
A nürnbergi  per  
Rolf  Schneáder  tény-  voltak:  arcvonásaik  ak-  Keitel,  Schacht  és  Strei-

drámája  minden  hival-  koriban  s  azóta  is  olyan  cher  kihallgatását  dol-
kodástól  mentes  mű.  közismertek,  hogy  a  te-  gozta  fel  (s  én  még  ide  
Sem  adathalmazzal,  sem  levízióban  (ahol  a  befő-  sorolnám  a  nem  fővád-
eredetieskedő  pszicholo-  gadás  lélektani  tényezői  lotti  minőségében  ki-
gizálással  nem  akar  ba-  is  eltérnék  a  mozi-él-  hallgatott  Rundstaedt  
bárokat  aratni:  szikár,  mény  befogadásának  vezértábornagy  és  Pau-
célratörő,  igazmondó  mechanizmusától)  szinte  lus  vezérezredes  kihall-
munka.  Éppen  ezért  lehetetlennek  éreztem  a  gatását  is).  Ez  a  másfél  
válthat  ki  a  nézőből  erő-  sikert.  óra  a  színészi  illúzióte-
teljes  hatást.  Féltettem  a  produkció  remtő  erő  dicsérete  és  

Akik  már  a  világon  komolyságát:  őszintén  varázslata.  A  rendezés  
voltak  akkor,  amikor  a  szólva  a  nevetségességtől  —  mánt  kiderült,  tökéle-
nürnbergi  per  zajlott,  féltettem  a  témát.  Ha  tesen  helyesen  —  nem  
akik  az  akkori  film-  pusztán  a  testi  hasonla-  folyamodott  a  mesteri,  
híradók  töredékes  jele-  tosság  alapján  osztanak  túlfejlesztett  maszkké-
neteiből  emlékeznek  a  szerepet,  reménytelenné  szító  művészet  trükkjei-
valóságra,  tanúsíthatják,  válik  az  ügy;  ha  pedig  hez:  senki  sem  vi-
hogy  a  magyar  televízió  olyan  színészekben  gon-  selt  gumi-orrot,  plasz-
produkciója  a  külsősé-  dolkodik  a  rendező,  akik  tik-homlokot,  elmaradt  
gek  rekonstrukciójában  művészi  elhitető  erővel  mindaz  a  technikai  hó-
—  ez  ebben  a  műfajban  bírják  a  feladatot,  az  kuszpókusz,  amely  meg-
elengedhetetlen  alapkő-  illúzióteremtés  roppant  felelő  lehet  egy  „hason-
vetelmény  —  valóban  a  nehézségét,  elbuknak  lító"  fényképhez,  de  ha-
teljességet adta.  Az  ame-  azon,  hogy  a  közismert  lottá  teszi  az  arcot,  meg-
rikai  katonai  rendőrök  ábrázat  helyett  a  maguk  fosztja  a  színészi  játék  
fehér  gumibotjaüg,  a  —egyébként  szintén  jól-  ezernyi  lehetőségétől,  a  
tárgyalóterem  falburko-  ismert,  sokszor  látott  —  metakommunikáció,  a  
latáig  minden  pontosan  arcát  fényképeztetik  a  meztelen  emberi  arcon  
„stimmelt"  (talán  csak  kamerával.  lezajló,  egyazon  másod-
a  nyolc,  szótag-író  gé-  Hajdufy  Miklós  job-  percben,  vagy  annak  tö-
pekkel  dolgozó  gyorsírót  ban  tudta  az  igazságot,  redékében  jelezhető  sok-
nem  láttuk  a  bírói  pul-  jobban  bizott  a  színészi  féle  asszociáció  jelzésé-
pitus  alatt.)  A  külső  ke-  alkotóerő  lehetséges  ha-  nek  lehetőségétől.  Talán  
ret  tehát  nagyjából  tö-  tásában.  És  neki  lett  nem  érzi  az  olvasó  túl-
kéletesnek  mondható  —  igaza.  zásnak,  ha  leírom,  hogy  
s  ha  apróbb  eltérések  A  hosszú  ideig  tartó  az  eredmény  a  legtöbb  
talán  voltak  is,  a  lényeg  tárgyalásból  a  forgató-  főszereplő  esetében  meg-
az,  hogy  a  filmen  elhit-  könyv  másfél  órás  sze-  döbbentő.  
tűk  a  tárgyalást.  letet  hasított  ki.  Göring,  Hajdufy  Miklóst,  a  

Ehhez  pedig  más,  több  
minden  kellett,  mint  a  
puszta  külsődleges  hite-
lesség  —  bár  ez  előfel-
tétel.  Ehhez  igazi  mű-
vészi  értelemben  vett  
hitelességet  kellett  te-
remteni. 

Meg  kell  mondanom,  
hogy  a  vállalkozás  hírét  
kételkedve  fogadtam.  A  
nürnbergi  fővádlottak:  
Göring,  Julius  Streicher,  
Hjalmar  Schacht  s  a  
többiek,  a  maguk  korá-
ban  a  világ  legtöbbet  
fényképezett  emberei  

Kállai  Ferenc  (Szomszéd  András  felvétele)  



rendezőt  elsősorban  a  
szereposztás  bátorságá-
ért  illeti  dicséret.  Hogy  
volt  hite  ahhoz:  ezek  a  
kiváló  művészek  a  ma-
guk  arcával  is  elhitetik  
a  figurákat,  sőt,  többet  
tesznek  a  figurák  hiteles  
felidézésénél:  a  forgató-
könyv  céljának  megfe-
lelően,  mélyebb  össze-
függéseket  mutatnak  fel,  
megérthetővé  téve  a  fa-
siszta  rend  megszületé-
sének  és  befutott  pályá-
jának  társadalmi  és  lé-
lektani  mozgatóerőit.  

Kállai  Ferenc  Göring-
ként  remekül  mutatja  
fel  a  Reichsmarschall  
agresszivitását,  önhitt-
ségét,  borotvaéles  vita-
készségét,  ugrásra  kész  
cinikus  elvtelenségét,  
szégyentelen,  erőszakos  
érvényesülési  szenvedé-
lyét.  Kállai  elkerülte  a  
sablonokat:  Göringjében  
semmi  nincs  a  „nevet-
séges"  pozőrből.  Nem  
komikus,  hanem  félel-
metes,  veszedelmes  ez  a  
vadállat-ember,  aki  még  
ott,  a  végjáték  perceiben  
sem  tűri  el,  hogy  ne  az  
övé  legyen  az  utolsó  szó.  
Mesteri  alakítás  Sinko-
vits  Imréé  Keitel  szere-
pében.  A  rosszjellemű,  
hazug  és  gyáva  tábor-
nagy  arcán  végigsuhanó  
kedélyhullámzások  azt  
jelzik:  még  ott,  Nürn-
bergben  sem  mindig  volt  
képes  eldönteni,  hogy  
egy-egy  adott  pillanat-
ban  kitől  féljen  jobban:  
Göringtől-e,  vagy  a  bí-
róságtól.  A  birodalmi  
törvények,  s  a  szolgálati  
szabályzat  paragrafusai  
a  náci  katonaemberek  
számára  egyértelmű  fel-
mentést  jelentettek  cse-
lekedeteik  ódiuma  alól:  
mindenki  mindent  „tör-
vényesen",  parancsra  
tett.  Ám  az  emberi  arc  
ráncai,  megrándulásai,  
pórustágulatai  csalha-
tatlanul  jelzik,  hogy  lel-

kük  legmélyén  azért  
pontosan  tudták:  nem  
ilyen  egyszerű  a  dolog.  
Mindig  is  retteghettek  
attól,  hogy  egyszer  fe-
lelniök  kell  tetteikért;  
talán  csak  a  csodában  
reménykedhettek,  hosz-
szú  hónapokig  . . .  

Mindez  raj ta  van  Kei-
tel  ábrázatán.  Sinkovits  
zseniális  játéka  a  töké-
letes  természetesség  mö-
gött  egy  pontos  lélektani  
elemzésen  nyugvó,  min-
taszerűen  megvalósított  
viviszekció  eredménye,  
amelyben  a  legapróbb  
rezdülésnek  is  pontos  
jelentéstani  értelme  van.  

Inke  László  Julius  
Streicher  pokolbéli  figu-
ráját  eleveníti  meg  tö-
kéletes  hitellel:  alakí-
tása  ugyanolyan  bravúr,  
mint  Kállaié  vagy  Sin-
kovitsé. 

Nem  ilyen  látványos,  
de  ugyancsak  hiba  nél-
kül  megoldott  színészi  
teljesítmény  Mensáros  
Lászlóé,  aki  az  amerikai  
főügyészt  alakította.  Ki-
tűnő  figurát  teremtett  
Lőte  Attila  a  szovjet  fő-
ügyész  személyében:  sal-
lang  nélküli,  egyszerű  és  
hatásos az alakítás,  akár-
csak  Gera  Zoltáné  (fran-
cia  főügyész)  vagy  Rá-
day  Imréé  (Hjalmar  
Schlacht).  Túljátszott-
nak,  s  ezért  kevéssé  hi-
telesnek  tűnt  Velenczei  
István  védője,  jelenték-
telen  Mécs  Károly,  és  
némiképp  merev  Fülöp  
Zsigmond. 

Az  egészében  igen  si-
keres,  nagyerejű  pro-
dukcióban  a  remek  szí-
nészi  teljesítményekhez  
nagymértékben  hozzá-
járult  Czabarka  György  
vezető  operatőr,  akinek  
portréfelvételei  helyen-
ként  egész  lélektani  ta-
nulmányokat  közvetíte-
nek. 

GESZTI  PÁL  

A  CÍMLAPON:  
Melanie  Mayron,  a  leg-
jobb  szinészi  alakítás  dí-
jának  nyertese  a  locar-
nói  filmfesztiválon,  a  
B a r á t n ő k  című  ame-
rikai  film  főszerepében.  
Rendező:  Claudia  Weill  

XXI  évf.  17.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal:  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hir-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  l.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  dij  '/,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest.  Postafiók  149.  

78.3096 
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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Mire megvénülünk Jókai  Mór  regényéből  
Horváth  Ádám  készít  
tévéjátékot;  Sárvári  
Győző,  Almási  Éva,  

Márkus  László,  Hámori  Ildikó,  Nagy  Attila,  Zenthe  Ferenc  főszereplésével.  
Operatőr:  Sík  Igor.  




