
V J V A L T O Z A T B A N 
A vezető nyugati film-

gyárak, -producerek-, 
rendezők és forgató-
könyvírók tevékenységé-
ről beszámoló hírek ér-
dekes irányzatra hívják 
fel a figyelmet. Mintha 
a ma, korunk eseményei, 
emberei, jelenségei és 
problémái nem nyújta-
nának elég alkotói sugal-
mazást — érdeklődésük 
a múltba fordul. Egyesek 
régi, már klasszikussá 
patinázódott írók művei-
ből merítenek témákat, 
mások a legendák bűv-
körében keresik az ihle-
tet, megint mások pedig 
a már annyi forgató-
könyvírót és rendezőt 
-kisegítő- bibliai törté-
netekből teremtik meg 
új filmjeiket. 

Ez a jelenség nem egé-
szen ú j A múlt, a tör-

ténelmi témák mindig 
is vonzották a filmalko-
tókat, mégis csak itt-ott, 
inkább alkalomszerűen 
készültek régi történe-
tekből új filmek. Az el-
múlt évek során azon-
ban a nyugati filmgyá-
rak egyre gyakrabban 
folyamodnak a múlthoz. 
Elég talán a Cecil B. de 
Mille rendezte -Tízpa-
rancsolat—ra, Stendhal 
-Vörös és fekete-, Verne 
-Utazás a föld körül 
nyolcvan nap alatt-
Dosztojevszkij -Fehér 
éjszakák- című művé-
nek megfilmesítésére 
utalni. És éppen jó né-
hány, most készülő, nagy 
nyugati produkció bizo-
nyítja, hogy a -régi- té-
mák felhasznál ;sa új fil-
mekben nem véletlen, 
hanem hovatovább tuda-

tos irányzatot jelez. Íme, 
egy csokor az ilyen fil-
mekből: 

Tolsztoj Leó -Feltáma-
dás- című művéből olasz 
—német koprodukciós 
filmet készített Rolf 
Hansen. A forgatóköny-
vet Renato Castellani 
írta. A két főszerepet 
Myriam Bru, illetve a 
nemrég feltűnt fiatal né-
met filmszínész, Horst 
Buchholz alakítja. 

Renato Castellani új 
filmje, a -Pakol a város-
ban- is sokszor megfil-
mesített témát dolgoz 
fel: női börtönben ját-
szódik a film cselekmé-
nye, s alapos betekintést 
nyújt Róma alvilági éle-
tébe. Anna Magnani, 
Giulietta Masina, My-
riam Bru játsszák a női 
főszerepeket, a fogház-
igazgatót, Saro Urzi ala-
kítja. 

Ha a külföldi filmla-
pok terjedelmes beszá-
molóinak hinni lehet, a 
háború utáni nyugatné-
met filmgyártás egyik 
legkiválóbb és legna-
gyobb alkotását fejezte 
be a napokban Helmut 
Kautner rendező. A -Der 
Schinderhannes- című 
filmet a külföldi szakem-
berek a német Robin 
Hood-nak nevezik. Tör-
ténete a XIX. század 
elején, a napóleoni meg-
szállás alatt élő Német-
országban játszódik; ki-
közösített, törvényen kí-
vül élő, összeverődött 
rablóbanda cselekedetei-
ről szól. Nem akármilyen 
rablókról van szó. A 
banda vezére, Schinder-

Glulietta Martna a -Pokol a 
városban- című filmben 



Anna Magnanl a -Pokol a 
városban- című filmben 

hannes (a Nyugat-Euró-
pában most különösen 
íelkapott filmszínész, 
Curd Jürgens alakítja), 
egy nyomorult falusi fol-
tozóvarga nevelt gyer-
meke, megesküdött, hogy 
a szegények bosszúálló 
ökle lesz, gazdaggá teszi 
neveló apját és felszaba-
dítja népét az urak el-
nyomása alól. Schinder-
hannes és a rablóbanda 
híres dalában az elnyo-
mott parasztok és mun-
kások szabadságvágya iz-
zik. A banda merész tá-
madásokat hajt végre a 
dúsgazdag urak ellen, a 
zsákmányt a szegények 
között osztja szét. Schin-
derhannes a hegyek kö-
zött közösséget szervez, 
amelynek tagjai boldo-
gan élnek, szabadok és 
egyenjogúak. Itt él 
Schinderhannes nagy sze-
relme, a fiatal Julchen 
— Maria Schell alakítja. 

Boldogságuk nem tart 
soká. A német arisztok-
raták és földesurak, szö-
vetkezve a francia meg-
szállókkal, hajtóvadásza-
tot indítanak a kiközö-
sítettek ellen. Julchen, 
aki új életet hordoz szí-
ve alatt, elbújdosík, 
Schinderhannes azonban 
nem hagyja el embereit. 
Az ellenük felvonuló 
túlerő bekeríti, majd 
megsemmisíti a kiközösí-
tettékét. Schinderhan-
nest és a banda más ve-
zetőit elfogják, Mainzba 
viszik és halálra ítélik. 
Kivégzésükkor sok tízez-

res tömeg gyülekezik 
Mainz főterén: a banda-
vezér és társai valóság-
gal diadalmenetben vo-
nulnak a guillotine alá. 

Zolának, a francia iro-
dalom nagyszerű regény-
írójának több regényét 
láttuk már filmen. Ez-
úttal Duvivier, a neves 
francia rendező -Tisztes 
úriház- című novelláját 
filmesítette meg. A film 
— akár a novella maga 
— leleplező krónika a 
második császárság bur-
zsoáziájának erkölcsei-
ről, tagjainak jelleméről. 
A cselekmény közép-
pontjában a Josserand 
család áll. Az asszony, a 

család parancsnoka, min-
den áron férjhez akarja 
adni lányát, Berthe-et. 
Ki is szemeli a jövendő 
férjet, Octave, egy pén-
zes, vidéki fiatalember 
személyében, aki párizsi 
üzletemberként akar 
karriert csinálni. Mouret 
a nők nagy barátja, a 
szép Hedouin asszony 
üzletében dolgozik. Jos-
serandné valósággal kar-
jaiba kergeti a leányát, 
aki szívesen fogadja a 
széptevését, — ám ké-
sőbb Octave kereken 
megmondja neki, hogy 
nem úgy szereti, mint 
jövendő férj. Josserand-
né ezek után leányát egy 

Gerard Philips — Octave, ét 
Danielle Darrleux — Mada-
me Hedouin szerepében 
Zola -Tisztes úriház- című 
novellájából készített ntm-

ben 



nála jóval idősebb, öre-
gedő üzlettulajdonoshoz 
erőszakolja. Rövidesen 
azonban ismét felbuk-
kan Octave, aki bánatos, 
mert Madame Hedouin 
ellenáll ostromának. Az 
öreg üzlettulajdonosnál 
kezd dolgozni és hama-
rosan elrontja az amúgy-
is rossz házasságot. A 
férj megtudja, hogy fe-
leségének viszonya van a 
szoknyahőssel. Üzleti 
hírnevét azonban félti a 
botránytól, ezért szíve-
sen szemet hunyna a 

történtek felett, annál is 
inkább, mert Octave öt-
letes üzleti támasz szá-
mára. Csupán, a látszat 
kedvéért legalább, sze-
retné, ha a csábító ki ma-
gyarázkodna. Octave 
azonban erre sem haj-
landó. Otthagyja inkább 
a házaspárt és visszatér 
Madame Hedouin-hez, 
aki ezúttal elfogadja kö-
zeledését . . . 

Ez a -Tisztes úriház--
ból készült film vázlat06 
tartalma. A fő alakokon 
kívül sok epizódfigura 

LoUobriglda, mint Sába ki-
rálynője 

járul hozzá a korabeli 
polgárság hiteles ábrázo-
lásához. Duvivier pará-
dés szereposztásról gon-
doskodott. Bert he-1 Dany 
Carrel, Madame He-
douin-t Danielle Dar-
rieux alakítja, a szok-
nyavadász fiatalembert 
pedig Gérard Philipe. 

Még Zolánál is régebb-
re, a bibliai Salamon és 
Sába királynőjének tör-
ténetéhez nyúlt vissza 
-Salamon és Sába- című 
új amerikai filmjének 
témájáért King Vidor. A 
film elkészítését szomo-
rú eset teszi emlékeze-
tessé. Az első, Spanyol-
országban forgatott fel-
vételek közben érte hir-
telen halál Tyrone Po-
wert, Salamon megsze-
mélyesítőjét. Szerepét 
Yul Brynner vette át. 
Sába királynőjét Gina 
I.ollobrigida alakítja. Sa-
lamon testvérét George 
Sanders, Dávid királyt 
Noel Purcell, a Salamont 
reménytelenül szerető, 
szépséges Abisag-ot Ma-
risa Pavan játssza. A 
film meséjének fővonala 
nagyjában a bibliai tör-
ténetet követi: Salamon 
— Izrael királya és Sába 
királynőjének viszontag-
ságos szerelmét eleveníti 
meg. 

* 
Nem a múlt századok-

ba fordult témáért Erich 
Maria Remarque, az első 
világháború után megje-
lent -Nyugaton a hely-
zet változatlan- című 
könyv világhírű írója. 
Remarque filmje a sze-

Marla Schell. a Schindar-
haane* című üj nyugatné-

met filmben 



Liselottt Pulver ét John 
Gavin Erich Maria Remar-

que új filmjében 

relémről és a halálról 
nem a máról, de a -
mának szól. A íilm tör-
ténete a második világ-
háború idején játszódik, 
a náci Németországban. 
Az SS-eknek és a háború 
haszonlesőinek kiszolgál-
tatott, bombazáporok 
pusztította Berlinben, 
ebben a gyűlölettel és 
rémülettel telített lég-
körben, mindent felej-
tető szerelem szövődik 
egy rövid szabadságra 
hazaérkezett német ka-
tona és egy a Gestapótól 
üldözött német lány kö-
zött. Aztán . . . a fiú visz-
szamegy a frontra s ha 
meg is kell halnia, mint 
Paul Baumernak, a 
-Nyugaton a helyzet vál-
tozatlan- főhősének — 
céltalan, értelmetlen ha-

lála előtt legalább meg-
tudja, hogy gyermeke 
lesz . . . 

Remarque filmtörté-
nete — mint a külföldi 
lapok írják — szenvedé-
lyes vádbeszéd a háború 
ellen, patetikus felhívás 
a világhoz a békéért, és 
a népek barátságáért. A 
filmet amerikai gyár ké-

szítette, Douglas Sirk 
rendezte. A szabadságos 
katonát John Gavin, a 
lányt Lisolette Pulver 
alakítja. Külön érdekes-
sége a filmnek, hogy éle-
tében először, írója, az 
ötvenéves Remarque is 
felvevőgép elé állt — egy 
tanár szerepét játssza el 
benne. _ r 


