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Prágában alkalmam volt tizen-
négy-tizenöt frissiben elkészült fil-
met megtekinteni, és sajnálattal be 
kell vallanom, mindez kevésnek bi-
zonyult, hogy átfogó, vagy vala-
mennyire is jellemző képet alkossak 
a csehszlovák filmművészet jelenlegi 
helyzetéről. Ismét tapasztalhattuk, 
milyen nehéz is néhány esetleges 
csoportosulású fából az erdő egé-
szére következtetni. A látottak alap-
ján meg sem kísérlem, hogy általá-
nosító véleményt mondjak, már csak 
azért sem, mert az összbenyomás 
eléggé lehangoló volt. A filmek alko-
tói között hiába kerestük a „cseh-
szlovák csoda" fiatal rendezőinek 
nevét, Milos Formán kivételével 
egyikükkel sem találkoztunk. A fil-
mek java részét a fakó csillogású 
arany középszer jellemezte, de még 
ez is csak ritkán fénylett fel. Félig 
sikerült krimifilmek, álmatag rit-
musú, bájtalan gyerekfilmek, natu-
ralista látásmódú társadalmi törté-
netek alkották a legújabb termés vá-
lasztékát. 

Milos Formán — aki a Fekete Pé-
ter és az Egy szöszi szerelmei című 
filmjével nemzetközi hírnévre tett 
szert — most egy kegyetlen és szél-
sőséges szatírával jelentkezett. A 
Tűz van, galambom megjelenését a 
csehszlovák kritika egyrésze új Go-
gol színrelépéseként üdvözölte. A 
kép, amelyet Formán egy képzelet-
beli cseh kisváros szánalmasan pro-
vinciális, kisszerű közömbösségbe 
merevedett életéről megrajzol, ne-
vetséges és felháborító. A sötéten 
groteszk tabló kétségtelenül túloz, 
dehát a túlzás a szatíra műfajának 
velejárója, a felháborodás pedig 
egészséges reakció, a megújulásra 
való törekvés talán első lélektani ál-
lomása. A film cselekménye egy tűz-
oltóbál közegében játszódik le, ere-
deti szereplőkkel, képeiben a cinéma 
vérité módszerére emlékeztető realiz-
mus a szemléletben azonban rend-
kívül magasfokú szatirikus stilizált-
Ság érvényesül. A félresikerült, idét-
len szépségkirálynő választás, a mái-
valósággal ostoba közöny, amellyel 

Milos Formán filmje: Tűz van, galambom 



Kristina Mlkolajewaka a Dita Saxova fő-
szerepében 

a tűzoltóbál kitódult közönsége egy 
szerencsétlen öregember szomszédos 
házának leégését figyeli, (közben 
frissítőket szolgálnak fel), a szégyen-
teljes kis tolvajlások: az éjszaka fo-
lyamán a tombola nyereményei las-
sacskán szép sorra eltünedeznek, és 
amikor a bál egyik rendezője be-
szédében a becsületre hivatkozik, és 
tapintatos megoldásként, a villany 
eloltását javasolja, hogy a megté-
vedtek a nyereménytárgyakat bün-
tetlenül visszahelyezhessék az asz-
talra, a sötétben még az asztalon 
levő tárgyaknak is lába kel; ez az 
egész nagyon mulatságos és nagyon 
nyomasztó filmvilág Formán illúziót-
lan és tragikusan keserű látásmódjá-
ról, s ugyanakkor kivételes filmren-
dezői tehetségéről tanúskodik. 

Egy másik ismerős név, Zbynék 
Brynych, a Transzport a Paradi-
csomból rendezője, most különös 
alapötletű, meglehetősen gyenge mű-
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gáltatás című filmben 



vészi •eszközökkel megvalósított mű-
vel jelentkezett. Én, az igazságszol-
gáltatás című fi lm fantasztikus his-

, tóriája szerint Hitler a német ösz-
szeomláskor nem követett el öngyil-
kosságot, a háború után egy rögesz-
més katonatiszt fogságában él Nyu-
gat-Németországban, aki különböző 
lélektani csapdák, kínzások segítsé-
gével el akarja érni, hogy Hitler ne 
egyszer, de százszor haljon meg. A 
film az igazi humanizmus nevében 
elítéli a szadista játékot, és kissé za-
varosan próbálja bizonyítani, hogy 
mindenféle nagyzási hóbort, mely 
sajátmagának akarja az igazságszol-
gáltatás jogát kisajátítani, a fasizmus 
lehetőségét rejti magában. 

A fanatizmus ellen emel szót Fran-
tisek Vlácil szép filmje, A méhek 
völgye is. A keresztes háborúk ko-
rában játszódó történet hőse egy fia-
talember, akit apja még kamaszko-
rában a szigorú, embertelen vallási 
törvények között élő szerzetes lova-
gok rendjének ajánlott fel. Vlácil 
alkotásában az életet tagadó, az em-
ber természetes vágyain erőszakot 
tevő aszkétizmus és az egészséges 

életigenlés, az öröm iránti fogékony-
ság csap össze egymással, általános 
érvényű jelképiséggel. 

A Dita Saxova, Arnost LuStig nép-
szerű regényének megfilmesítése, 
címszerepben a szép és tehetséges 
lengyel filmszínésznővel, Kristina 
Mikolajewskával. Antonin Moskalyk 
finom és érzékeny rendezésében ele-
venedik meg a prágai leányszállás 
élete, ahol zsidó gyerekek találtak 
otthonra, akiknek szüleik elpusztul-
tak a második világháborúban. A 
család gyökerétől elszakított lányok 
szétszóródnak a világban, a légies, 
kissé enervált Dita Saxova nemzet-
közi segélyprogram keretében Svájc-
ba vetődik, de a gazdag, nagypolgári 
környezetben aratott női sikerei sem 
tudják elvesztett belső harmóniáját 
visszaadni, a gyermekkorban elszen-
vedett tragikus sokkot elfeledtetni, 
— öngyilkos lesz. A lírai hangvétel, 
a minden képben ott bújkáló szomo-
rúság, ha nem is rendkívüli, de min-
denesetre figyelemreméltó alkotássá 
avatja Moskalyk filmjét. 
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