
Otomar KorbeUr »A hűaég harcosai—ban 

J J á r o m nappal ezelőtt nyűt meg 
az idén 600 éves Karlovy Vary-

bam a XI. nemzetközd filmfesztivál 
Ebből az alkalomból országszerte ki-
állításokkal, előadássorozatokkal ün-
neplik meg az első csehszlovák film 
elkészülésének hatvanadik évforduló-
ját. 

Alig két esztendővel L/umiéreék 
párizsi bemutatkozása után Jan Kri-
zenecky építészmérnök elkészítette 
az első két cseh filmet, a -Találka a 
malomnál- és a -Szendvicsárus- cl-

A CSEHSZLOVÁK 
mű rövid burleszkeket. 1908-ban pe-
dig megalakult a KINOFA film-
gyártó társaság, amely az első világ-
háború után felépített és a korabeli 
viszonyokhoz képest legmodernebb 
berendezésű stúdiókban nagyarányú 
filmgyártásba kezdett. Már a néma 
korszakban két kiemelkedő alkotás 
készült: az 1922-ban IKörei Capek ál-
tal írt -Arany kulcs-, és Gustav 
Machaty 1929-ben rendezett -Eroti-
ká—ja. 

A hangosfilmre való áttéréstől a 
második világháború kezdetéig több, 
nemzetközi viszonylatban is jelentős 
értékű film készült. Világsikert ara-
tott Gustav Machaty 1933-ban rende-
zet filmje, az -Eksztázis-. 1934-ben a 
velencei bienmálén díjjal tüntették ki 
Josef Rovens/ky lírai hangvételű al-
kotását, - A folyó—t. Bekapcsolódott 
a forgatókönyvírás munkájába Vla-
dislav Vancura, a később, a második 
világháború alatt kivégzett kiváló 
cseh író; -Napos oldalán- (1933), 
-Hűtlen Marika- (1934). Jtndrich 
Honzl és Martin Eric megfilmesítet-
ték Voskovec és Werich társszerzők 
több szatirikus színdarabját. A kor-
szak egyik legjobb filmje Otakar 
Vávrúnak, a velencei bienmálén is ki-
tüntetett történelmi vígjátéka, a 
-Kutma Horal lányok céhe- volt. 

A háború alatt egyetlen fasiszta 
film sem készült. A felszabadulás 
u tán a cseh filmipar és forgalmazás 
államosítása ú j lendületet adott az 
alkotóművészeiknek, és újabb nagy-
arányú fejlődés kiinduló pontja lett. 
Kevesebb filmet gyártottak, de a há-
ború előttihez képest átlagában sok-
kal magasabb eszmei és művészi 
színvonalon. 

Megindult, majd Jiri Trnka vezeté-



FILM 60 ÉVE 
Bével világviszonylatban vezető hely-
re került a csehszlovák rajz- és báb-
film-gyártás (Bajaja, Régi cseh mon-
dáit, Svejk a derék katona kaland-
jai az első világháborúban). 

Az 1945—48 közötti korszak legje-
lentősebb játékfilmje a Kar el Stekly 
által Marde Majerova hány ászregé-
nyéből készített, az 1947-es velencei 
biennálén nagydíjjal kitüntetett, - A 
sztrájk* című film volt. Vladimir 
Borsky rendezésében elkészült "A 
hűség harcosai* című első színes-
film. 

Az 1948—53 közötti években három 
fő témakörben készültek sikeres fil-
mek: A csehszlovák munkásosztály 
múltjáról ("-Anna a proletárnő*, Ka-
réi Stekly rendezése), az ellenállás 
időszakáról ("A néma brigád*, Ota-
kar Vavra filmje), és a modem víg-
játék műfajában ("-Angyallal nyaral-
tam*, Borivoj Zeman rendezése, fő-
szerepben az ország legnépszerűbb 
komikusával, Jaroslav Marvarmai, és 
Martin Fric filmjei "-A milliomos úr 
szerelmes* és -A császár pékje*). 

Megindult és jelentős eredménye-
ket ért el1 a szlovák nemzeti filmgyár-
tás ás. 

Az 1954-től napjainkig tartó kor-
szak két fő jellemző vonása egyrészt 
az epikus történelmi témák felé való 
fordulás, másrészt a művészek fi-
gyelmének a hétköznapi élet problé-
máira való összpantosulása volt. 

Otakar Vavra elkészítette a Husz 
János életéről készített trilógiát, Ka-
réi Stekly pedig Jaroslav Hasek vi-
lághírű regényéből a kétrészes, Svejk 
a derék katona című filmet. 

A hétköznapi élet igaz ábrázolása 
felé vezető úton fordulópont volt a 
"Barátom, a cigány*, majd a Jtri 
Krejcik által rendezett "Frona* című 
falusi dráma. Jan Kadar és Elmar Klót 
közös rendezésében készült "Muzsika 
a Marsról* című filmmel tovább foly-

Jaa Kadar é« Elmar Klói filmje: 
-Muzsika a Marsról" 

Jan Verlch -A csiszár pékje" című 
Martin Fric filmben 

tatódott, a csehszlovák filmművé-
szetben mindig jelentős helyet elfog-
laló színvonalas zenés vígjátékok 
gyártása. 

A szlovák filmfek közül az egyik 
legsikerültebb szintén egy zenés víg-
játék, Josef Maah "Szülőföld*-je volt. 

Számos koprodukció jött létre, töb-
bek között a Bulgáriával közösen ké-
szített "Legenda a szerelemről*. 

Csehszlovákiában jelenleg kétszer 
annyi filmműteremben készítenek, és 
16 360, tehát négyszer annyi moziban 
vetítenek filmet, mint minálunk, 
Magyarországom 

Helyes és szükséges lenne, hogy az 
eddiginél jóval nagyobb figyelemmel 
kísérjük a mieinkhez hasonló mű-
vészi és szervezeti problémákkal 
viaskodó baráti csehszlovák népi de-
mokrácia filmgyártását. A számunk-
ra legfontosabb tanulságok úgy hi-
szem a műfaji sokrétűség, az egyre 
színvonalasabb filmvígjátékok gyár-
tása és a korszerű filmtechnikai be-
rendezések szükségessége terén adód-
nának. 

KOVÁCS FERENC 



K. FEGYIN REGÉNYE FILMEN 

Film készült Konsztantyin Fegyin, 
a neves szovjet író Első örö-

mök című regényéből, amely ha-
zánkban is az elmúlt esztendők 
egyik legnagyobb szovjet könyvsi-
kere volt. Fegyin a szovjet irodalom 
idősebb . nemzedékéhez tartozik. Hí-
res regényében az illegalitásban küz-
dő orosz forradalmárok életének és 
harcainak állít emléket az orosz iro-
dalom klasszikusain nevelődött széjy-
próza magasszínvonalú eszközeivel. 
Baszov rendező, akit a magyar kö-
zönség elsősorban a híres szovjet 
mesefilm, a -Kővirág- rendezőjeként 
ismer, most ú j területen mutatkozik 
be. 


