
A brüsszeli fesztivál 
zsűrije nagydíjjal ju-

talmazta Az ördögi talál-
mány című csehszlovák 
filmet, amely már a be-
mutatón, a közönség kö-
rében rendkívüli sikert 
aratott. A filmkritikusok 
is a legnagyobb elisme-
rés hangján számoltak be 
a híres, már több nem-
zetközi díjjal kitüntetett 
csehszlovák rendező, Ka-
réi Zeman filmjéről, 
amelyet csodálatosnak, 
nagyszerűnek, eredeti-
nlek mondanak. 

A film Verne Gyula 
műve nyomán készült, 
s Karel Zeman a rajzos 
film, a bábfilm, a játék-
film és a trükkfilmek 
technikai módszereit 
harmonikus egységbe 
hozta. Meglepetésszerű, 
technikailag tökéletes, 
mulattató és szellemes 
ötletekkel teli bájos, 
szellemes filmet alko-
tott. Sajátos hangulatot 
kölcsönöz a filmnek. Ze-
man kitűnő találmánya: 
a Verne-regények első 
kiadásait díszítő metsze-

teket fantasztikus trük-
kökkel átvitte a vetítő-
vászonra. 

Az ördögi találmány 
tulajdonképpen kalan-
dorfilm. Cselekménye 
egy tengeralatti labora-
tóriumba viszi a nézőt 
Légcsavarral működő 
léghajók, rakétaágyúk, 
tengeralattjárók, vul-
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kánra épített városok 
— íme, Verne világa. A 
film hőse egy feltaláló 
professzor, -aki az olaj 
és szén helyettesítésére 
felfedezi az anyagban 



TALÁLMÁNY 
rejtőző energiát. A ten-
ger alattomos kalóza 
azoinibain elraboltatja a 
feltalálót és mérnökét, 
és egy lakatlan szigetre 
hurcoltatja. Itt, egy la-

boratóriumiban rendel-
kezésűikre bocsát min-
dent, hogy dolgozhas-
sanak. Elhiteti a tudós-
sal és munkatársával, 
hogy találmányukat az 
emberiség javára akar-
ja felhasználná. A mér-
nök azonban megtudja, 
hogy a kalóz a talál-
mány segítségével ha-

talmába akarja kerí-
teni az egész világot. 
Ezekután a tudós el-
pusztítja a szigetet. 

Zeman legnagyobb ér-
deme, hogy össze tudta 
egyeztetni a rendkívüli 
technika és a rendkívüli 
forgatókönyv követel-
ményeit, A film vász-
nán nemegyszer rajzolt 
díszletek, gumiból ké-
szült tengeri szörnyek 
és élő színészek együtt 
szerepelnek, s ez a kü-
lönfélesóg soha nem za-
var. De, mint ahogyan 
a nyugati kritikusok ki-
emelik, "Az ördögi ta-
lálmány* érdeme nem 
csupán rendkívüli ötle-
teiben, különleges tech-
nikájában rejlik. Leg-
nagyobb érdeme: mű-
vészi eszközökkel hívja 
féli az emberiség figyel-
mét az atomveszélyre, 
s kz atomenergia békés 
felhasználása mellett 
száll síkra. 
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