
világszínház

KÖPE CZI BÓCZ I S T V Á N

Jiři Trnka

Akik olyan szerencsések lehettek, hogy
Jiři Trnkát, a bábművészet csodálatos
mesterét személyesen is ismerték, tudják,
hogy nemcsak egy kimagasló tehetségű
művészegyéniséget, de egy igazán tiszta
szándékú humanistát is vesztett vele a vi-
lág. Pályája töretlen ívű. Kifejezésmód-ja
egyéni hangvételű. Művészi divatok
rángatózásaival, szűkagyú „esztéták" vé-
leményével nem törődött. Művészettörté-
neti érdeme, hogy a filmtechnika segít-
ségével új életre keltett egy nagy múltú
színházi műfajt, a bábművészetet.

Akik látták budapesti kiállítását a
Műcsarnokban, emlékezhetnek eredeti báb-
és díszletterveire, melyek egyszerre voltak
képzőművészeti remeklések s a ki-
vitelezéshez szükséges, pontosan olvasható
műhelyrajzok. A bábfilmek mellett
kirándult az élő film területére is. A
Huszról szóló film számára készített
díszlet- és kosztümtervei ritka nagyszerű
példái az adott történeti korszak helyes
arányú archaizálásának.

Akik járhattak a régi Prágában levő
öreg, zegzugos műteremházának csodavi-
lágában, ahol visszahúzódva élt, irtózva a
reklámtól, a zaklatásoktól és a látogatóktól,
és olyan szerencsések voltak, hogy ott
beszélgethettek vele, azoknak maga
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mondta el életét szűkszavúan és nagyon
szerényen. A bábokkal való találkozás
gyerekkori élményét, majd tanulmányait
Skupa mester mellett s a háború utáni
kezdeti lépéseket.

Trnka első filmjei rajzfilmek voltak: az
orosz népmese alapján készült Ültetett
apóka egy répát, majd a negyvenes évek
végén az Állatok és paprikajancsik, amely
az első cannes-i filmfesztiválon nagy sikert
aratott. Ez a film még Disney hatását
mutatja - Trnka élete végéig nagy tisztelője
volt a kiváló amerikai rajzfilmesnek, de
már a következő, a szatirikus hangvételű A
tolltartó és az SS aktuális cseh témát
dolgoz fel: fasizmusról és antifasizmusról
és az újító mozgalomról szól.

Az 1947-ben készült A róka és a köcsög
c. filmmel le is zárul Trnka rajzfilmes
korszaka, és elkezdődik egy immáron
életre szóló új korszak: a bábfilmeké.

A bábfilmes korszakban Trnka visszatér
a népi bábfigurákhoz, nagyanyja otthon
készített bábuihoz, Skupa tanár úr
figuráihoz, a maga készítette gyerek-kori
játékokhoz. Hosszú, szívós munkával
elkészül Trnka első jelentős báb-filmje, az
egész estét betöltő Cseh év, amely
évszakról évszakra haladva mutatja be a
cseh népszokásokat. A fabábu c. film után
Trnka megalkotja az Andersen meséjéből
ihletett A császár csalogánya c. filmet. Ez a
film nemcsak Trnka alkotói pályáján
jelenti az első határkövet, ha-nem az egész
nemzetközi bábosmozgalomban is.

Néhány film után, melyek közül az
amerikai western-paródia a Dalol a préri
emelkedik ki, Trnka egész estét betöltő
filmet készít. 1950-ben fejezi be a Bajaja
herceg c. filmet. E film után kapta Trnka a
nemzeti művész címet.

Az ötvenes években Trnka hihetetlenül
termékeny, óriási energiával alkot (élete
végéig napi 12-14 órát dolgozott, korai
halálához talán ez is hozzájárult). Ekkor
készült a Svejk, a sokat vitatott Szentivánéji
álom - mindkettő egész estét betöltő film.

A hatvanas években készült A kéz a
hatalom problémájával foglalkozik. Az
embertelen nagyratörés és a harmonikus
emberi élet kibékíthetetlen ellentmon-
dásáról szól. Ez a tízperces film Trnka
egyik legmonumentálisabb alkotása.

1967-ben a montreali világkiállítás
csehszlovák részlegében egy óriás termet -
a Mesék termét - Trnka varázslatos költői
világa töltötte be.

Telve volt még tervekkel, ötletekkel, az
utóbbi időben élénken érdekelte például a
modern ember és a sport viszonya.

Külsőre Móricz Zsigmondra és Balzac-ra
emlékeztetett. Szerette a vörös bort. Kevés
barátja volt, de közülük élete végéig
tartotta a kapcsolatot Trojannal,
Brdeckával. Mogorva volt sokszor, hír-
hedten modortalan, utálta a tolakodó új-
ságírókat, állandó időzavarban élt, félt,
hogy nem marad ideje a munkára, alig járt
társaságba.

Élete nagy részét a Bartalomsa utcai
rajzfilmstúdió egyik műtermében töltötte.
Az ötvenes évek elejétől a budapesti Cseh
Kultúra emeleti kis vetítőjében
alkalmanként levetítették régi és új
bábfilmjeit, lelkes törzsközönség előtt.
Sajnos a magyar közönség nem ismeri
igazán művészetét, bár egy-egy filmjét
játszották a mozik, de észrevétlenül, min-
den méltatás nélkül. Magunkat szegé-
nyítjük azzal, ha nem fedezzük fel újra és
újra alkotásait, melyek állják az időt, mind
művészi rangjukkal, mind tiszta emberségű
mondanivalójukkal.








