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TRANSLATION FROM HUNGARIAN:
Film Kultura, December 1985

Andreas Pantzis: Aphrc

get, bogy tajekoz6dju1
lyek azok az ininyok,
tendenciak. amelyck az
dulokat jellemzik. levo
bizonyos kovetkeztet~ e
lodesiikbc51, torekveseikl
Ha altaliiban kell fete
re a kcrdesre. akkor az
nim - az idei esztendo
sokoldalusagaval, a ~
filmfajtak egyrruis me
lentkezesevel ta!An f
mint az elc5zo evek oly
a .. kiserlet" lobogoja alatt fel ·
vonul6 lila zurzavara. Az a teny
pedig. ami egyfel61 ugyan na·
gyon sajnalatos. hogy a uocia·
lista .Prszagok (allamilag finan·
szirozott, tehat az elsofilmcsek·
nek is teljes kOltsegvetest biztosit6) film jei ncm voltak jelen.
biz6nyos ertclemben meg is
k<Snnyiti az osszehasonlitast. A
debutal6 nyugati jatekfilmesek
tUlnyom6 tobbscgenek v&laszta·
sat megbatarozzak a nyagi lehetosegeik. amelyek - tAn monda·
ni sem kell - nagyon szukre
szabottak. tgy aztan a lcitott fil·
mek wbbsege: kamaraj!tek. Bizonyos ertelemben. - eppen a
megmerhet6seget teklntve
vannak ennek el6nyei. Az alapvetO rendezoi kepessegek vilAgosabben deriilnek ki ott, ahol
a l.&tvbyoaiAg nagyvonaluaAga,
a kWlltU gazdagnga. a utjrok
figyel.emelterel6 von.zereje _nem

There is one more film I would like to especia ll y
men tion in this program made by Abbey Jack Nei dik in col laboration with a woman of Polish-German ancestry , Irene Li li enheim
Angeli co . The subject of the film is not new . It deal s with
the Nazi mass murder, t he Hol ocaust . What ma kes this film
original and different from many other fil ms of t he same subject
and which makes the treatment radically new is the f i lm's approach.
Motivated by a diary her father wrote after his internment in
t he concentrati on camps , Irene Angelico , the f ilm's ma in subject,
dec ides to embark on an investigation on how peopl e survived and
how the second generat ion can deal with this horribl e event . To
understand the second generation's identification with the past ,
she travels all over the world asking Survivors for answers,
searc hing for the places where t hese t hings occurred, and among
other encounters places hersel f in f ront of the camera with two
young neo - Nazis, who in t heir blood- curdling stupid ity deny what
had happened in t he ·camps . The ori gina 1 approach is somewhat
si mila r t o Gazdag Gyula ' s Charte r Tc'l•Jr but the f ilm is not the
same. Dark Lul lab ies is a torturing inquiry whose investi gation
creates an unforgettabl e mo nument .
reszletezett. niianszokb61 f::lepl·
lett rortenete masfel 6ran at
nem tudta igazan lekotni a figyelmet. Azt is feltetelezh:tjlik,
bogy a holland Vivian Pieters·
nek, aki A preda cimu munkcijaval mutatkozott be, hatarozotun
van talentuma a kommerci&lis
ertelemben vett fesziiltsegterem·
teshez, lgen sok mindent megta·
nult mar a mesterseg alapveto
tudnival6ib61, jelesiil : fel tud
epiteni egy-egy szittiaci6t. meg
tudja szoritani a torkunkat egy·
egy jelenet erejeig, de a karak·
terek megform!lasaban
meg
nem jut tul a kozbely~ken, es
mi nt krimilr6, bizony - egyelo·
re - csak tanu16i szinten van.
(A forgat6konyvnek is tarsszer·
z6je.) A portug~l Leandro Fe rreirit megdicserhetnok bitorsa·
gaert, hogy egy lenyegeben azo·
nos temAval mert pr6balkozni.
mint amilyet Antonioni oly csu-'
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Walker a renda6je es tArsir6Ja
- . amelyben sajatos, trivi~litas
t61 mentes, inkabb s groteszk
!rant fogekony humorerzek fedezheto fel. s ez igadn ritka
madar a palya kl!%16 !ilmcsinA·
l6k ki:lzOtt.
A legkemenyebb. di6 sz.cimomra eppen a nagydijjal jutalma·
zott jugoszlav - preclzebben.
meghatarozva : szloven debii·
tans. Filip Robar-Dorin munka·
jar61 irnl. Kctsegtelen - valasztott targya erdekes. A vendeg·
munkasok - egyebkent csontig
ragott - problemajar61 b~szcl.
de ez alkalommal a sajAt orszigan beliil szemlelve a kerdest.
Vagyis a fejl ett Szloveniaba ke·
rillo bosnyAkok sorsar61. lehet.Osegeirol. gondjair61. De olyan
bonyolultan h kormonfontan
szerkeut. olyan nehezen felfogbat6 elemekkel uevi lt ~rt~
nPtH. hoov szamomra Atteklat•

monaani akaras tudatossaga volt
a jellemz6. S mert ebben az agazatban tObbnyire mar gyakorlott
fi lmesek leptek fel. szakmailag
is nagyobb biz tonsagu volt a
megjelenites. Az ertekek ..161lg"-ja persze itt is szeles sk.ilat
fog at. A kozel egyoras NDK·
beli, Jan nisz Ri tszosz N ob~l-di·
}as gorog koltorol keszult port·
r!film mindenben megfclcl a ha·
sonl6 targ yu tv-programok k ivanalmainak. de ehhez hozdtenni
sem tud semmit. A Iengyel Andr·
zej Fidyk Az elnok clma mun·
kaja is csak abban tcr el a meg·
szokott61 (vagy eppen abban
azonos vele), hogy egy meglehetosen extrem szemelylseget.
egy ..vilagmegvalt6t" alllt a kamera ele. csak a figura killonos·
seget firtatja, tovabbgondolko·
dasra nem tud k~ztetnL A poll·
tfkal riportAzs j61 bedlt aablonJait koveti az ausztral C~apdall
flnhn Huohes munk!ial. amelv

Al1ol a kis dcimo11ok lalmak

odahaza nyilvan - a szereplok
problemcik ismerete mlatt eroteljesebb
hatasit
)ehetett.
mint az ottani belviszonyokban
ji\ratlan nezo szamara. Megkozelitesm6djanak szelesre tart ho·
rizontja emelte ki az atlagb61 az
NSZK·bcli Peter Haller Dzsun·
gelburgerjet. amely az oly viha·
rosan elterjedt s hatalmas iizletagga novekedett ,.gyorsetkezesi
form!k", a bamburger"vendeglcSk gazdasagi hatteret tarja fel.
Kul5nos fig yelemmel arra. hcgy
ennek az iizleti\gnak a konjunk·
tUraja milyen cllenkez6 elcSjelii
hatasokat okoz egy ;:lmaradott
orszag - czuttal C;)S!3 Rica gazdasagi fejlodes:!ben. A film
nyfltan tcndencl6zus, d:: mon·
dand6jar61 igy: kszik igen sokoldaluan tajekoztatni, a dolgok
szlnet-visszaj3t cgyarant feltar·
nl. s6t - amennyir! egy filmben
lehctseges - analizalni is. (Talan
crdemes lenne h::lyet k3pnia a
mi televlzionk musoraban is.)
Mas m6dszer, a nacizmus meg·
annyiszor bemutatott d::kumentumainak crdekes hatteranyag·
kent val6 felhasznalasa t!!:szi t~l
jesebbe a hagyom~nyos p:>rtre·
mllsoroknal Hannes Karnick es
Wolfgang Richter Martin Niemal·
/errol keszillt filmjet. Itt persze
a nemrcg elhunyt szemelyiseg
rendklviillsege Is segitsegiikre
van, Hiszen a hajdani tcnger·
alattiar6-oarancsnokb61 lett tel-
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tesenek letol tese utan Hitler szc·
m~lyes utasltasara vlttek KZ·
lagerba, s aki a hciboru befejeztevel Is folytatta elto kelt harcat
a naclzmus muradvanyai ellen
CS a beke TCOC'IffiCbe, • 'fcJtetle•
nul olyan ala.kja suizadunknak,
akit erdemes mine! tobbekkel
megismertetni.
Egyetlen filmct szeretnek meg
kiemelni a programnak ebbOl az
agab61. A elm: : KeserU bolcso·
dalok.. Kanadai credetii. alkot6ja
- Jack Neidick kozremukodese·
vel - egy nemct-lengyel szAr·
mazasu fiatalasszony, Irene Lilienheim-Ange1ico. Temaja en·
ne k sem eppcn ujdons.ig. A
.. bolocau.s tr6l", a nicik tomeges
emberirtasa.r61 sz61. Ami a sokszor megti\rgyalt temat gyokeresen ujja teszi, az a meg kozelltes m6dja. A fi atalasszony, kezebe kapvan a ti\borokut meg·
jart es azokat szerencsesen tulelo apjanak errol az id6rol sz616
emlekiratait - elhatarozta, hogy
utanaj<ir. hogya n eli meg ezeket
az emlekeket a maga generaci6ja, azok az emberek. aki~ ma r
csak kozvete.tten kapcso16dna.k e
szi:lrnya korszak iszonyatos esemenyeihez. Dlvatos SzOV!ll eJve :
a mAsodik generacl6 identitas·
tudata t vizsgalja, bejarva hozza
egy kicsit a vilagot, m~gkerdez·
ve sorstlirsait es a val6di tulel6ket. !elkeresve a mull helyszl·
neit. kamera eli: iiltetve tobbek
kozett ket ifju neonacit. akik ezt
az egesz sl'!ornyiiseget bicskanyitogat6:m o nhitt ostobasaggal a
bamls l~genda k sorab!l uta!·
jak . .. A megkozelltesm6d ercdetiscge es nemikepp a film batasa is Cazdag Cyula Tdrsasuta·
zasat idezi fel - minden kozvetlen basonlosag nelkul, de a
gyotro kivancsisag azonossaga·
val teremtve len~iigoz6 memen·
tot.
'
Feloldalas lenne e - sziiksegkepp a teljesseg igenye nelkill
kesziilt - beszamol6, ha nem ejtenek sz6t az iden imm!r masodszor megrendezett .. mellek·
verseny": a harmadlk vilag
filmjeinek
bemutatkozAsir61.
Mindossze kilenc mii szerepelt

