
FILMEK  BRNÓBAN  
Vállalom,  főnök!  — mondja  a  cím  

és  a  film  úgy  kezdődik,  mint  egy  
rablómese.  Mint  egy  emberrabló-
mese.  Két  férfi  feszülten  figyeli  a  
gyárkapun  kiáramló  embereket.  Az  
egyik  autóban  ül,  a  másik  egy  autó  
mögül  leselkedik  és  kis  adó-vevővel  
érintkeznek  egymással.  Végül  egy  
középkorú  férfit  kényszerítenek  a  
kocsiba  és  már  útközben  puhítani  
kezdik:  hagyja  ott  a  vidéki  gyárat,  
jöjjön  föl  Prágába,  esztergályosnak.  
A  vonakodó  munkást  végül  azzal  ve-
szik  le  a  lábáról,  hogy  vidéken  hagy-
hatja  féltékeny  feleségét,  a  főváros-
ban  szabadon  válogathat  a  csinos  
hölgyek  között.  

A  két  emberrabló  ugyanis  üzemi  
munkaerő-toborzó  és  ideges,  a  tör-
vényesség  látszatát  féltő  főnöküknek  
csak  ennyit  kell  mondani:  most  egy  
darusra,  most  egy  kazánfútőre  van  
szüksége az  üzemnek,  és  a  legmoder-
nebb  eszközökkel  felszerelt  két  szak-
férfiú  a  házasságok  lélektanában  va-
ló  jártasságukkal  csábítják  el  a  ki-

szemelt  és  megkörnyékezett  áldoza-
tokat.  A  Vállalom,  főnök!  tehát  sza-
tírába  hajló  vígjáték,  —  rendezője:  
Petr  Schulhoff  —  műfajával  nem  
állt  egyedül  a  múlt  év  végén  Brnó-
ban  átvételre  kínált  tizenhat  ú j  
csehszlovák  film  között.  Ez  mintegy  
a  fele  az  évi  termésnek,  amelynek  
éppen  a  műfaj i  és  tematikus  válto-
zatosság  volt  a  legrokonszenvesebb  
vonása.  A  Vállalom,  főnök!  mellett  
például  egy  másik  szatíra,  a  Hopp,  
itt  a  majom!  címmel  (rendező:  Mi-
lán  Muchna)  a  palackból  előkerülő  
dzsinn  hagyományos meséjét  használ-
ta  fel  arra,  hogy  a  harácsolás  nem  
éppen  vonzó,  de  sajnálatosan  ter-
jedő  társadalmi  betegségét  groteszk  
nagyító  alatt  vizsgálja.  (A  dzsinn  
mindig  más  harácsolóhoz  kerül,  akik  
ellenfeleiket  majommá  változtatják;  
míg  végül  a  fél  város  az  állatkert  
majomketrecébe  kerül,  ahonnan  per-
sze  a  fiatalok  őszintesége  váltja  meg  
őket.)  Némi  műfaji  tisztázatlanság  
gyengítette  a,Hopp,  itt  a  majom!  cí-
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mű  filmet,  méginkább  a  harmadik  
szatírát,  amelynek  főszereplője  űr-
beli  idegenekkel  társalgó  útkaparó,  
Vlastimil  Brodsky  főszereplésével.  (A  
címe:  Repülő  csészealjak  Kis-Nagy-
mucsa  fölött.)  

A  filmek  többsége  egyébként  —  s  
nemcsak  a  szatírákban  —  a  mai  
csehszlovák  élet  hétköznapjaiban  
igyekszik  tájékozódni.  A  legsikere-
sebben,  legeredetibb  módon  talán  

• Jaromil  Jiresnek  sikerült  ez,  költői  
című  fi lmjében:  A  repülő  madár  ár-
nyéká-ban.  Az  alaphelyzet  'különö-
sen  szerencsés,  módot  ad  arra,  hogy  
egy  érdekes  szituáció  hátterében  mai  
generációs  problémákat  vizsgáljon.  
A  film  első  képsoraiban  egy  nagyon  
vonzó  fiatal  pár  szeretkezik  a  nap-
sütötte  mezőn.  Aztán  motorra  ülnek,  
és  baleset  éri  őket.  A  fiú  meghal,  a  
lány  súlyosan  megsebesül.  Tulajdon-
képpen  itt  kezdődik  a  film,  hiszen  a  
fiú  apja  a  kisváros  funkcionáriusa,  
a  lány  meg  család  nélkül  felnőtt  
könnyelmű  kis  pincérnő.  S  ahogy  a  
kétféle  életmód  — magukhoz  veszik  
a  lányt  —  surlódik-ütközák,  s  konf-
liktusokban  az  egyedi  eseten  túlmu-

tató  gondok  ismerhetők  feL  Kár,  
hogy  a  rendező  a  lányt  alakító  Eva  
Pichova  játékát  nem  tudta  jobban  
kézben  tartani  és  még  néhány  más  
ponton  is  engedett  a  didaktikusabb  
gondolatközlés  csábításának,  de  így  
is  a  tizenhat  film  közül  ez  a  mű  en-
gedett  legközelebb  a  ma  gondjainak  
megismeréséhez. 

Négy  másik  hasonló  típusú  film  
közül  talán  csak  egy  mutatott  még  
részértékeket,  az  56  igazolatlan  óra.  
(Rendező:  Ivo  Novak.)  A  film  két  
kamaszhősének  disszidálási  terve  —  
Lengyelországban  a  határ  közelében  
elfogják  és  hazaviszik  őket  —  nem  
valami  komor  drámáként  vagy  kri-
mis  izgalmak  közepette  jelenik  meg  
a  vásznon,  hanem  itt-ott  kedves  ön-
iróniával,  valóban  kamaszos  bájjal.  
Ez feltétlen  erénye  a  filmnek,  de  vé-
gül  is  a  tudatos  komolytalanság,  
mint  dramaturgiai-stiláris  elv,  azt  is  
megakadályozza,  hogy  a  jelenséget  
és  magyarázatát  komolyan  vegyük.  

Természetesen  a  történelem,  mint  
tematika,  szintén  helyet  kapott  eb-
ben  a  féléves  mustrában.  A  legna-
gyobb  szabású  vállalkozás  vitatha-
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tatlanul  a  szlovák  Vörös  bor,  Andrej  
Lettrich  kétrészes  filmje.  Egy  klasz-
szikus  parasztregény  adaptációja  ez,  
az  apai  házból  kitagadott,  családot  
alapító  parasztfiú  életének  mintegy  
harminc  esztendejével  a  század  ele-
jétől  a  harmincas  évek  közepéig.  A  
történet  szinte  minden  kelet-európai  
országban  ismerős,  de  ebben  a  film-
ben  sajnos  a  szó  szoros  értelmében  
mindig  keményített,  frissen  vasalt  
népviseletben  jelent  meg  nemcsak  
minden  szereplő," de  szinte  a  film  
egésze,  amely  így  erősen  elvesztette  
hitelét.  Ugyancsak  nagyszabású  tör-
ténelmi  vállalkozás  Vojtech  Trapl  ú j  
filmje,  A  győzedelmes  nép.  Történel-
mi  rekonstrukció  ez  a  film,  1948  
februárjának  sorsdöntő  napjairól.  
Egész  pontosan  a  február  13—25.  kö-
zötti  legfontosabb  eseményeket  ele-
veníti  fel,  és  mutatja  be  a  legfon-
tosabb  személyiségeket.  Van  a  film-
nek  néhány  informatív  érdekessége,  
például  az  ifjabb  Massaryk  pozitív  
állásfoglalása  a  kormányválság  nap-
jaiban,  vagy  a  tárgyalások  feltehe-
tően  hiteles  szövege  Benes  és  Gott-
wald  között.  A  külföldi  nézőknek  
azonban  olyan  sok  kevésbé  ismert  
politikai  párt  és  politikus  kap  fon-
tos  szerepet  a  filmben,  hogy  nagyon  
nehéz  nyomon  követni  az  esemé-
nyek-szándékok  összefüggéseit.  Van  
még  egy  kevéssé  rokonszenves  voná-
sa  a  filmnek:  az  események  kedvező  
alakulását  oly  mértékben  egyetlen  
vezető  személyes  bölcsességének  áb-
rázolja,  hogy  ez  a  történelmi  tények  
részletes  ismerete  nélkül  is  túlzás-
nak  tetszik.  

Érdekes  módon  ugyanerről  a  kor-
ról,  a  maga  szűkebb  műfaji  kerete  
között  is,  érdekes  információkat  ad  
egy  történelmi  krimi.  Josef  Mach  
rendező  filmjének  címe:  Egy  csendes  
amerikai  Prágában  és  ugyancsak  
1948  első  hónapjaiban  játszódik.  Fő-
hőse  egy  csinos  asszony  (vendégként  
a  lengyel  Barbara  Brylska  játssza),  
aki  valaha  egy  ellenállócsoport  tag-
jaként  küzdött  a  nácik  ellen.  A  csi-
nos  nőt  azonban  a  németek  beszer-
vezték  és  erről  1945  után  az  ameri-
kaiak  tudomást  szereztek.  Az  1948-as  
politikai  harcok  mögött  meghúzódó  
külföldi  manipulációk  első  számú  se-
gítője  lesz  ez  az  asszony,  akit  végül  
a  kommunista  kémelhárításba  be-
szervezett  szerelme  buktat  le.  S  bár  

Barbara  Brylska  —  Josef  Mach:  Egy  
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ben 

a  kémhistória  szokványos,  az  esemé-
nyek  hátterében  meghúzódó  reakci-
ós-polgári  körök  helyzetét  talán  még  
egyértelműbben  mutatja  ez  a  krimi,  
mint  a  történelmi  rekonstrukció.  

Még  egy  hatásos  krimi  volt  ebben  
a  tizenhatos  választékban,  amelynek  
helyszíne  Nyugat-Németország,  két  
főszereplője  pedig  egy  disszidens  
csehszlovák  nő  és  egykori  hazai  ba-
rátja.  Közönséges  gyilkossági  histó-
ria  ez  a  Lidércfény  című  film,  de  a  
jobb  krimik  játékszabályainak  be-
tartásával,  amit  csak  színez  a  két  
disszidens  különböző  emberi  maga-
tartása,  s  végül  a  nő  hazatérése.  
(Rendező:  Miroslav  Hornak.)  

A  műfaji  változatosság  jele,  hogy  
ebben  a  félévi  termésben  musical  és  
egész  estés  rajzfilm  is  akadt.  A  30  
szűz  és  Pithagorasz  című  musical  
legfőbb  erénye:  Jiri  Menzel  játéka  
— partnere  Jaroslava  Schallerova  —  
és  a  rendező  Pavel  Hobl  könnyedsé-
ge,  az  a  mód,  ahogyan  az  ilyen  ze-
nés  játékokhoz  egyáltalán  közeledni  
lehet.  A  történet  pontosan  annyi,  
amennyit  a  sok  zene  elbír:  harminc  



Jiri  Bartoska  és  Bozldava  Turzonovova  az  Egy  szerelem  és'  tisztesség  története  című  
filmben.  Rendező:  Otakar  Vavra  

csinos  középiskolás  lány  utálja  a  
matematikát  és  az  öreg  matematika-
tanárt.  Egy  szomorú  órán  azt  képze-
lik,  hogy  végre  egy  fiatal  pedagógus  
érkezik,  aki  saját  szerzeményű  beat-
számaival  tanítja  meg  az  osztályt  a  
Pithagorasz-tételre  és  egyéb  mate-
matikai  bölcsességékre.  Ezt  a  vilá-
gos,  realitásoktól  bátran  elrugaszko-
dó  sztorit  Menzel  mint  beaténekes-
tanár  könnyed,  sőt  táncos  eleganciá-
val  és  kamöly-komolytalansággal  
adja  élő,  a  rendező  pedig  a  színes  
látvány,  a  revű,  a  groteszk  legjobb  
hazai  hagyományait  használja  fel,  
hogy  kellemes  legyen  a  film.  Talán  
a  zene  lehetne  kicsit  eredetibb,  bár  
nem  rossz  ez  a  beat-muzsika,  de  
nem  is  igazán  sodró  erejű.  

Az  egész  estés  rajzfilm,  a  Krabat  
rendezője  Karel  Zeman.  A  mese  pe-
dig  egyaránt  ismerős  Észak-Csehor-
szágban  és  Németországban,  nem  vé-
letlenül  készült  a  film  cseh—NDK  
közös  produkcióban.  Tulajdonkép-
pen  közép-európai  mesemotívum  ez,  
az  ördög  molnárlegényeiről,  akik  

egyszerre  szolgái  és  tanulói  a  mes-
ternek,  mígnem  az  egyik  —  az  ő  
neve  Krabat  —  a  tiszta  szerelem  
erejével  legyőzi  a  mestert.  Érdekes  
az  animáció  stílusa,  amely  festői  és  
leginkább  a  századforduló  naptár-
illusztrációira  emlékeztet.  A  mozga-
tás  —  kivágott  figurákkal  dolgozik  
Zeman  — rendkívül  plasztikus,  szin-
te  a  maximum,  amit  ebből  a  mód-
szerből  csak  ki  lehet  hozni.  A  Kra-
bat  meseillusztrációnál  nem  több,  de  
annak  kiváló.  

Végül  is  lehet-e  valami  általáno-
sítható  következtetést  levonni  a  
csehszlovák  filmgyártás  utolsó  félévi  
terméséből?  Aligha.  Remekművek  
nem  születtek,  de  hát  hol  születnek  
félévenként?!  Az  átlagszínvonal  ta-
lán  magasabb,  mint  két-három  év-
vel  ezelőtt.  (Nyitrán  volt  módomban  
látni  akkoriban  egy  egész  év  termé-
sét.)  Feltűnő  a  műfaji  és  tematikai  
változatosság,  amiért  a  forgalmazók  
mindig  hálásak.  
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