
ÖRDÖQI T A L Á L M Á N Y 
Néhány esztendővél ezelőtt hazánk-

ban is óriási sikerrel vetítettek egy 
különös filmet "Milliomos úr szerel-
mes« — hirdették a plakátok. Sok 
nézőt a cím vonzott a moziba; ezek 
eleinte meghökkentek, majd elmoso-
lyodtak, végül pedig felszabadultan 
hahotáztak, megértve a sajátos hu-
morú paródiát, amely nem csupán 
felszínesen, külsőségeiben gúnyolta 
ki Hollywoodinak és kapcsolt részei-
nek prodiukciáit, mint évekkel ké-
sőbbi, egyébként ügyes olasz társa, 
a "•Régi idők mozija", hanem meg-
semmisítő iróniával rántotta le a lep-
let a monopcüitőkés filmgyártásnak 
évtizedes mákonyt rejtő tekercsed-
ről. 
, A "Milliomos úr szerelmes* egy-
csapásra tekintélyt és rangot szer-
zett csehszlovák Mines barátaink-
nak. Mostani új filmjük, az »Ördögi 
találmány* már a nemzetközi film-
világ fényes elismerését, a brüsszeli 
filmfesztivál nagydíját is kivívta 
számukra. 

Ez a film is paródia. Csakhogy itt 
nemi valamely ellenséges, tudatosan 
hazug beállítás leleplezése az alkotók 
célja. Ezúttal égy általuk is kedvelt 
ós becsült iróniáik, a népszerű Verne 
Gyulának sok tekintetben messzire 

hatoló, de látnók! ereje ellenére is 
naiv szemléletén kuncognak össze a 
nézővel. 

A Venne-regényekiből eggyé illesz-
tett cseűefkmény dióhéjban ennyi: 
Roch professzor, a zseniális tudós 
felfedezi az anyagmaik • valamely 
nagyerejű új összetételét. Artigas, a 
világ una kalózaival elraboltatja és 
hajóra hurcoltatja a tudóst, valamint 
ennek fiatal asszisztensiéit, Simon 
Hartot. A professzor Artigas titkos 
szigetén, egy eldugott gyárvárosiban 
fejezi be kísérleteit, nemi sejtve, hogy 
elcipeltetője korántsem az emberiség 
üdvére, hanem a világnak saját fegy-
veres hatalmával való leigázására 
szándékszik felhasználni az új rob-
banószert. Fordulatos kalandok sora 
után végül Sdmom Hant akadályozza 
meg Artigas tervének válóraválását; 
az - agg tudós pedig — ráébredve, 
hogy tehetségét háborús gengszterek 
szolgálatába állította — sajátkezűleg 
robbantja fel ördögi találmányát, 
Artigas titkos szigetével együtt. 

Maga a történet persze nem mond 
sokat. A forgatókon yviró-rendező, 
Karel Zeman azonban ragyogó hu-
morral festi elénk e mondanivalójá-
ban mai, s mégis jellegzetes vermei 
mese kapcsán a francia Jókai karika-



túráját, azét a Vernéét, aki fél lábá-
val imár a monstre itechmizálódás (kor-
szakéinak új igópcsodááini, a másikkal 
pedig még a tnamantlka lidérces 
zsombékjain áll. Technikai romanti-
kának is nevezhetnék e verneí szem-
léletet, amelynek éppen anakranisz-
tikus vonásait teszi a film szinte 
másodpercenként (hamsogóan nevetsé-
gessé. 

Az megint külön bűvészmutatvány, 
a rendezői stílus- és arányérzék ta-
nítani való példája, hogyan érvénye-
sül a nagyon is mai és. nagyon is 
komoly mondanivaló e paródia-jelleg 
ellenére; pontosabban: miként egé-
szíti ki egymást a tartalom pozitív 
és a forma negatív töltése, hogy vé-
gül is egységes mű álljon előttünk. 
Egységes mű és egységes mondani-
való: ne éljünk álomvilágbant 

Mindehhez járul a fffim bravúros 
technikád megoldása. Zeman több-
féle kópelemet alkalmaz: rajzot, raj-
zolt díszletet és -valódi- felvételt 
A rajzok javarészt a közismert szá-
zadvégi Verne-illusztrációk; a dísz-
letek ds fa rajzok stílusában készül-
tek, híven utánozva a rézkarcok víz-
szintes vonalazását; a fillm késeitől 
ennélfogva — a különféle, de egy 
stílusban, tartott képelemek egybe-
olvasztása révén — folyamatosan, 
magában a forgatói technikában 
hangsúlyozhatják: figyelem, ez .játék, 
úgy tessék vigyázni! De pokolian 
mulatságos ötletek egész haját is le-
hetővé teszfi ez az eljárás: az egykorú 
illusztrációk fantasztikus géped egy-
szer csak mozogná kezdenek, még-
pedig a korábban elképzelt naiv mó-
don <pi. bicdklipedállal (hajtott re-
pülőgép siklik a levegőben stb.). A 
bravúr persze elsősorban nem magá-

ban az új fiimrtechnikal metódusban 
van (habár ez sem éppen csekély do-
log), hanem abban, ahogy Zeman a 
legkisebb technikai részletkérdést is 
a központi célnak alárendelve kezeli. 
Nyilvánvaló, hogy ugyanez a tech-
nika sehol, egyetlen másik filmben 
sem ismételhető meg, de az is épp-
ilyen. nyilvánvaló, hogy az -ördögi 
találmány* kitűnő példa arra, mi-
képp keü megtalálni valamely mű-
vészi cél egyetlen megfelelő leszközét 

A színészeknek nem jelent (különö-
sebb próbát szándékosan verned egy-
síkúságra hangolt szerepük. Artigas 
és kísérete kellőképp gonosz, a töb-
biek a megfelelő mértékben becsü-
letesek és együgyűek. Engedtessék 
hát meg, hogy a szokással ellentét-
ben, ezúttal ne a színészek nevét 
írjam beszámolóm végére, hanem a 
forgatókönyvírástoan Zeman társa-
ként remekelt Erantlsek Hrubinét, 
valamint a pompás operatőri teljesít-
ményt nyújtott Jdrt Tarantikét. 
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