
Egyszerre kell szólamunk erről a 
két filmalkotásról, amelyet — he-
lye® érzékkel — egy műsorban vetí-
tenek filmszínházaink, hiszen úgy 
egészítik ki egymást, mint egy drá-
ma felvonásai. Legfeljebb talán a 
sorrendet cserélnénk fel. Elsőnek 
vennénk a Thomdike házaspárnak, 
a "-Te és annyi más bajtársad* ren-
dezőinek Karlovy Varyban fődíjat 
kapott ••Teuton-kard akció* című al-
kotását és azután a "Sötétség és 
köd*-öt, a lengyel filmgyártásnak 
ezt a dokumentum-filmjét, • amely 
francia és német művészek alkotása, 
(írója Jean Cayról, rendezője Alain 
Resnais, operatőrjei Chrislaín Cloquet 
és Sacha Vierny, zeneszerzője Hans 
Eisler). Hiszen ez a titokzatos 
Teuton-kard; akció szolgál előzmé-
nyül és hátterül a Sötétség és köd 
birodalmának, a haláltáborok vilá-
gának kibontakozásához; hiszen a 
Teuton-kard akciótól — Barthou 
külügyminiszter és Sándor jugoszláv 
király meggyilkolásától — egyenes 
út vezet Auschwftzig, Dachau ig, 
Bergenbelsenig, amelyeknek riasztó 
és lelkiismeretébresztő emlékét idézi 
a lengyel filmalkotás. 

A Thorndike házaspár filmje is-
meretlen, vagy kevésbé ismert rész-
leteket közöl a fasiszta nagypolitika 
kulisszatitkaiból. (Hogyan készítette 

elő dr. Speldel százados — a NATO 
mai főparancsnoka — a párizsi 
katonai attasé egykori helyettese 
a nácizmus két veszedelmes ellen-
felének, Barthou külügyminiszter-
nek és I. Sándor cárnak marseil-
les-i meggyilkolását, hogyan küldte 
dr. Speidel tábornok a megszállt 
Franciaország teljhatalmú ura az el-
lenállók ezreit a halálba, s végül ho-
gyan mentette meg életét dr. Speidel 
vezérőrnagy <a Hitler elleni tábor-
noki összeesküvés tárgyalásakor 
Rommel tábornok ellen tett vallomá-
sával stb.) A "Sötétség és köd* im-
már világszerte ismert tényeket ele-
venít fel. És mégis mind a két film 
olyan szívszorongató, olyan torok-
fojtogató, olyan lidércnyomásként 
mellretelepedő, mintha most először 
járnánk benne végig a szenvedések 
és borzalmak infernóját, mintha elő-
ször ismerkednénk a fasizmus jel-
zőkkel dmmár megközelíthetetlen 
arculatával. Igen, csak a film mű-
vészetének megjelenítő hatása ké-
pes ilyen erővel szólni a lelkiisme-
rethez, az öntudathoz, amely boraad-
va töpreng el a súlyos dilemmán; mi 
szörnyűbb és lesújtóbb, hogy embe-
rekkel ezt elkövethették, vágy hogy 
emberek képesek voltak ennek el-
követésére . . . Dokumentumfilmeket 
— tehát "hivatalosan* az ismeretter-



jesztés körébe tartozó alkotásokat — 
néztünk meg, és mégis olyasmit kap-
tunk, ami már a művészetek körébe 
tartozik —, aj megismerésen túl az 
átélés, az élmény forróságát. 

És dtt érünk e két film problémá-
jához és titkához: mi az, ami a 
dokumentumfilm-alkotásokat a mű-
vészet szférájába emeli, mi az, ami 
e két oly, tényszerű, annyira való-
sághű beszámolónak, a filmpublicisz-
tika rangját és erejét adja? 

Alighanem több tényezőt kell itt 
számba vennünk. Mindenekelőtt a fil-
mek aktualitását, az örökké idősze-
rűnek azt a külön időszerűségét, 
amely kevésbé felkészült művészek 
alkotásaiban buktatóvá válhat, ezek-
ben a filmekben azonban esztétikai 
elemmé válik. Ez az időszerűség, 
mint a film képein kívülálló és 
mégis mindenütt jelenlevő elem 
szinte kiemeli, felfokozza a filmek 
hatását — de önmagában nem elég 
a magyarázatához. A másik tényező 
a filmek stílusa, ez a perrendszerű 
tárgyilagossággal bizonyító, minden 
állítást dokumentumokkal alátámasz-
tó előadásmód, amely nem hagy 
helyt a kételyeknek, amely a logika 
vaserejével' kényszeríti a nézőt az 
összefüggések felismerésére, a tanul-
ságok levonására. Hiszen a bizonyí-
tékok — amelyeket szemünkkel lá-
tunk — mind a két filmben eredeti 
náci dokumentumok. A fasiszta Né-
metország titkos irattáraiból került 
elő Hitler és Göring, Göring és Spei-
del levélváltása a Teuton-kard akr 
cióról. A náci fdlmarchivumok őriz-
ték meg Speidel életének párizsi, 
ukrajnai, majd ismét franciaországi 
állomásait megelevenítő híradójele-' 
neteket. És a fasiszták hagyatéka a 
fuldoklók kőbevájódó körmeinek 
nyomai a krematórium »tussolójá-
nak« mennyezetén, vagy a holtteste-
ket baggerekkel elföldelő képsor ar-
ról a táborról, amelyben — az SS-hu-
mor megnyilatkozásaként — még ma 
is láthatók a feliratok: A tetű — 
halál. A munka szabaddá tesz. 

Az alkotók művészete az esemé-
nyek kiválasztásában és a képsorok 
megalkotásában rejlik. Abban, ahogy 
a holt anyagba — a film eszközeivel 
életet leheltek, ahogy a valóság hi-

teles, de szétgurült elemeit össze-
gyűjtötték és a történelmi igazság 
fonalára fűzték. Ezt az igazságot 
domborítják ki az összefüggéseket 
nyilvánvalóvá tevő montázsok, a 
hangulatilag oly erősen árnyalt ké-
pek, az aláfestő, következményeket 
sejtető zene. Milyen frappáns, egy-
ben hátborzongató például, amikor 
a mitsem gyanító Barthou-t és Sán-
dort látjuk a nyitott autóban Mar-
seille-m végigvonulni. iA sorfalat álló 
tömeg éljenez, a két államférfi mo-
solyog —< a zene azonban gyászindu-
lót játszik. Vagy hogy másik hang-
effektusról szóljunk — most a Sö-
tétség és köd-bői — Hitler beszédet 
mond, a tömeg üvöltve éljenzi —, de 
a képről lemarad a hang, s ettől a 
némaságtól az egész képsor vala-
milyen kísértetszerűen félelmetes és 
nyomasztó jelléget kap. A hangoktól 
megfosztott ordítozok látványa, 
szinte a maga meztelenségében mu-
tatja a náci tömeg csordajellegét, 
kegyetlenségét. Vagy Speidel képei-
nek ügyes, refrénszerű bevágása a 
Teuton-kard akció egymást követő 
jeleneteiben. A mosolygó »kulturált« 
Speidel és a kivégzésekről beszámoló 
jelentésrészletek kontrasztjai. És 
hogy ismét a lengyel filmről szól-
junk, szinte magunk se tudjuk, mi 
félemetesebb és riasztóbb, az emberi 
zsírból készült szappan! halma, a 
szövetek bálái, amelynek asszonyok 
és gyermekek haja a nyersanyaga, 
az aktokkal díszített emberbőr lám-
paernyők, a csonttá-bőrré torzult 
emberroncsok élettelen halmai — 
vagy azok a jelenetek, amelyek a 
sötét éjszakába tovagördülő mozdo-
nyokat, az üresen maradt drótkerí-
téseket és őrtornyokat ábrázolják, 
vagy éppenséggel a helyőrség jól-
öltözött tisztjeinek — ezek is eredeti 
dokumentumok — társalgását a pa-
rancsnok hangulatos villájában. 

Eszméitető és .megrendítő külön-
külön is, de különösen így együtt ez 
a két filmalkotás. Valahogy úgy 
érezzük magunkat utánuk,' mint 
Shaw Szent Johannájának káplánja, 
aki látta a szent égetését, s a lát-
vány egy életre nem hagyja nyugod-
ni többé. 
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