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Rövid idő múlva közönség elé ke-

rül a „Telhetetlen méhecske" című 
rajzf i lmünk, — amellyel a cannesi 
fesztiválon szerepelünk — s ebből 
az alkalomból nem érdektelen, ha 
megnézzük, honnan is indult el a 
magyar ra jzf imgyár tás s mit terem-
tett tíz év alatt. Mert ez a f i lmmű-
f a j szinte a semmiből teremtődött 
1948 után. Azóta nemzetközi elisme-
rést, számos fesztivál-díjat szerzett 
a magyar f i lmgyártásnak, s ez első-
sorban Macskássy Gyula és munka-
társai: Várnai György, Dargai At-
tila, Szabó Szabolcs, Csermák Tibor, 
Mádai Gréte munká jának ereménye, 

A felszabadulás előtti néhány kis 
ra jzf i lm szinte kizárólag az üzleti 
reklám szolgálatában állt. Bizonyá-
ra a nagy költségek miatt , miket a 
ra jzf i lm kockánkénti megmunkálása 
jelent. Ugyanis, hogy a mozgás fo-
lyamatosnak hasson, legfinomabb 
mozzanatait is külön-külön kockán 
kell kirajzolni és lefényképezni. Tíz-
perces cselekményhez elvben 24 ezer 
különböző kép megrajzolása szüksé-
ges. így előállítási ára sokszorosan 
tú lha ladhat ja a normálfilmét. 

A fi lmszakma államosítása után 
ugyancsak reklámfilmekkel indul a 
rajzf i lmstudió a Híradó- és Doku-
mentum Filmgyárban. Ezekből a 
reklámfilmekből (melyek jó kísérleti 
lehetőségek stílus, formai megoldá-
sok, hanghatások szempontjából) fe j -
lődnek ki az önálló kis ra jz- já ték-
filmek. A rajzf i lmstudió első ilyen 
munká j a az 1949-ben készült „Kis-
kakas gyémántfé lkra jcár ja" , majd 

hosszabb szünet után az „Erdei 
sportverseny" 1952-ben és a „Ku-
tyakötelesség" 1953-ban. 

A stúdió (melyet 1949 óta Macs-
kássy Gyula vezet) legsikeresebb al-
kotása a magyar-székely mesevilá-
got megejelenítő „Két bors ökröcs-
ke" (1955). Itt ábrázolnak első ízben 
emberi f igurákat. Ez azért említésre 
méltó tény, mert egészen mas az em-
beri mozgásfázisok ábrázolási lehe-
hetősége, mint az állatoké. Sok szé-
kely képzőművészeti elemet használ-
nak fel a film alkotói az időnként 
erősen stilizált rajzkompozicióhoz. 

Az ugyancsak 1955-ben készült 
„Okos lány" a három találós kérdés 
népmeseváltozatán alapul. Ebben a 
filmben a t emberi mozgásábrázolás 
már hitelesebbé vált. D e a humoros, 
ötletekben gazdag, változatos kör-
nyezetet mutató fi lm még magán 
hordozza a reklámfilm-jelleget. 

Ezután klasszikusokat: Aesopus 
meséjének változatát „Az egér és az 
oroszlán"-t és Móricz két kis verses 
meséjét : „A török és a tehenek", a 
„A kismalac és a farkasok"-at dol-
gozták fel 1957-ben. Itt a hangosan 
olvasott meseszöveget kísérik a ké-
pek, s ezért megelevenedett könyv-
illusztrációként ha tnak e kisfilmek, 
a domináns szerepet a szövegoldal 
kapja, a rajzok önálló élete hát tér -
be szorul. A rajzok vonalvezetése, 
színezése egyszerűbb az előző filme-
kénél. 

Ezek az állomások vezetnek el a 
nemrég elkészült „Telhetetlen mé-
hecské"-hez. 



A rajzfi lm állatfiguráinak, állat-
meséinek birodalma tulajdonképpen 
képekben elmondott Aesopus-i, La 
Fontaine-i világ. Ennek megfelelően 
általában nem hiányzik belőlük a 
legjobb értelemben vett tanftócél-
zat sem. Ez közvetlenebbül jelent-
kezik, mint a bonyolult sokrétű vi-
szonylatokat bemutató játékfilmek-
nél. Itt a mesejellegnek megfelelően 
minden kapcsolat leegyszerűsödik, a 
f igurák jelleme erősen körülhatárol-
ható. Emberi tulajdonságokat hor-
doznak, emberi viszonylatokban él-
nek — antropomorfizálódnak, anél-
kül, hogy eredeti állatjellegüket el-
veszítenék. Ez az antropomorfizáló-
dás különböző fokozatokban jelent-
kezhet. A „Méhecské"-ben a kis fi-
gurák ál latalakja már csak kecses 
és ötletes köntös, egyébként teljesen 
emberi vonásokat, szokásokat mutat 
ez a világ. Érdekes ötvözet: nap ja -
ink legreálisabb mondanivalóit, tá r -
gyait ötvözik a mesei környezetbe — 
blokkolóórát, helikoptert, méhpem-
pőt találunk méhecske-országban. 

Egy élet fontos állomásait, a mé-
hecske „gyerekkorát", felnőtté válá-
sát muta t j a be a film. Sorsa a telhe-
tetlen méhecskét, falánksága és 
nagyotakarása következtében, végül 
is a gonosz darázs odújához vezeti. A 
film legkitűnőbb jelenete: a méhecs-
ke hazajutása vészben-viharban. A 
gyorsanpergő, sötéttónusú viharjele-
net kontrasztja a derűs és világos 
kezdőképekkel egymagában is t a -
núskodhatna rajzf i lmtechnikánk és 
művészetünk nagy fejlődéséről. 

A viharjelenetben olyan sajátosan 
filmszerű eszközöket alkalmaznak, 
mint az erős vágás. E filmszerű 
szemléletre jellemző a gonosz darázs 
odújának ábrázolása is , 'ahol a kör-
nyezetet különböző irányból l á t juk 
— mintegy a különböző felvételi 
szögeket, gépállomásokat imitál ják 
— körü l já r ják velünk együtt a szín-
teret, s a „maszk" használatára em-
lékeztet a sötét keret , mely az odú 
egy bizonyos pont jára koncentrál ja 
figyelmünket. 

• 

Mivel e filmek nagyrészt egy al-
kotóművész irányításával készül-
tek, így bizonyos stílusjegyek jellem-
zővé váltak az évek során. Próbál-
junk rámutatni néhányra. 



Rajzf i lmjeink témái mesék — en-
nek megfelelően a jó és rossz össze-
csapása nem maradha t el; de a go-
nosz ábrázolásában nincs a néző 
megrémítését célzó törekvés egy-egy 
borzongatónak ábrázolt f igurával. Az 
ellenséget ábrázoló állatok: — far -
kas, róka, darázs is inkább a tör-
ténetbe vitt szerepköre szerint (ha 
úgy tetszik dramaturgiai funkciójá-
ban) félelmetes, nem pedig ra jzáb-
rázolásában. 

Fi lmjeink r i tmusa sokkalta nyu-
godtabb a nyugati ra jzf i lmek h a j -
szolt r i tmusánál. A f igurák mozgá-
sa nem megy át öncélú kergető-
zésekbe, bukfencezésekbe, hanem az 
ábrázolt karakternek megfelelő. 

A színezések rendkívül á rnya la -
tosan követik a hangulatokat . A ve-
szély jeleneteiben, így a „Telhetet-
len méhecske" vihar jelenetében és a 
„Két bors ökröcske" pokolraszállásá-
ban, nem szürke-fekete tónusokkal, 
hanem különleges vörösesbe haj ló 
árnyalatokkal sugall ják a félelme-
tes légkört. 

E kisfi lmek hangulatában soha 
nem jelentkezik fá jda lmas líra, mint 
pl. a f rancia Grimault alkotásaiban. 
Felsejlő, bonyolult szimbolikák sem 
rejtőznek bennük. Világuk mindig 
határozottan körvonalazható, vilá-
gos; finom malíciával, játékos ötle-
tekkel telített. 

Rajzf i lmjeink nemzetközi elisme-
rést, fesztiválok dijait szerezték meg. 
A gyermekfilmek I. fesztiválján, 
Párizsban az „Erdei sportverseny" 
ezerötszáz meghívott gyermek előtt 
első dí jat kapott. Montevideóban, 
Edinburgban és Cannesben okleve-
let nyertünk, Varsóban a gyermek-
filmek II. fesztiválján újból e b ő dí-
jat. Jelenleg külföld részére gyártan-
dó rajzf i lmekkel kapcsolatos megbí-
zásokról folynak tárgyalások. 

A rajzf i lm műfajéhoz merész kí-
sérletezések kapcsolódnak világszer-
te. Rajzf i lmgyár tásunknak mindin-
kább meg kell ismerkednie az ú j és 
ú j a b b kísérletekkel, irányokkal. Csak 
így kerülhető el az a veszély, ami 
rövidfi lmjeinkkel kapcsolatban me-
rült fel az oberhauseni fesztiválon, 
hogy e lmaradtak a nemzetközi szint-
től. 
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