
Paradicsomi fák, mozgalmas vasárnapok 
A kritikus, aki meg-

szokta az utóvéd-csatá-
rozásokat, s legjobb hite 
szerint a végső ítéletki-
mondás jogát, nagynéha 
abba a szép, de sok két-
séget támasztó szerep-
körben találja magát, 
amikor megválaszthatja 
majdani viaskodásai-
nak tárgyát. Ebben az 
elővéd-pozícióban aztán 
kénytelen-kelletlen fel 
kell húznia magára a le-
hető legátlagosabb néző-
nek a kritikus számára 
kicsit szoros cipőjét. Így 
volt ez velem is, hogy 
Prágában jártam egy 
filmátvételi bizottság 
tagjaként, ahol a cseh-
szlovák filmgyártás 
utóbbi félévének termé-
séből tizenegy darabot 
láthattam 1970 február-

Mila Mysliková és Ivan Pa-
luch, Az agyontttött vasár-
nap című lilm főszereplőt. 

Rendező: Drahomira 
Vihanová 

Lucie Zulová, A szüzesség 
és a börtön című film fő-
szereplője. Rendező: Vaclav 

I.obnisky 

jáig bezárólag. Tehát a 
legújabbak,it. 

Mi volt az összbenyo-
másom? Röviden szólva 
az, hogy az olyan témák 
kerekedtek felül, ame-
lyekben a rendező és az 

operatőr formaérzéke és 
rnutatványkészsége szin-
te szabadon, ha nem el-
szabadultan érvényesül-
hetett. A vizualitás szug-
gesztiója olykor való-
sággal káprázatokat 



Jelenet Otakir Vávra Boszorkányper című filmjéből 

okozott. Elragadott a 
színek orgiájával terhes 
paradicsomkertbe, Gul-
liver kalandozásainak 
föld felett lebegő tarto-

mányába, egy széthulló 
személyiség röntgenátvi-
lágításának árnygomoly-
gásaiba, jövőből múlt-
ba, múltból jövőbe buk-

fencező tudományos 
burleszk-fantasztiku-

mokba. Ballada, zsoltár, 
allegorikus parafázs: az 
ilyenfajta műfaji meg-
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vák és Jitka Nóvák ová, A paradicsomi fák 
nőiesei című ChytUová-filmbcn 

Jelenet Old rich l-lpsky: Megöltem Einsteint, uraim! 
című filmjéből 

sr 



Petr Tuíek: A külvárosi 
szent. (Középeit: Járostava 

VyslouHlovA) 

határozások is jelezték, 
hogy lebegünk a tétova-
ságok szféráiban. Holott 
nem szűkölködtünk a 
nagy, általános és örök 
emberi mondanivalók-
ban összekulcsolt kezek-
kel hajthattunk fejet az 
igehirdető bölcselemek 
előtt, amelyeket ezek az 
aradó képek rejtettek 
magukba. 

Egy pillanatnyi kétsé-
günk sem támadhatott 
viszont afelől, hogy új 
és már ismert tehetsé-
gekben igen gazdag ez a 
nagy hagyományú film-
gyártás, amelyet most 
erőteljes belső küszkö-
dés jellemez — önmagá-
val. A mesei és pszicho-
lógiai elvonatkoztatások 
úgy akarnak a közel-
múlt nehéz és bonyolult 
problémáira reagálni, 
hogy eléggé nagyfokú, 
kiváltképp a legérdeke-
sebb és a kidolgozásuk-
ban legértékesebb fi l-
mekben, az eltávolodás 
a mai realitásoktól, az 
épitő és alkotó tenden-
ciáktól. Meglehet, hogy 
az allegorizálások mö-
gött az alkotó belső 
konfliktusa jól kiele-
mezhető, de a formai 

Ver* CtrylUovi: A >»»< 
csórni fák syfimulr-jet 

eszközök halmazatában 
elhalványodnak ezek az 
indítékok, s főként a né-
ző figyelmében, miköz-
ben a már barokkosan 
túlburjánzó, túladagolt 
modernség megterhelé-
seit érzi magán. Re-
ménykeltő jelzései van-
nak azonban a nyíltabb 
és őszintébb hangvétel-

nek is, amelynek légkö-
rében mindezen alkotói 
tudás és mesterségbeli 
bravúr bízvást rálel a 
maga legjobb anyagára, 
a forma és tartalom 
egybehangzására, vagyis 
a művészi kifejezés egy 
valóban fejlettebb, szo-
cialista szintjére. 

Jól esett például az a 
kicsattanóan egészséges 
megszólalás, amellyel az 
elsőfilmes Jaroslav Pa-
pousek jelentkezett Ec-
ce homo, Homolka című 
filmjében. Papousek ed-
dig Milos Formán for-
gatókönyvírója volt, stí-
lusa jellegzetesen meg 
is egyezik Formanéval, 
csak talán még több 
benne a karakteriszti-
kus szókimondó szigorú-
ság és báj. Műfaji meg-
jelölése a filmnek volta-



nem valósuló szerelmi 
révbejutás kísérleteivel 

töltik. Bármennyire 
üdék, kedvesek és sze-
relmesek, elindultak 
azon az úton, amely Ho-
molkáék vasárnapjaihoz 
vezet. Papousek komi-
kuma megvesztegető, és 
ráadásul felszíre tár sok 
mindent, amit azért nem 
veszünk észre, talán bi-

A paradicsomi fák gyümöl-
csei cfmü film egyik jele-

nete 

zony még önmagunkon 
sem, mert olyannyira 
megszokott és közönsé-
ges. 

Vera Chytilová A pa-
radicsomi fák gyümöl-
csei című filmjén egy 
évig dolgozott. Ádám és 
Éva, valamint a tiltott 
gyümölcs, amely ezúttal 
háromszög alakot ölt, 
történetét mondja el, ál-
lítása szerint a modern 
ember érzelmi életének 
megfelelően. ötletei 
meghökkentőek, mulat-
ságosak, villódzóak, 
alakváltozók és kicsit 
túl enciklopédikusak, 
mert Fellini éppúgy 
megtalálható bennük, 
mint Louis Malle. Ope-
ratörileg, technikailag 
és laboratóriumilag is 
figyelemreméltó ez a tel-
jesímény, de a mű f i-
lozófiája aligha érdemel 
ekkora apparátust, így 
derülni, elcsodálkozni 
jó rajta, de — elmél-
kedni minek? 

Az agyonütött vasár-
nap szintén elsőfilmes 
rendező (nő) munkája, 
Drahomíra Vihanová-é. 
Egy fiatal katonatiszt 
alkoholmámorából éb-
redve, minden pénzétől 
és illúziójától megfoszt-
va számot vet elfuserált 
életének kilátástalansá-

képp nem több, mint 
hangulatkép, egy telje-
sen közönséges vasár-
napról. Homolka úr, egy 
prágai taxisofőr és csa-
ládja ennek a közönsé-
ges vasárnapnak a fő-
hősei, akikkel sem több, 
sem kevesebb nem tör-
ténik, mint ami velük a 
vasárnapokon mindig 
történni szokott, övék a 
legtökéletesebb kispol-
gári békesség és övék a 
„legtökéletesebb" egyet 
nem értés és összeférhe-
tetlenség. Örökös viszá-
lyaiktól visszhangzik a 
ház. S a történet, ha 
ugyan annak mondható, 
hátterében finoman 
meghúzódik egy szerel-
mespár esete, akik va-
sárnapjaikat a soha meg 

Drahomíra Yibanová: 
Az agyonütött vasárnap 



Jelenet az Eece homo, Homolka című filmből. Kendező Jaroslav Papousek 

iával, kapcsolatainak és 
érzelmeinek zavarossá-
gával. A történet a maga 
idő-, tér- és látomásjá-
tékaival alkalmat te-
remt a rendezőnő szá-
mára, hogy filmlátvány-
alakító képeségéről meg-
győzzön, de a mindent 
elborító keserűség még-
is elszürkítő rabigában 
tartja. 

A science fiction és a 
burleszk tarka elegye a 
Megöltem Einsteint, 
uraim.', Oldrich Lipsky 
filmje. Indul a jövőből, 
s eljut a századelő Prá-
gájába; a fantasztikus 
és a szecessziós motívu-
mok egymásmellettisége 
már egymagában gro-
teszk. Alapötlete azon-
ban ígéretesebb, mint a 
kivitelezés, bár egyné-
mely szituációja mulat-
tató. Egy bomba felrob-
banása a többi között 
különös ártalmat, okoz: 
a nőknek gyönyörű kör-
szakálluk nő. Semmi 
más nem segíthet, csak 
ha tudósok expedíciója 
visszaszáll a múltba és 
megkeresi és megöli az 
ifjú Albert Einsteint, 
akinek későbbi elméle-
ti tevékenysége vezetett 
el az atomrobbantásig. 

Ha tehát Einstein nincs, 
atomháború sem lehet-
séges . . . A bohózati ele-
mekben oly dús film 
végül is arra a helyes kö-
vetkeztetésre jut, hogy 
nem a tudomány a bű-
nös a pusztításért, ha-
nem azok, akik ilyen 
célokra használják. 

A csehszlovák film 
„új hullámának" egyik 
fiatal és tehetséges kép-
viselője, Pavel Juraéek 
írta és rendezte Swift 

Gulliver-regényének 
motívumaiból Egy eset 
kezdő hóhér számára 
című filmjét, amely zsú-
folt és bonyolult áttéte-
leken ébresztget allúzió-
kat — egy mai Gulliver 
tapasztalatai útján egy 
mai Laputában. A ren-
dezői nagyvonalúságot, 
a részletek érdekességét 
azonban megzavarják a 
koncepció rejtjelei. 

Otakar Vávra mester 
Boszorkányper című sok 
naturalista elemmel fel-
ruházott fi lmje a XVII . 
század végéhez tér visz-
sza, s bár jelenkori prob-
lémákra utal, csakis a 
romantikus-kosztümös 

filmtípus kedvelőinek 
szerez majd nálunk örö-

met. A szüzesség és a 
börtön egy idilli gonosz-
ság története, némi sza-
tirikus törekvéssel: ho-
gyan veszti el egy ti-
zenhatéves fruska a szü-
zeségét, aminek minden 
nyűgét és végül is dicső-
ségét a derék nagybáty-
nak kell — ártatlanul — 
elviselnie. A bátor kis-
asszony is mai érzelgős 
vígjátéki história, amely 
a törvénykezés fonáksá-
gait igyekszik kritizál-
ni, valamint a gyerme-
keikkel nem törődő el-
vált szülőket. A kisváro-
si szent a lumpen-vi-
lágból próbál kiragyog-
tatni némi emekedett 
szelídséget a gonosz és 
elvadult indulatok fe-
lett, de itt is a remény-
telenség lesz az úr. A 
vér nyomán krimi — 
egy aberrált lélek bűn-
cselekményeinek felde-
rítéséről. 

A felvonultatott ter-
més nem jogosít fel egy-
értelmű konklúziókra, 
de annyi vitathatatlan, 
hogy láthatólag van elég 
erő és tehetség, s bizo-
nyára szándék is, a ki-
bontakozásra. 
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