradt.  (Az  Udar-
nyik  filmszínház  még  a  20-as  évek  
végén  konstruktivista  stílusban  ké-
szült épülete annak a hatalmas szürke 
lakótömbnek  a  része,  ahol  Jurij  Tri-
fonov  emlékezetes  kisregénye,  a  Ház  
a  rakparton  cselekménye  játszódik.  
Ebben  az  épületben  valaha  magas  
beosztású  funkcionáriusok  laktak  ós  
a  „ház  a  rakparton"  kifejezés  foga-
lommá  vált  Moszkvában.  —  A  ford,  
megj.) 

Szergej  Szolovjov  filmrendező  ós  
elvbarátai  valami  újat találtak  ki.  Az  
Assza  című  film  premierjót  az  Udar-
nyik  filmszínházban  egy  szokatlan  
show-műsor  kíséretében  képzelték  el.  
Felléptek  volna  Moszkva  és  Lenin-
grád  híres rock-együttesei,  avantgard  
divatbemutatót  rendeztek  volna,  
mellette  Új  festészet  címmel  nyílt  
volna  kiállítás,  helyben  árulták  volna  
Assza  filmdalait  tartalmazó  lemeze-
ket,  ós  így  tovább.  A  mozi  előcsarno-
kát  fiatal  művészek  dekorálták.  S  az  
egészet  együtt  ASSZA  ART-ROCK  
PARÁDÉnak  keresztelték  el.  



Olyasmit  találtak  ki,  ami több  lett  
volna,  mint  egy  film  sikeres  premi-
erje.  Az,  amit  kitaláltak,  felér  a  mozi  
fogalmának  megreformálásával.  
A  mozit egy  ünnepség  kulturális  köz-
pontjává  alakították  át.  S  ez  az  ün-
nepség  jövedelmezőnek  ígérkezett.  

A  Szovjetunió  Állami  Filmfőigaz-
gatósága  (Goszkino)  engedélyezte  a  
kísérletet.  A felkészülés több  hónapot  
vett  igénybe.  Tíz  nappal  a  bemutató  
előtt  azonban  az  Udamyik  igazgató-
ja,  L.  Vanjan  meggondolta  magát.  
Támogatta  őt.  V.  Ploscsanszkij  is,  a  
moszkvai  mozihálózat-üzem  veze-
tője.  Száz  ós  száz  ember  hatalmas  
munkáját,  melyet  sokan  közülük  
ingyen,  tisztán  lelkesedésből  végez-
tek,  ketten  tönkretették.  

Először  a  legnagyobb  ütőkártyát  
játszották  ki:  a műsor  egészét  ideoló-
giailag  ártalmasnak  nyilvánították.  
Nagyon  hatásos dolog volt. Az  ember  
nem  is  tudja,  mit  hozzon  fel  ellene.  
Bizonygassa,  hogy  a  népszerű  művé-
szek,  számos  külföldi  szerepléssel,  
filmszereppel  a  hátuk  mögött  nem  
szovjetellenesek ? 

A  filmszínházak  anyagi  gondokkal  
küzdenek.  Közönség  alig  akad.  Az  
Udarnyikban  1206  ülőhely  van-
A  délelőtti  előadáson  átlagban  har-
minc  néző,  az  estin  háromszáz  van  
jelen.  December  7-én  az  összes  elő-
adást  véve  alapul  az  Udarnyiknak  
600  nézője  volt.  December  8-án  500.  
Az  Assza  bemutatása  csaknem  5000-
et  ígért.  A  mozi  bevétele  naponta  
500—600  rubel.  Az  Assza  napi  9000  
rubellel  kecsegtetett.  De  még  e  nyil-
vánvaló  gazdasági  előny  sem  ingatta  
meg  szándékukat,  hogy  valamit,  ami  
új,  ami szokatlan  —  betiltsanak.  

Csakhogy  van  egy  kis baj:  a  tiltás-
nak  manapság  nincsen  divatja.  így  
hát  kitaláltak  valami  mást,  ami  ke-
vésbé  félelmetes,  óm  sokkal  megfog-
hatóbb.  A  mozi  padlója  beszakad  a  
tömeg  alatt.  Hogyan,  miféle  hetedik  
érzékkel  sejtette  meg  a  filmszínház  
igazgatója,  hogy  a  híres  „ház  a  rak-
parton"  ennyire  törékeny?  Miért  
nem  aggódott  miatta  a  filmfesztivál  
jól  jövedelmező  napjaiban?  Három  
nappal  a  premier  előtt  a  tiltáshoz  a  
tűzrendészet is  csatlakozott.  

Hol  voltak  korábban?  Miért  nem  
gyötörte  e  sok  ideológiai,  ópületbiz-
tonsógi,  tűzvédelmi  aggodalom'őket  
augusztusban,  amikor  a  választás  az  
Udamyik  filmszínházra esett ós októ-
berben,  amikor  az Állami  Filmfőigaz-
gatóság  aláírta  az  engedélyezést?  
Miért épp  a premier  előestéjén,  miért  
ilyen  későn  jutott  eszükbe  mindez?  

—  Jobb  későn, mint soha —  mond-
ja  mosolyogva  Ploscsanszkij.  

Aztán  a  legegyszerűbb  megoldást  
választották.  Egyszer  csak  kiderült,  
hogy  a  képzőművészek  által  összera-
gasztott,  festett  oszlopokat  egy  „is-
meretlen  személy"  darabokra  törte.  
Másnap  pedig  az  Udarnyikban  lerak-
tak  egy  halom  üveggyapotot  és  fur-
nórlemezt.  „Elkezdjük  a  videószalon  
építését"  —  jelentette  ki  az  igazgató.  

Az  Assza  az  üveggyapotot  szállító  
teherautó  kerekei  alá  került.  

Nem  tartozom  a  film  fenntartás  
nélküli  rajongói  közé.  Helyenként  túl  
hosszú  ós erőltetett. . .  dehát  végtére  
is itt  nem  a filmről  van  szó!  

Az alkotók  valami újat  találtak  ki.  
Az  adminisztrátoroknak  pedig  
eszükbe  jutott  a  régi.  

És  a december  11-ére  kitűzött  pre-
mier  meghiúsult.  Az  alkotók  megpró-
báltak  védekezni, sőt  ellentámadásba  
mentek  ót.  A  Filmművészeti  Szövet-
ség  december  9-i  plénumán  hozott  
határozatban  kitértek  arra  is,  hogy  
„a  moszkvai  mozihálózati  üzem  je-
lenlegi  vezetősége  nem  kielégítően  

Szergej  Szolovjov:  Assza  

végzi  munkáját".  December  12-ón  a  
tévé  Pillantás  című  műsorában  beje-
lentették,  hogy-  a  bemutatót  „elha-
lasztották".  December  15-én  a  Ju-
noszty rádióállomás közvetítette  Szer-
gej  Szolovjovnak  a  Filmművészeti  
Szövetség plénumán elhangzott  indu-
latos  beszédét  és  Ploscsanszkij  ho-
mályos  magyarázkodásait,  de  min-
dennek  optimista  végkic8engóst.  ad-
tak,  egy  „majd  csak  rend bejönnek  a  
dolgok"  zárómondattal.  

A dolgok  nem jöttek rendbe.  A mű-
sor  széthullott,  nem  lehet  feltámasz-
tani többé.  A díszleteket  lebontották,  
a  zenészek  szétszéledtek:  ki  Lenin-
grádba,  ki  Alma-Atába  filmezni,  ki  
pedig  vendégszerepelni  az  Egyesült  
Államokba.  Az  Udarnyikban  a  soron  
következő  filmet  vetítik,  a  nézőtéren  
—  harminc ember..  .  

Hát  nem különös: glasznoszty  van,  
de  eredmény,  az  nincsen.  A  közvéle-
mény  világosan  ós  hangosan  szót  
emelt  a  tiltás  feloldásáért,  a  tiltás  
azonban  megmaradt.  Halkan,  szót-
lanul,  anélkül,  hogy  nyilvánosságra  
hozták  volna,  megmaradt.  Dehát  
végtére  is  mi  a  glasznoszty  (nyilvá-
nosság) :  szelep,  amin  a gőzt  kieresz-
tik  vagy  pedig  a  demokráciáért  foly-
tatott  harc  eszköze?  Rekedtre  ordí-
tottuk  a  torkunk  és  nem  értünk  el  
semmit.  A  múlt  vasárnap  a  Filmmű-
vészeti  Szövetség  Házában,  a  Dom  
Kinóban  megtartották  az  Assza  pre-
mierjét. Szűk körben. Szokott  módon.  
Ahogy  „illik".  

MOSZ KOVSZ KIJE  NOVOSZTYI,  1987.  

(Szilágyi  Ákos)  

Szergej  Szolovjov:  Assza  



Tőkésített 
nyomorúság 
Chicago,  november  1.  A  North  
Broadway  sarkán  áll  egy  névtelen  
csehó, ahol egyaránt mérnek  Hellman  
Old  Style-t  ós  hideg  sört.  Merriot  ér-
mester  értésünkre  adja,  hogy  egész  
Chicagóban,  a városban,  ahol  minden  
huszonnegyedik  másodpercben  elkö-
vetnek egy erőszakos, gyakran  végze-
tes  kimenetelű  cselekedetet,  épp  eb-
ben  a kocsmában  fordul  elő  a  legtöbb 
gyilkosság és véletlen baleset. Néhány 
méterrel  arrébb  David  Mamet,  az  
író-rendező  forgatócsoportja  éppen  
előkészíti  az új  film néhány  külső  fel-
vételét.  Things  Change  —  A  dolgok  
változnak.  De  nem  nagyon.  Mamet  ós  
megszokott  stábja  otthonosan  mo-
zognak  ebben  a  környezetben.  

Első  filmjének  „játékbarlangja"  
remekül  elférne itt,  mondjuk  az  Ura-
berto's  music  store fölött,  egy  köpós-
nyire  ettől  a  kocsmától,  amely  nap-
közben  is tele  van részegekkel,  frissen 
szerzett  sebhelyeik  körül  cafatokban  
lóg a ruha.  Van  minek  örülni.  

A  dolgok  változnak  története  a  leg-
jobb  Mamet-sztorik  közé  tartozik.  
Főhőse  Gino, egy  Szicíliából  a család-
jával  még gyerekként Chicagóba  ván-
dorolt cipőpucoló,  akit rendkívüli  ha-
sonlatossága  a helyi  maffia  vezéréhez  
alkalmassá  tesz,  hogy  magára  vállal-
jon  egy  gyilkosságot,  s  ezzel  elfog-
lalja  a  főnök  helyét  —  a  börtönben.  
A  sötétzárkában  eltöltött  7—12  év  
után  jutalmául  annyi  pénz  ütné  a  
markát,  amennyiből  vásárolhatna  
magának  egy  halászbárkát  Nápoly-
ban,  s  győzelmesen  térhetne  meg  
hazájába.  Mielőtt azonban  bevonulna  
a  börtönbe,  Gino  a  hétvégét  egy  
játékkaszinóban  tö l t i . . .  
Miközben  vagy  tíz rendőr  és egy  csa-
pat  kisegítő  azon  igyekszik,  hogy  va-
lamennyire  kordában  tartsa  a  forgal-
mat,  ós  a  gyülekező  kíváncsiak  csa-
patát,  a  magasvasút  kótpercenkónt  
produkálja  azokat  a  fülsiketítő,  kü-
lönleges  hangeffektusokat,  amelyek  
félreérthetetlenül  jellemzik  Chicagót,  
de  metaforikusán  érzékeltetik  a  kö-
zeledő  veszélyt  is.  

Ez  a  környezet  tökéletesen  kifejezi  
Mamet  világának  lényegét.  A  veszte-
sek  Amerikája  ez,  azoké,  akik  már  
belenyugodtak,  hogy  a  jólét  eldobált  
csikkjeit  szedegessék,  s  igyekezzenek  
jó  áron  eladni  a  hasonszőrűeknek,  
elhivón, de főleg elhitetvén, hogy azok 
valójában  arany rögök  vagy  törött  
cserepei  a közös álomnak,  amelyekből  

David  Mamet  

összerakható  a  kétségbeesés  nagy  ki-
rakós  játéka.  

A  negyvenéves  David  Mamet  
Hollywood  legkeresettebb  forgató-
könyvírói  közé  tartozik.  (3  írta  Bob  
Rafelsőn  A  postás  mindig  kétszer  
csenget,  Lumet  Ítélet  ós De  Palma  Az  
érinthetetlenek  című  műveinek  a  for-
gatókönyvét.  De  nagyon  jelentős  
színpadi  szerző  is.  1984-ben  írott  da-
rabjával,  a  Glengarry  Glen  Tfoss-szal  
Pulitzer-díjat  nyert,  s  ma  Sam  She-
pard  mellett  ő  az,  akire  leginkább  fi-
gyelnek  Amerika  prózai  színpadain.  
Arn  míg  Shepard  világa  a vidék,  ahol  
rég  letűnt  idők  emlékét,  nyomait  
keresi,  Mamet  az  amerikai  metropo-
liszok  mélyrétegeiben  érzi  jól  magát.  
Az  a rengeteg foglalkozás,  amit  űzött  
— volt bútorügynök, taxis,  kamionos, 
felszolgáló,  ablakpucoló,  tengerész  —  
rendkívüli  módon  megnövelte  érzé-
kenységét  a  nagyvárosi  nyelv  külön-
böző  variációi  s  a  hozzájuk  tartozó  
embercsoportok  furcsaságai  iránt.  
Orosz-zsidó  származása  pedig  lehe-
tővé  tette,  hogy  összekötő  kapocs  
lehessen  az  új  amerikai  kultúra  ós  a  
legélőbb  kelet-európai  hagyományok  
között.  Dosztojevszkij-témák  emel-
kednek  az  amerikai  álom  szertefosz-
lásának  elemzése  fölé:  a  végletes  mo-
rális  kompromisszumok  nélkül  meg-

élt  helyzetek  nagyszerűségét  jól  el-
lensúlyozzák  a parkokban  ülők  baná-
lis  párbeszédei;  hosszú,  párhuzamos  
monológok  igyekeznek  távoltartani  a  
rettegést  a  haláltól  és  a  feledéstől  a  
logikai  „lezárás"  minden  lehetősége  
nélkül.  „Szereplőim  az  amerikai  mí-
toszok  csapdájában  vergődnek.  A  si-
ker  és  az  individualitás  szenvedélyes  
hajszolása  a  közösségi  érzés,  a  közös  
társadalmi  célok  oly  nagymérvű  ér-
tékcsökkenéséhez  vezet, ami  megdöb-
bent  ós  szinte  ijesztően  hat  rám"  —  
mondja  a  rendező.  „Tipikusan  ame-
rikai környezetben  nőttem fel. A  csa-
ládom  megpróbálta  európai  szárma-
zásunk  minden  jelét  eltüntetni  és  
nagy  lendülettel  vetette  magát  bele  
az új  földrósz  anyagi-prakticista  élet-
vitelébe.  Az  identitás  keresése  otthon  
csupa  negatívumban  nyilvánult  meg.  
Azt  mondták:  ne  legyünk  többé  sze-
gények,  ne  legyünk  tovább  oroszok,  
ne  legyünk  tovább  zsidók.  Én  azon-
ban  szívesebben  merítem  az  utcára,  
csatlakoztam  az  épp  uralkodó  galeri-
hez,  ehhez  a  heterogén,  de  lelkesült  
csoporthoz,  ahol  a  tagok  a  világ,  de  
legalább  is  a  mi  kerületünk  által  kí-
nált  világok  urainak  képzelték  ma-
gukat. Az íráshoz Willa Cather, Frank 
Norris  és  főként  Theodore  Dreiser  
útján jutottam  el. Az  ő olvasásuk  ve-



tette  fel  bennem  azt  a  gondolatot,  
hogy  egy  másik  csoporthoz  is  tartoz-
hatnék,  azokhoz,  akik  kés  és  lánc  
helyett  tollat  és  ceruzát  hordanak  
maguknál.  Amikor  színházról  van  
szó,  nincs  szükség  arra,  hogy  leírjam  
a  színhelyet  vagy  a szereplök  mozgá-
sát. Mindennek  a párbeszédekből  kell  
kiderülnie.  Ha  hosszú  leírásokra  is  
szükség  van,  akkor  valami  nem stim-
mel.  A színházban  a szó  —  cselekvés.  
A  filmnél  más  a helyzet,  de  ezt  csak  
akkor  értettem  meg,  amikor  magam  
is  rendezhettem."  

Ezt  a  lehetőséget  Michael  Hause-
man,  az  Amadeus  és  a  Ragtime  pro-
ducere  teremtette  meg.  Véletlenül  
akadtak  össze  egy  forgatáson.  „Na-
gyon  egyszerűen  ment"  —  mondja  
Hauseman.  „Dávid  magával  hozta  
a forgatókönyvet,  ós az egyik  szünet-
ben  odaadta.  Azonnal  elolvastam  ós  
lenyűgözőnek  találtam. Akkor  mond-
ta, hogy  ő akarja rendezni  is.  Először  
nem értettem jól,  kértem, hogy  ismé-
telje  meg.  ő  egy  kicsit  hangosabban  
megismételte,  en egy pillanatig  a sze-
mébe  néztem,  aztán  így  válaszoltam:  
rendben  van. Hót  ennyi."  

Ettől  a  perctől  kezdve  Hauseman  
szilárdan  a kezében tartotta  az ügyek 

Robert  De  N'iro  az  Érinthetetlenek  főszerepében  

menetét,  8  így  sikerült  elkerülni  a  
hollywoodi  stúdiókban  szokásos  költ-
ségeket  és  munkatempót.  Az  Orion  
ós  a Columbia  már  csak  a  kész  filme-
ket  vette  át.  „Talán  mert  Preston  
Sturges  módjára,  tíz  éve  ugyanazok-
kal  a  jó  barátaimmal  dolgozom  —  
nyüatkozza  a  rendező  —  mind  a  Já-
tékterem,  mind  A  dolgok változnak  for-
gatása igazán egyszerű  ós nagyon szó-
rakoztató  volt."  

Mainet  világának  legvitatottabb  
jellegzetessége,  hogy  hiányoznak  be-
lőle  az  erőteljes  vonásokkal  megraj-
zolt női szereplők. Ha  végigtekintünk  
a huszonhárom színdarab, három for-
gatókönyv  és két  film szereplőin,  egy  
kezünk  is  elég  hozzá,  ha  a  fontosabb  
nőalakokat  össze  akarjuk  számolni.  
Csak  két  olyan  műve  van,  amelynek  
nő  a  főszereplője.  A  Játékterem,  
amelyben  a  feleség,  Lyndsay,  előbb  
áldozatul  esik  a  férfiak  csalásának,  s  

azok markukba kaparintják  az életét, 
de  végül  mégis  megszabadul,  épp  
saját  módszereiket  fordítva  ellenük.  
Másik  gyönyörű,  de  méltánytalanul  
agyonhallgatott  színműve  a  Woods.  
Ebben Ruth,  aki jó  kifejezőképesség-
gel  rendelkezik,  próbálja  magához  
láncolni  a  naplopó  Nicket.  

„Sohasem  értettem  —  mondja  
Mamet  —,  hogy  nőgyűlölőnek  tarta-
nak  egyszerűen  azért,  mert  nem  vol-
tam  képes  változatosabb  női  jelleme-
ket alkotni. Tény, hogy sokkal jobban 
ismerem  a férfiakat,  mint  a nőket,  és  
az író feladata, hogy  arról írjon,  amit  
jobban  ismer.  Szerintem  manapság  a  
férfiak  olyan  érővel  tudnak  gyűlölni,  
amire  a  nők  képtelenek.  A  férfi  már  
nem  azt  a  kérdést  teszi  föl  önmagá-
nak, hogy vajon Isten meghalt-e, egy-
szerűen  azt  kérdezi,  miért  képtelen  a  
cselekvésre egy olyan  társadalomban,  
ahol  nem  kap munkát,  ahol  már  nin-
csenek  nagyratörő  remények,  ahol  
már gyakoribb  a válás,  mint  a házas-
ság,  ahol  nem  tudja,  hogyan  kell  
[férfiként] viselkedni,  mert  nincsenek  
erre  vonatkozólag  pontos  szabályok.  
Talán a férfiak az én műveimben  eze-
ket  a problémáikat  kivetítik  a  nőkre  
is, jobban  mondva  a nők  hiányára  az  
életükben,'de  ez nem jelenti azt, hogy 
én  vagy  ők  nőgyűlölők  lennénk.  Leg-
feljebb  —  ha  nagyon  muszáj  —  em-
bergyűlöletről  beszélhetnénk!"  

így  hát  Mamet  számára,  ahogy  
mindenki  más számára is,  a  szabadu-
lásnak  csak  egyetlen  útja  maradt,  
egyetlen  mód  arra,  hogy  késleltessük  
a  halált  (ahogy  ezt  Hemingway  
mondta),  az,  hogy  folytatjuk  a  meg-
kezdett  mondatot,  tovább  beszélünk  
akkor  is,  ha  nem  is  lehet  egészen  jól  
érteni,  amit  mondunk,  akkor  is,  ha  
talán  már  nem  is  nagyon  figyelünk  
oda,  mit  mond  a  másik.  Mamet  figu-
rái,  mint  Seherezádé,  arra  ítéltettek,  
hogy  hömpölygő  nyelvi  és  szellemi  
teljesítményekkel  próbáljanak  időt  
nyerni, időt, hogy  felmérhessék  a dol-
gok  értékét  ós a semmi  értékét.  A  ha-
lál sokuk számára igazi  felszabadulás,  
valami, ami többet  ér, mint az a lassú 
leépülés,  amelyre  az erőszakos  és  em-
bertelen  társadalom  kárhoztatja  
őket.  Ha  közelebbről  megvizsgáljuk  
a  dolgot,  rájövünk,  hogy  az  egyetlen  
lényeges  különbség,  ami  a  szerzőt  a  
műveinek  szereplőitől  elválasztja,  
pusztán  annyi,  hogy  ő  „valakivé"  
lett  figuráin  keresztül,  míg  azok  to-
vábbra  is  „nemes  senkik"  maradtak.  
A  megrögzött  játékosnak,  a  született  
csalónak  tehát  sikerült,  sikerült  kép-
zeletének  tragikumából  újabb  nyers-
anyagot  szolgáltatnia  az  amerikai  
álom egy következő  fejezete  számára,  
amelynek  főszerepét  ő  maga  játssza  
az  élet  színjátékában.  

(A  szerző,  Donald  Ranvaud,  a  
Framework  című  angol  folyóirat  
szerkesztője  lapunk  számára  irta  ezt  
a  cikkét.)  

(Csantavéri  Júlia)  


