
A fekete zászlóalj 
Bizonyos témákat balítéletek fel-

hője leng körül; a művészet szégyel 
és vonakodik hozzányúlni ahhoz, 
amiben a ponyva otthonos. A légiós 
téma a légiós ponyva negatív nim-
busza miatt tartozik eme csekély be-
csű témák közé. 

„A fekete zászlóalj" című cseh-
szlovák film légiós film, de első mű-
vészi eredménye mindjárt az a me-
részsége, hogy vállalja, művészi áb-
rázolás tárgyává teszi az idegen-
légiót, aztán elért művészi színvo-
nalával pedig már bizonyítja is, 
hogy a realista, igazságra törő szem-
lélet előtt nem feküsznek sem meg-
hódíthatatlan, sem méltatlan tema-
tikai területek. 

A történet egyszerű. Hőse egy 
fiatalember, aki csábos ígéretek ha-
tására kiszédül nyugatra, és az ide-
genlégióban köt ki. Mi sem lett vol-
na egyszerűbb, mint ebből az alap-
helyzetből kiindulva megmutatni a 
légiós élet sivárságát, embertelen-
ségét, a trópusi hőség elviselhetetlen-
ségét, a vietnami néphadsereg ellen 
folytatott harc céltalanságát, s 
mindezek alapján ábrázolni a pilseni 
fiú feleszmélósét. Az alkotók — 
Kamii Pixa és Miloslav Fabera írta 
a filmet — azonban mélyebbre nyúl-
nak, olyan szálat találnak, mely az 
európai valóságba is beleköti a té-
mát: a pilseni fiú megment a dzsun-
gelben egy légiós tisztet, akiről ké-
sőbb kiderül, hogy a második világ-
háború idején, SS-korában, húgainak 
gyilkosa volt. Ilyenformán aztán az 
eszmélő hős nemcsak a gyarmaton 
garázdálkodó légióból ábrándul ki, 
hanem az európaival is leszámol, s a 
szálaknak ily módon való összecso-
mózásával a légiós téma egyszerre 
fontossá és aktuálissá válik. 

Légióról, harcoló alakulatról lévén 
szó, a kalandos, izgalmas jelleg 
szinte követelmény. Helytelen kíván-
ság lenne aprólékos környezetfestést, 
lélektani eszközökben gazdag jellem-
ábrázolást számon kérni a filmtől, 
természetes és jó, hogy a kalandfilm 
szokásos eszközeivel dolgozik, ro-
mantikus fehér-fekete jellemformák 
közé helyezi a konfliktust, az elva-

dult fasiszták és a becsapott, haza-
vágyó legények küzdelmét folyto-
nos mozgásban, fegyverropogásban, 
dzsungeli éjszakában és az erőd éle-
tének nyerseségében ábrázolja. Sti-
láris vonatkozásban elég csupán 
annyit megemlíteni, hogy az izgalom 
eszközeinek használatában célszerű 
és mértéktartó ez a film. Szerkezete 
egyenes vonalú és jó ütemű, a ke-
rettörténetbe — a légióból megszö-
köttek kiszállnak a prágai repülő-
téren a gépből — ügyes dramaturgiai 
kötéssel illeszkedő. 

A rendező, Vladimir Cech legna-
gyobb érdeme, hogy valóságossá, el-
hihetővé tudta tenni a légiós erőd 
életét, fojtottan drámáivá a dzsun-
geli éjszakát, s benne a harcokat, s 
hogy olyan színészeket mozgat, akik 
nem játsszák a légióst, hanem már 
fizikai megjelenésükkel is valódi lé-
giósok. Talán csak éppen a főhőst 
alakító Jaroslov Mares-en vehetni 
észre a színészt, de a nagy pillana-
tokban ő is feloldódik. 

Az operatőr, Rudolf Milic, fénnyel, 
árnyékkal remekül bánik, egysze-
rűen és határozottan komponál, 
oroszlánrésze van abban, hogy az 
erődi, dzsungeli színtér valószerű. 
Fény-árnyék játékai néhol önerejük-
ből fűtik fel a drámát. A nagyobb 
távlatú tájképekben helyt-helyt b 
Magas Tátra erdőségeinek hűvöse 
szemtelenkedik elő a dzsungeli liá-
nok közül, de a kisebb térfogatú ké-
pekben az őserdő-illúzió is maradék-
talan. 

Mindent egybevetve „A fekete 
zászlóalj" jó kalandfilm, s mert ép-
pen annyit markol, amennyit mar-
kolhat, becsületes elégedettséget kelt. 
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