HUMOR, JÓ KÖZÉRZET ÉS K Ö R N Y É K E
A Pannónia Filmstúdió rajz- és
animációs-filmjeiről van szó. Mint
tavaly, úgy most is összeállítottak
egy kóstolóra valót a stúdió munkatársai az évi termésből, s volt ebben
rövid szatíra, mesés bábfilm, vagy
hosszabb, epikus alkotás. Mint tavaly, úgy most is igen kevés újságíró gyűlt össze ezt a válogatást megkóstolni. Pedig mint tavaly, úgy
most is visszafordulnak az emberek félúton, a tévé-készülék felé
menet és mégsem kapcsolják ki a
műsort, amikor kiderül, hogy az egy
rajzfilmmel folytatódik. Vagyis: mint
tavaly, úgy a z idén is időszerű a
rajzfilmgyártást kissé komolyabban
vennünk.
Pedig a rajzfilm helyzete közben
javult. A volt budai híradómozi naponta többször teljes műsoridőben
rajz- és animációs-filmeket vetít,
sőt, e mozi annyiban fog „komolyodni", hogy egyes rendezők eddigi
munkásságából állítanak majd össze
ott műsorokat. Ezzel a rajzfilmrendező Magyarországon is emancipált
emberré válik. Másrészt javul a
helyzet a gyártás terén is (legyünk
pontosabbak: fejlődik). Akik az 56os buszból a Pannónia Filmstúdió
gerendákkal megtámasztott homlokzatát látják, és esetleg a hazai rajzfilmgyártás jövője miatt aggódnak,
azokat megnyugtathatjuk: — lehet,
hogy a homlokzat javítása még elhúzódik, de egy új műterem-pavilon
építése már megindult, s egy filmgyárban mégis ez a fontosabb. Mint
megtudtuk, a régi épület kihasználása mindenképpen elérte a maxi-

mális fokot, jelenleg huszonkét rendező dolgozik a stúdióban, és irányításukkal 1969-ben
kilencvennyolc
különböző film készült, jelentősen
több, mint az előző esztendőben, s
az idei tervek még több munkára
szólnak. Megváltozik a gyártás belső szerkezete is, mert a sorozatok
előretörnek. A Magyarázom...
sorozatban Szabó Sipos Tamás a mechanizmus után a jövőt igyekszik
majd körvonalazni, és az olyan
egészségügyi filmek után, mint amilyen Temesy Vilmos rendezte Hurrán! című sorozat volt, most a legkülönbözőbb új sorozatok indulnak
(Foky Ottó—Imre István: Egy világhírű vadász emlékezései, Dargay
Attila: La Fontaine meséi, Mata János: Kukor és Kotkoda). Bizonyára
érdekli a magyar film nézőit és barátait az a körülmény, hogy számos
produkció — különösen a sorozatok
— költségeiből külföldi megrendelők
is részt vállaltak rendszerint a sorozatnyitó mintafilm megtekintése
után. Ez egyrészt erkölcsi siker, másrészt anyagi bázis a fejlődés biztosítására. És egyúttal művészi bázis
is, mert a nagyobb versenyben való
részvétel remélhetőleg nem a nemzetközi sablonok átvételét, hanem a
karakteres és szuggesztív filmek szaporodását fogja majd eredményezni.
Az olvasó azonban nyilván arra
kíváncsi a legjobban, hogy mit látott
az újságíró a bemutató vetítésen.
Előre is elárulhatom, olyan szenzációs alkotásokat, mint amilyen tavaly a Koncertisszimo, vagy A Nap
és a Hold elrablása voltak, nem
kaptunk ez idén, viszont a levetített
tizenegy film kiegyenlítettebb színvonalú volt, mint a korábbi átlag. És
stilárisan? A stúdió vezetője arról
informált bennünket, hogy a Walt
Disney ellenes szigor világszerte
enyhülőben van, az avantgarde tendenciájú rajzfilmeket újra oldottabb,
dialógusokban is gazdagabb, díszítettebb kivitelezésű filmek váltják
fel. A művészettörténet nyelvére lefordítva: a szecesszió és az eklektika
divatja a rajzfilmben is érezteti haSzoboszlay Péter: Sói lötty
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tását. Várható volt, hogy amikor az
utcai plakátok Toulouse-Lautrec idejéből vett kövér, színes betűkkel,
comics-képekre emlékeztető figurákkal, vagy a szentimentálisnak és a
szörnyűségesnek a kicsúfolásával,
egyfajta neo-trivialitás ötletességével
készülnek, és körülbelül hasonló grafikákat lát az ember a beat-lemezek
borítóján, a képeslapokban, a divatáruházak kirakataiban stb., akkor
ezt az ízlésáramlatot a rajzfilm sem
kerülheti el. (Mint ahogy már van is
klasszikus példa: a Sárga tengeralattjáró.)
Sajnos azonban, az új szintézist
ezen a vetítésen nem üdvözölhettük,
mert az új ízlésáramlat stílusjegyei
vagy tartalmi fordulatai inkább külön-külön, itt-ott elszórva jelentek
meg, és nem valamely összegezés
formájában.
Lássuk a dialógust! Aki a Mézgacsaládot már ismeri, tudja miről van
szó. Ez a magyar Flinstone-család.
Sokat beszélnek, hosszú és összefüggő történetek esnek meg velük, s
létük paradox volta az idő és a tér
eltolódásából adódik: más civilizációban élnek, mint ami polgári életükből, a környező világból természetes lenne. Nepp József valóban

dialógus-filmeket készített, most, a
befejező darabnál a Mag-lak című
kalandos történetnél is elsősorban az
elmondott szavakból tudjuk meg,
hogy a családfő mafla, a feleség rámenős, a gyerekek ötletesek és szemtelenek, valamint a jövőben ott a
tartalék „rokon", aki ellátja a családot mindenféle fantasztikus civilizációs kellékkel, ami aztán bajba
sodorja ezeket a derék polgárokat.
Mert a Mézga-család is kispolgárias.
Hiába vágyik a jövő után, hasraesik
a küszöbén, és igazán jól csak a jelenben él, ahol viszont mégis örökké
elégedetlen. Ez a vicc, és ez a film
egyetlen igazi gag-je — sajnos. Mert
Walt Disney a hosszabb filmjeiben
is a gag-ekre épít, s nem a morális
kicsengésű történetre, a Flinstonecsalád is követi a klasszikus szabályt: ne hagyd a nézőt magához
térni! Mézgáék viszont hagynak.
Hosszú-hosszú bevezető rész előzi
meg őket, mintha a rendező is habozna, merjen-e a sztorival előhozakodni. S ami kép, ami látvány, ami
rajzfilm ezután jön, az csak illusztrációja az elmondott mesének. Az az
érzésem, ez a rajzfilmgyártás Szabócsaládja (de viszont befejeződött!).
Jobb Foky Ottó pseudo-természet-
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rajz filmje, az Én, az egér. Bravúros technikai megoldás: a kamera
bebújik az igazi egérlyukba, követi
az igazi egeret a kamra polcain.
Trükk csak egy van, a végén, amikor a kamrából kiszorított egér —
szegényke — kénytelen dinamitot
enni, mert a háziasszony hadmozdulatai miatt máshoz nem jut. A végszó
baljóslatú: az egér a dinamittól bátor lett s a macska keresésére indul! A valóban páratlan szépségű
fényképezés az egér monológját követi. Vagyis ez is dialógusfilm, de
mégsem, mert az a jó benne, hogy
hit a hangot kikapcsolnánk, a képek
akkor is szépek maradnának, és érthetőek lennének. Nem érthető viszont a befejezés, amely a maga bonyolult fordulatával filozofikus hangot üt meg, csak ember legyen a
talpán, aki kitalálja, milyet.
Űgyhogy maradnak a viszonylag
megszokott formák, mint Macskássy
Gyula filmje, az TJhuka, aki állandóan a tévét nézte. Kiderül ebből.

ábrándozás

hogy a kis bagoly olyan, mint a
rossz kisgyerek, aki titokban a tévét
nézi, ahelyett, hogy az iskolában és
az életben tanulna, így aztán nem
csoda, hogy majdnem pórul jár — a
tévénézés elbutította őt. Kiderül továbbá, hogy a megbízható jó rajzfilmhez megbízhatóan és jól kell
tudni rajzolni (itt Várnay rajzolt?),
és akkor jó a megbízható és egyszerű
alaptörténet is. Ami pedig több ennél, ami maga a film, az legyen
tényleg film: mozgás, szín, gyorsan
csattanó ötletek. A másik megszokottabb felépítésű produkció bábfilm volt, Imre István Észtigris-e a
világhírű vadász emlékezéseit bemutató sorozatból. Itt viszont képzőművészetileg határozottan jelentkezett az új ízlés. A címfeliratot
övező nagy-nagy meséskönyvrajzban. Ez a burjánzó, kissé giccses, és
nagyon színes rajz szép volt, irónikus és bátor. Sajnos maga a bábfilm
nem követte a kinyitott mesekönyvet, bár színes maradt, a hippis-szecessziós stílus mégis elhalványult. A
dialógus viszont egy helyen klasszikus fénnyel ragyogott fel ebben a
filmben. A nagy tigrisvadász (nem
tudtam szabadulni a kényszerképzettől: Kittenboprger Kálmán bácsira
van véve) a magaslesre kötött kecskét figyeli, miközben a kisebb erdei
állatok melléje telepednek és hamisítatlan kibic-dumával idegesítik őt.
A fordított helyzet az egyébként közhelyszerű fordulatokat is (milyen a
kapás?) teljesen átstilizálja, és mint
Ezopusz meséiben, az állatokon jelentkező emberi viselkedés itt is határtalanul komikusnak bizonyult.
Az új ízlésnek fontos, de nem vadonatúj eleme a groteszk. Nem kell
dialógus, nem kell stílus, majdnem
rajz sem kell, csak egy jó ötlet, és
önfegyelem, hogy pár másodpercnél
tovább ne kínozzuk vele a nézőt Ezt
szereti a legjobban a néző, de »z
megy legjobban a Pannóniának s
(nem lebecsülésként mondom!). Vajda Béla három kis groteszkje a bemutató legegyenletesebb színvonalú
öt-percét eredményezte. A nagy apparátussal elkészült majd egyetlen alvó néző jelenlétében levetített játékSzoboszUy Péter: Sós lötty
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filmet mutatta be az egyik, a legrajzosabb (Mozi). A másik kettő
montázs-animáció. A Tojás című a
kikelő csirkét mutatja, amint a modern kor szörnyűségeit látva visszahátrál a tojásba, kevésbé bravúros,
de jó pszichológiájú film, amely a
borotválkozó tükör előtt nagy szerepeket játszó kisember portréját
adja. Jankovics Marcell viszont már
túllép a groteszken a szatíra felé. A
Hídavatás története: büszkeségünk,
az új Erzsébethid felrobbantása. A
szörnyű eset a megnyitó-ünnepségek folytán történik, mert a meghívott előkelőség ollóval képtelen átvágni a szalagot (életlen?), s így
előbb fűrésszel, majd dinamittal
próbálkozik. Mi pedig akik életünket adnánk az új hídért, valami végtelen elégtétellel látjuk, miként teszi tönkre a reprezentációs ostobaság
legszebb értékeinket.
Igen, mert ez a paradox hatás a
rajzfilm igazi természete: csak az
jó benne, ami a valóság fonákja, de
mégis igaz. Ezért fogadhattam kissé elszomorodva azt a közlést, mely
szerint rajzfilmgyártásunk hangvétele jelenleg a szatirikustól a humoros
felé, a „jó közérzet" felé tolódik eL
De mint a fenti példa is mutatja,
akkor van a nézőnek jó közérzete,
ha maga a rajzfilm roppant „rossz"
kőzérzetű, ha teljesen „hülye" —
ilyenkor a néző úgy érzi, megboszszulta magát a valóságon. A jó szatíra könnyít a lelkiimeretünkön, de
egyúttal bátrabbá, lelkiimeretesebbé
tesz — nevel. Míg a Mézga-családféle stílus, ami valóban humoros,
egyszerűen elvicceli, igazolja az
ügyefogyottságunkat, kibékít a roszszabbik önmagunkkal.
Szoboszlay Péter szatirikus filmje
nem vádolható ilyesmivel; már-már
kegyetlen, de mivel nagyon hálás
érzésre épít, az anyós-kérdésre, így
hát még eleve rokonszenves. A film
sorsmotívuma a Sós lötty, az anyós
által lecsepült leves, a nyirkos pletyka, a rágalom, amely megöli az egész
családot, s mindezt a rendező egyetlen mondat ismételgetésével éri eL
Az anyós-figura grafikailag nagyon
frappáns, korszerű, sajnos azonban a
képek többi eleme egészen más stílusban készült, s így a film bár ki-

tűnő ritmusú, vizuálisan mégsem
egységes.
A vizuális bizonytalanság egysége
rontja le a két kifejezetten képzőművészeti igényű filmalkotást is.
Talán Reisenbüchler Sándor tavalyi nagy sikere indította a stúdió
munkatársait arra, hogy a magyar
népművészettel behatóbban foglalkozzanak. Ehhez azonban fegyelmezett képzőművészeti ízlés kell. Richly
Zsolt a páva-motívumot kapcsolta
össze a Felszállott a páva zenéjével,
a rajzok azonban vaktában hol Picasso, hol a fametszetek, hol pedig a
Pop Art jegyében mutatják a pávát,
aki persze így semmivé foszlik és
szintézis helyett stiláris keresztrejtvény lesz. Nagy kíváncsisággal vártam Korniss Dezső és Kovásznay
György közös munkáját, a magyar
népi sújtások és rátétek örökségét
és azok modern feldolgozását bemutató Házasodik a tücsök-öt. Korniss
bizonyára jót akart, de a film olyan
elemeket is bevett ebbe az anyagba,
mint a tükrösökről kimásolt és zenére ugráltatott figurákat, vagy Egry József delelő teheneket ábrázoló
festményét. A magyar népművészet
gazdag dekorativitása ebben a körítésben éppúgy értelmetlenné vált
mint a belőle kiinduló festmények
szép kollekciója. A probléma veleje:
a színes szőttesek és rátétek világa
nem attól lesz filmszerű, ha egy rajzfilmszerű Miki-egér, vagy a magyar
valóság tehenei végigsétálnak rajtuk.
Azt gyanítom tehát, hogy a Pannónia tévedett, amikor a dekoratív
mintákat így akarta elevenné tenni.
Nagy lehetőséget hagyott ki, de talán még nem jóvátehetetlenül.
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