
A Z ELSŐ C S Ó K 
Ritkán lehet filmekről egyetlen 

szóval véleményt mondani. Az első 
csók Jiri Hanibal csehszlovák ren-
dező munkája: kedves film. És rit-
kán lehet ilyen jól észrevehető ér-
tékkülönbséget tenni forgatókönyv-
író, rendező és operatőr munkája 
között, mint ebben az esetben. A 
film nem mond el „többet", mint 
amennyit a cím is elárul: egy fiatal 
kislány nyári vakációját, az első 
csókot, az első kis csalódás történe-
tét. A serdülőkor, a hirtelen és né-
ha gyötrelmes váltás, az önmagunk-
kal való ismerkedés, az állandó bi-
zonytalankodások időszaka: nem-
csak a pszichológusok téma-területe, 
kedvelt lelki tájai írónak, zeneszerző-
nek és filmesnek egyaránt. Igaz na-
gyon sokan elmondták már: az első 
csók: felejthetetlen. (De még mindig 
lehet újat mondani róla.) És szépek 
a kicsit suta mozdulatok, meg az, 
hogy ebben a korban még nem szá-
mítja ki senki előre (mert még nem 

ismeri) a szavak hatását, hatalmát. 
Meg szép az a folyton figyelés, 
ahogy mindenkit és mindent észre-
vesznek, és az a minden reggel jó-
kedvűen ébredés: csodálkozás a vi-
lágon, kíváncsiság, nyugtalanság, 
éberség. 

Jan Curik, a csehek egyik legki-
válóbb operatőrje, minderről nagyon 
finoman, s kis megrendültséggel ér-
tesít. A nyaraló életét a kislány sze-
mével nézi: az édesapját, aki a va-
kációzás alatt sokkal engedéke-
nyebb, és valamiféle cinkos viszony 
alakul k. apa és lánya között, Fran-
tát, az első „igazi", nagy szerelmet, 
aki különben minden lánynak tet-
szjk. A többi kislányt, akik persze 
mindig együtt vannak, az egymást 
figyelő, kíváncsi, sőt sunyi kis pil-
lantásokat. Azt, hogy milyen önfe-
ledten tudnak még játszani. És meg-
lesi őket a] kor is, amikor titokban a 
tükör előtt figyelik magukat: amikor 

Andrea Cunderllková, Jlrka szerepében 



A főszereplő: Andrea Cunderliková 

— mint mondani szoktuk — lassan 
ébredezik bennük a nő. 

A zeneszerző Evzsen Iliin teljessé 
teszi a film sajátos líráját. És aki 
nélkül az egész film elvesztette vol-
na közvetlenségét: Andrea Cunder-
liková, a kislány szerepében. Annyi 
báj és természetesség van ebben a 
kislányban, arcjátékával olyan sok 
mindent ki tud fejezni, mint az iga-
zán érett művészek. 

Vajon ennyi báj és harmónia elle-
nére miért jöttünk ki kicsit csaló-
dottan a moziból? Mert hiába vol-
tak finoman megkomponáltak a ké-
pek, hiába irányította olyan ügyesen 
és biztos kézzel szereplőit a rende-
ző, ha a forgatókönyv-adta történet 
legfeljebb egy kisfilmre volt elegen-
dő. Ezért éreztük aztán néha hosszú-
nak ezt a másfél órát: a lírából 
azért lett néhol langyos érzelmes-
ség. Jiri Hanibál, a rendező, és Jan 
Curik tehetséges operatőr, úgy érez-
zük, sokkal többre hivatottak, mint 
egy kedves film elkészítésére. 
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Jelenet a filmből 


