
Bohócugrás  a  szabadságba  
A  PANNÓNIA  STUDIÓ  1977-BEN  

A  szürrealistáknak  sok  minden  
sikerült,  csak  legdédelgetettebb  ter-
vük  nem:  hogy  álomkutatásaikat  a  
filmművészet  birodalmában  végez-
hessék.  De  a  rajzfilm  nélkülük  is  az  
övék  lett:  az  animáció  minden  nagy  
művésze  szürrealista,  a  kanadai  
McLarentől  a  zágrábiakig.  

A  rajz-  és  a  bábfilm  nem  a  gye-
rekek  képzeletét  szabadítja  meg  bék-
lyóktól,  Nekik  még  szabadon  szár-
nyal  gondolatuk.  Az  animációs  film  
a  felnőttek  életmentő  gyógyszere  
kell,  hogy  legyen.  Emlékszem  egy  
hajdani  pécsi  fesztiválra,  ahol  a  túl-
méretezett  vitáktól  agyongyötört  
vendég  egy  lenyűgöző  erejű,  bonyo-
lultan  mély  és  népmeseien  egyszerű  
rajzfilmnél  talált  erőt  adó  nyugal-
mat.  (A  Nap  és  a  Hold  elrablása  volt  
ez,  Reisenbüchler  Sándor  műve.)  
Emlékszem  egy  „zágrábi  estre"  a  
Filmmúzeumban,  ahol  a  néző  úgy  
érezhette  magát,  mint  a  renyhe  
izomzatú  börtönlakó,  mikor  beáll  a  
futópályára. 

Az  animációs  film:  „bohócugrás  a  
szabadságba"  *  ez  a  meghatározás  
Hankiss  Elemér  egyik  tanulmányá-
ból  való.  Igen,  a  rajzfilm  maga  a  
felszabadító  humor.  A  „törvény  föl-
feslett  szövedéke"  mögül  kivillanó  
igazság.  A  kihalóban  levő  óhaplini  
mozi  elpusztíthatatlan  öccse.  

Kovács  István  

S  bár  rossz  rajzfilm  éppúgy  nem  
létezik,  mint  csúnya  kisgyerek,  a  
felnőttek  éppúgy  meg  akarták  ron-
tani,  mint  a  gyerekeket.  Majdnem  
elhitették,  hogy  a  rajzfilm  okit  és  
nemesít,  akár  a  vasárnapi  iskola.  
Hogy  csak  akkor  az  igazi,  ha  visít-
tatva  nevettet.  A  felnőttek  feltalál-
ták  Walt  Disney-t,  aki  jó  cukrosbá-
csiként  árasztotta  el  a  mozivásznat  
Popeye-jal,  Miki  egérrel,  Donald  ka-
csával. 

Napjaink  igazán  értékes  rajzfilm-
jeit  nem  ügyes  felnőttek,  hanem  
gyermekképzeletű  rajzolók  és  terve-
zők  vetítik  a  vászonra.  Az  animáció,  
ez  a  „primitív"  filmfajta  (vagy  kép-
zőművészeti  ág?)  filozofikusan  el-
vont  gondolatokat  tud  közvetíteni  —  
de  csak  azért,  mert  megmakacsolva  
magát,  úgy  döntött,  hogy  igazi  gye-
rek  marad  és  nem  „kis  felnőtt".  

A  Lumiére-testvérék  párizsi  be-
mutatója  előtt  Émile  Reynaud  már  
1890-ben  vetítette  rajzfilmjeit.  Az  
animáció  tehát  időrendben  is  meg-
előzi  az  „igazi"  mozit,  és  ma  is  oly-
kor  úgy  érezzük:  előtte  jár  kísérle-
tezőkedv,  szellemi  felfedezőutak  dol-
gában. 

Sajnos,  a  magyar  néző  moziban  
alig  lát  rajzfilmet.  Lát  a  tévében,  fő-
leg  sorozatokat,  s  talán  már  el  sem  
tudja  képzelni,  hogy  önálló  rövidfil-
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mek  is  készülnek.  A  mozi-rajzfilm  a  
„kísérőműsor"  kategóriába  van  
száműzve.  A  rövidfilm  amúgyis  a  
moziműsor  mostohagyereke,  s  még  
inkább  az  a  rövid  animációs  film.  
Ott  tartunk,  hogy  egy  másfél  órás  
bemutató-program  kiváltságos  nézők  
ritka,  ünnepi  pillanata.  Évente  egy-
szer  jön  el  az  a  pillanat,  a  Pannónia  
Filmstúdió  kritikusok,  újságírók  szá-
mára  rendszeresített  zártkörű  vetí-
tésén.  Ezúttal  az  1977-es  év  termé-
sét  láttuk.  

Kísértetiesen  okos  kígyó-humora  
van  Dargay  Attila  másfél  perces  
bravúr-darabjának,  a  Visszajelzés-
nek.  Pedig  buta  óriáskígyó  a  hőse.  
Leharapják  a  farka  végét.  Irtózatos  
fájdalmat  és  halálfejes  bosszúfelhí-
vást  küldenek  idegdúcai  az  agya  fe-
lé.  De  a  halálfejek  mind  kisebbek.  
Mire  az  agyához  érnek,  már  nem  is  
láthatók.  S  a  jogos  bosszúvágy  a  kö-
vetkezőképpen  „jelez  vissza":  „Rös-
lein,  Röslein,  Röslein  rot,  Röslein  
auf  der  Heide.. ."  Gügyögve  énekli,  
némileg  vastag  hangon,  de  elégedet-
ten.  Én  még  ilyen  buta  óriáskígyót  
nem  láttam.  (Emberben  is  ritkán  —  
döbben  belém  egy  Karinthy-mondás  
idevonatkozó  változata.)  

Nepp  József  írta  a  Visszajelzésen  
kívül  a  felfedezésszámba  menő  Ron-
dinót  is.  Ez  a  film,  Szórády  Csaba  
első  munkája:  remek.  Néhány  vonal-
lal,  csak  síkban  ábrázol:  két  fekete  
kámzsás  hóhér  munkálkodik  egy  
nyápic,  meztelen  áldozaton.  Gyorsan,  
kedvvel,  szakértelemmel  dolgoznak  
a  kámzsások.  Fűrészelnek,  törnek,  
égetnek,  olvasztanak,  kalapálnak,  
nyiszálnak.  Nyápicka  áldozatuk  
megsemmisül.  Egyszerűen  nincs  se-
hol,  nyomtalanul  válik  semmivé.  S  
ekkor  a  hóhérok  ledobják  kámzsá-
jukat,  s  ott  áll  két  nyápic,  meztelen  
figura.  „Világosítsd  fel  gyermeked,  
A  haramiák  emberek . . . "  Túl  súlyos  
lenne  József  Attila  egyik  legfájóbb  
és  legélőbb  verséből  idézni?  Szá-
momra  ugyanis  erről  szól  ez  a  két-
perces  mozgó  rajz.  

Kicsit  rokon  a  Rondinóval  Kovács  
István  hagyományosabb  rajz-anyagú  
filmje,  a  Változó  idők.  Egy  kivégző-
osztag-parancsnok  percenként  más  
utasítást  kap:  az  elítélt  helyett  egy-
szer  az  osztag  áll  a  falhoz,  egyszer  
a  parancsot hozó  küldönc,  aztán  ma-
ga  a  kapitány,  végül  az  egész  tár-
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saság  büntetésképp  tornagyakorlato-
kat  végez.  Itt  csak  a  kivégzési  pa-
rancs  állandó,  de  a  nevek  fölcserél-
hetők.  „Története  nem  érint  minket,  
a  .változó  időket'  mi  másként  éltük  
át"  —  véli  az  egyik  napilapunk,  
kritikusa.  Hm . . . 

Örömet  adó,  érdekes  film  Var-
sányi  Ferenc  alkotása,  az  Irka-firka.  
„Pixillációs-rajz,  kombinált  techni-
ka"  —  olvassuk  a  programfüzetben.  
A  rejtelmes  szakkifejezés  azt  jelen-
ti,  hogy  élő  figurák  rajzfilmszerű,  
tehát  „kikockázott"  módon  mozog-
nak  a  vásznon,  különös,  szokatlan  
képi  világot  teremtve.  A  film  nem  
egységes  stílusú,  mert  másik  rétege  
(a  diák-rajzok,  óra  alatti  irka-firkák,  
sajátos  „tankönyv-illusztrációk",  fü-
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zetbe-könyvbe  irt  „aranyköpések/')  
némileg  „üti"  az  élő  szereplők  sti-
lizált  jelenlétét.  Annál  rosszabb  az  
elméletre  nézve,  mondhatjuk,  hiszen  
e  nyilvánvaló  stílustörés  ellenére  az  
Irka-firka  megáll  a  lábán.  Sőt,  föl-
emelkedik,  szárnyal.  Él.  

Ugyancsak  kombinált  technikájú  
animációs  kísérlet  Koltai  Jenő  film-
je,  Az  igazság  pillanata,  melyben  az  
aréna  homokján  egy  kesztyűs,  ám  
valódi  emberi  kéz  ellen  küzd  a  pa-
pírból  kivágott  bika.  

Valamivel  halványabbnak  éreztem  
az  alkalmi  céllal  (jubileumra,  meg-
adott  verstémára)  készült  munkákat  
(Elégia  egy  kontinensért,  Csönd,  
Változatok,  változások),  bár  minde-
gyikük  jó  ízléssel,  felkészülten  ost-
romolja  a  magasra  rakott  mércét.  

Kollázs,  poranimáció,  kesztyűsbáb-
papírkivágás,  pixilláció . . .  ámulat-
tal  és  érdeklődéssel  néztem  az  ani-
mációs  film  új  meg  új  útjait,  mégis,  
a  'hagyományos  rajzfilm  adta  a  leg-
többet  számomra  (legalábbis  ezen  a  
bemutatón).  Hernádi  Tibor  és  Ma-
joros  István  Animalia  (Állatságok)  
című  alkotásában  például  egy  macs-
ka  nem  tud  elbánni  egy  egérrel.  A  
csattanó  csak  így,  a  rajzzal  lett  ilyen  
könnyed-robbanó,  más  technika  ta-
lán  elnehezítette  volna.  

Példaadó  rajzfilm  Gyulai  Líviusz  
műve,  az  Új  lakók.  A  bemutatóso-
rozat  egyik  legjobb  ritmusú  leg-
gyorsabb,  legpontosabb,  rajzban-
gondolatban  leggazdagabb  filmje:  a  
kilenc  perc  úgy  fut  el,  hogy  másod-
perceknek  tűnik.  Kentaur  család  egy  
bérházban  —  mondanám  a  témát,  
ám  megijedek  a  szóbeli  összefoglaló-
tól:  ilyesmiről  csak  rajzban  lehet  
beszélni. 

Jankovics  Marcell  Küzdők  című  
filmje  még  csak  nem  is  színes,  ha-
nem  fekete-fehér  rajz.  Ma  talán  
Jankovics  Marcell  a  legismertebb  
magyar  rajzfilm-alkotó.  A  Küzdők  
számtalan  külföldi  díjat  nyert,  már-
is,  többek  közt  a  cannes-i  Arany  
Pálmát.  A  szobrász  vésőt  ragad,  de  
a  félig  kész  szobor  is,  hogy  aztán...  
de  nem.  Egy  szót  sem  szólok  erről  
a  mini-remekműről.  Nézze  meg  min-
denki,  s  az sem  baj, ha  ebből  a  majd  
kísérőműsorban  játszott  három  perc-
ből  főműsor  válik  ott  a  moziban.  

„Háromezer  méter  butaság,  S  egy  
centiméter  igazi  költészet"  —  sóhaj-
totta  Szép  Ernő.  A  rajzfilm,  bár  rit-
kán  telik  háromezer  méterre,  majd-
nem  mindig  megfordítja  ezt  a  szo-
morú  arányt.  Erről  győzött  meg  idén  
is  a  Pannónia  Filmstúdió  bemuta-
tója. 
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