
Rajzfilm: út és lehetőség 
A rajz- és bábfilme-

sek nemzetközi szerve-
zete idei közgyűlésén 
Budapestet szavazta meg 
a főtitkárság új szék-
helyéül, dr. Matolcsy 
Györgyöt megválasztot-
ta főtitkárnak, Janko-
vi<cs Marcellt elnökségi 
tagnak. Ugyanennek a 
szervezetnek az ötvenes 
évek végén tartott ala-
kuló gyűlésére magyar 
művészek még meghí-
vót sem kaptak. A ha-
zai rajzfilmek nemzet-
közi fesztiválokon el-
ért egyéni sikered után 
ezt a tényt nem nehéz 
úgy felfognunk, mint a 
magyar rajzfilmművé-
szet egésze tekintélyé-
nek nemzetközi elisme-
rését. 

1973 meghatározója 
mégis inkább az, hogy 
elkészült az első egész 
estét betöltő rajzfilm, a 
János vitéz. Sőt, lénye-
gében készen van a má-

sodik ds. Ezzel a Pannó-
nia rajzfilmstúdiója re-
kordot állított fel. Nem-
zetközileg páratlan tel-
jesítmény ugyanis, hogy 
egy stúdió egy évben 
két egészestés rajzfilmet 
készít. Amikor téhát a 
rajz- és bábfilmstúdió 
munkájáról beszélge-
tünk, arról kérdezzük 
először dr. Matolcsy 
György stúdióvezetőt: 

— Mennyiben jelent 
fordulópontot ez az év 
a hazai rajzfilm fejlődé-
sében? 

— A fordulatot min-
denekelőtt az jelenti, 
hogy a János vitéz meg-
születése kiindulópont-
jává vált az egészestés 
rajzfilm folyamatos 
gyártásának. Fontosnak 
érzem, hogy az első 

rajzjáték-

Jankovics Marcell: 
János vitéz 

film összefogás eredmé-
nye; Jankovics Marcell 
vezetésével rendezők 
egész sora — Szabó-Si-
pos Tamás, Szoboszlai 
Péter, Richly Zsolt, 
Nepp József, Ternovszky 
Béla, Vajda István — 
dolgozott együtt. Alap-
vető törekvésünk, hogy 
ne egy-két rendező által 
kisajátított műfaj legyen 
az egészestés film, ne 
csak egyféle stílus ér-
vényesüljön, hanem a 
sokféleség egysége jus-
son benne érvényre. A 
jövőben is szeretnénk 
elősegíteni az alkotók 
kollektív munkáját. A 
második egészestés fil-
münk, a Hugó, a víziló, 
amerikai rendelésre ké-
szült. A 100 perces film 
munkáit Gémes József 
rendező, az amerikai Bili 
Freigenbaum és az angol 
Grehem Percy irányí-
totta. A Hugó stíluf-
sa különbözik a folk-



Dargay Attila: 
A három nyúl 

lórt és a szecessziót 
magálba olvasztó János 
vitéztől. Alkotói Walt 
Disneyből indultak ki és 
a jellegzetes afrikai tá-
jat felidéző hitelességre 
törekedtek. A bemutató 
jövőre lesz. Legközeleb-
bi egészestés tervünk a 
Ludas Matyi. Forgató-
könyvét már elkészítette 
Dargay Attila és Nepp 
József. Dargay vezetésé-
vel várhatóan jövő év 
elején megkezdődnek a 
munkák. 

— Már korábban ösz-
szeállítottuk az egész-
estés filmek hosszabb 
távú tématervét. Szere-
pelnek benne a magyar 
kultúra klasszikus érté-
kei, például az Árgílus 
királyfi, a Toldi, a Háry 
János, Bartók darabjai-

Macskássy Kati: 
Gombnyomásra 

ból való összeállítás. 
Európa olyan kultúritin-
csei, mint a Don Quijote 
vagy a Don Jüan. Van-
nak természetesen köny-
nyű műfajú témáink is. 
Szeretnénk minden év-
ben egy új egészestés 
filmmel a közönség elé 
lépni. 

— Hazai viszonylat-
ban új műfaj indult te-
hát útnak az idén, s az 
elmondottak a fejlődést 

ígérik. Hogyan illesz-
kedik be ez a törekvés 
a nemzetközi képbe? 
Tudjuk, hogy a nagy 
munka- és költségigé-
nyes műfaj nem mond-
hat le a külföldi érdek-
lődésről; tehát: általá-
ban van-e igény az 
egészestés rajzfilmek 
iránt? 

— Walt Disney film-
jei napjainkban egymás 
után érik meg a fel-



újítást. És sikerük van. 
Némelyiknek, mint a 
Fantáziának, nagyobb, 
mint bemutatójakor. 
Tudjuk, a Hófehérke óta 
milyen egyértelműen 
Disney uralta a terepet, 
s csak a 60-as évek má-
sodik felétől kezdtek 
más stúdiók is egészes-
tés rajzfilmekkel foglal-
kozni. A Sárga tenger-
alattjáró adta meg a tu-
lajdonképpeni lökést, 
egyben cáfolatát az ad-
dig uralkodó nézetnek, 
hogy a műfajban csak 
Disney klassztaista stí-
lusa az elfogadható. Ta-
valy például nagy sikert 
aratott a Frici, a macs-
ka című egészestés film, 
amit pontosabban szexi-
rajzfilmnek nevezhet-
nék. A műfajban tehát 
olyan korszak kezdődik, 
amelyben sokfelé ága-
zik az út 1973 az az év, 
amikor a stúdiók egy-
más után fognak hozzá 
egészestés rajzfilmek-
hez. Elmondhatjuk, hogy 
a műfajban nem kerül-
tünk lépéshátrányba, jó 
ritmusban indultunk. 

— Nem fenyegeti-e 
elsorvadással az egész-
estés rajzfilm a hazai 
rajz- és bábfilm műfaj 
sokféle változatát, el-
szippantva tőle a művé-
szi erőket, ambíciókat? 

— Cáfolja ezt az a 
tény, hogy sem stílusbe-
li, sem tematikus válto-
zatosságban nem ma-
rad el az idei rövid mo-
zifilm-termésünk az elő-
ző évekétől. Sőt, há-
rom új rendezőt is avat-
hattunk. Egyikük, Macs-
kássy Kati, érdekes új 
lehetőség felé indult el 
Gombnyomásra című 
munkájával. Gyerekeket 
válaszoltatott meg rajz-
ban és szóban arra a 

Bili Felgenbaum—Gémes 
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kérdésre, hogyan képze-
lik a jövőt A válaszok-
ból készítette el a fil-
met. Másik elsőfilme-
sünk Hernádi Edit, A 
zacskó című szatirikus 
munkájával szó szerint 
csattanós elégtételt vesz 
a mindenben akadékos-
kodó, beijedt bürokra-
tán. Rófusz Ferenc A 
kő című gunyoros hang-
vételű filmjével mutat-
kozik be. Az idei mozi-
ra készülő 11 rövid rajz-
film között van például 
Kovásznai György Qa 
ira című műve, amely-
ben egy viszonylag rit-
kán látott módszert al-
kalmaz. Megmozduló 
festménysorozaton ele-
venednek meg a nagy 
francia forradalom ese-
ményei és történelmi 
személyiségei. Nem 
hiányzik a groteszk, a 
karikatúra, a társadalmi 
szatíra, az irodalmi fel-
dolgozás, a mai- és a 
népmese sem. Janko-
vics Marcell: Add to-
vább, szamár a végállo-
más, Vajda Béla: Jócse-
lekedtek, Pléhboy, Vár-
nai György—Cseh And-
rás: A zöldövezet, Dar-
gay Attila: Pázmán lo-
vag, Cseh András: Szél-
kötő Kalamóna, olasz 
koprodukcióban és 
Richly Zsolt: A hétpety-
tyes autó című filmje e 
hetekben fejeződik be. 

— Munkánk nagyon 
jelentős részét a televí-
ziónak készülő soroza-
tok teszik ki. Szabó-
Sipos Tamás a dr. Agy 
újabb részeiben az okta-
tás forradalmával fog-
lalkozik; nagy rajzigé-
nyességgél készül a Rom-

hányi—Nepp—Ter-
novszky film, a Kérem 
a következőt; Faky Ottó 
újabb Mirr-Murr soro-
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Vajda Béla: Jócselekedetek 



zatot forgatott; Imre 
István ugyancsak gye-
rekeknek rendezte meg 
a Mek mester kalandjai 
bábsorozatot; Mata Já-
nos a rádióból ismert 
Mikrobiból készített 
többrészes rajzfilmet. 
Üj típusú műsorok elő-
készítésén is dolgozunk. 

— Az idei rövid rajz-
filmekből kibontako-
zik-e egy olyan új moz-
zanat, amely a műfaj 
hazai fejlődésében je-
lentősnek ígérkezik, ki-
teljesedése várható? És 
általánosabban: a nem-
zetköm mezőnyben vizs-
gálva, beszélhetünk-e 
jellegzetesen magyar 
rajzfilmnyelvről ? 

— Érdekes megfigyel-
ni, hogy irodalom, a já-
tékfilm után a rajzfilm 
alkotóinak körében is 
hódit a dokumentaríz-
mus. Erről tanúskodik a 
Ca ira, a Pléhboy, vagy 
a Gombnyomásra. Vala-
mikor úgy tartották, 
hogy a régmúlt meséi 
alkotják a rajzfilm ter-
mészetes világát. Ma, né-
hány új irányba tett lé-

pés után úgy tűnik fel, 
a műfaj természetes 
szürrealizmusa nemcsak 
a múlt, hanem a jövő 
csodáihoz is ülik. Ha-
sonlóképp a műfaj lehe-
tőségeinek gazdagodását 
jelzi ez az új jelenség is, 
hogy noha a rajzfilm 
erősen vonzódik a kötet-
len képzelet, a fantázia 
szabad játékának biro-
dalmához, hatásos kife-
jezőeszköznek ígérkezik 
a valósághoz tárgysze-
rűbben tapadó doku-
mentarista ábrázolás-
módban. A kérdés má-
sodik részére aforisztá-
kusan azt válaszolha-
tom, hogy a magyar 
rajzfilm jellegzetessége, 
hogy nincs egyetlen jel-
legzetessége. (Nem egyet-
len nyelv, egyetlen stílus 
uralja, mint uralta a 
Disney-iskola filmjeit, 
vagy utóbb a zágrábi is-
koláét; de említhetném 
a tévé révén közismert 
Hana—Barbera stúdió 
sorozatait is. 

— Meglehet, vannak 
aksk vitatják, nekem 
meggyőződésem, a ma-
gyar rajzfilm erőssége 
éppen az, hogy motívu-
mokért visszanyúl a né-
pi hagyományúkhoz, a 
parasztművészet kin-
csestárába, de felhasz-
nálja a XX. századi 
képzőművészeti avant-
garde eredményeit is, 
ugyanakkor feleleveníti 
a városi kultúra karika-
túra-hagyományait, me-
rít a jellegzetes pesti 
humorból. Tehát a sok-
féleséget egyesíti. A ha-
zai rajzfilmnyelv jellem-
zője nem egyetlen üdvö-
zítő irányzat; karakterét 
másutt találjuk meg. 
Éspedig az arányos, vi-
lágos, tömör és hiteles 
megfogalmazásra való 
törekvésben. Az idei 
luccai rajzfilm- és gra-
fikai bemutatón rende-
zett magyar retrospektív 
vetítéseken tapasztal-
tam, hogy a legnagyobb 
sikert a tömören, világo-
san, frappánsan, fogal-
mazó filmjeink aratták. 
A jövőben sem célunk Dargay Attila: 

Zsuzsu locsol 



Dargay Attila: 
Hajrá mozdony 

egyetlen filmnyelv fa-
vorizálása, viszont tö-
rekvésünk a nagy tér-
erősségű, sokrétű fil-
mek készítése. Hazai és 
külföldi tapasztalat, hogy 
az egyszerre gondolat-
gazdag és szórakozta-
tó és képzőművészeti él-
ményt adó filmjekiknek 
van a legnagyobb sike-
re, legmaradandóbb ha-
tása. Ennek tudható be 
az 1812-es év cannes-i 
sikere (Reisenbüchler 
Sándor), a Hídavatás 
szaloniki díja (Jankovics 
Marcell), hogy két friss 
példát mondjak; de ezt 
az értéket jelzi a díjak-
nak egész söra, amelye-
ket a Koncertisszimo 
(Gémes József), a Nap 
és a Hold elrablása 
(Reisenbüchler Sándor) 
és a Modern edzésmód-
szerek (Ternovszky Bé-
la) hazahozott 

— Befejezésül szeret-
nénk hallani néhány 
fontosnak ígérkező moz-
zanatról a műfaj előre-
látható jövőjéből. 

— Egész tanulmányt 
tesz ki ez a téma. Itt 
csak szinte ötletszerűen 

Szoboszlay Péter: 
Össztánc 

van mód egy-két jel-
lemzőt kiragadni. A 
filmnyelvnél maradva: 
a jövőben az eddigiek-
hez képest is erősödik 
a nemzetközi formák 
hatása. Ez nem mond el-
lent a hazai fejlődésnek, 
éppen rajzfilmnyel vünk 
tömörítő szerkezete és 
alapvető demokratizmu-
sa következtében. A 
rajzfilm természeténél 
fogva erősen vonzódik a 
nemzetközi jelleghez, 
így a nemzeti és a nem-
zetközi élem összhang-
ját magasabb fokon 

várhatjuk a nyelvi for-
mákban. Előre csak 
mint általános tenden-
cia jelezhető, hogy a 
műfaj eddig kiaknázat-
lan rendkívül gazdag le-
hetőségei az oktatásban 
várhatóan a rajzos okta-
tófilmek nagy lendületű 
fejlődését hozzák meg. 
Végül: a jövővel szoro-
san összefügg az új al-
kotó nemzedék nevelé-
se. Létrejött és működik 
a Fiatal rajzolók stúdió-
ja, amelyiben különböző 
feladatok megoldásával 
próbálja és fejleszti ere-
jét a jövő rendezőnem-
zedéke. 
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