
Eg if kulya a csúcsforgalomban 
— jugoszláv rajzfilmekről — 

Egy szorgalmas és nem kevésbé 
büszke jugoszláv kimutatás szerint 
az elmúlt esztendők során 27 nem-
zetközi és hazai fesztivál díját, ok-
levelét, kitüntetését nyerték el a ju-
goszláv rajzfilmesek. Cannes-tól 
Velencéig, Oberhausenen, Bergamón 
és Annecy-n keresztül, Karlovy 
Vary, San Francisco, Cork és Lon-
don díjai szerepelnek a listán, míg 
végül európai művész számára a lég-
ritkábbat, az 1962-es év Oscar-díját 
is jugoszláv rendező, Dusán Vuko-
tics nyerte el. 

Ennyi elismerés méltán kelti fel 
az érdeklődést a zágrábi rajzfilm-
stúdió munkássága iránt, bár lassan 
már nem is olyan könnyű áttekin-
teni ezt a gazdag anyagot. Ami azon-
ban igazán érdekes és elgondolkoz-
tató ebben a lendületes, imponáló 
fejlődésben, az ennek a művészi 
munkának egysége, az egyes egyé-
niségek eredetiségét semmiképpen 
sem tagadó, csak éppen egy irányba 
mutató törekvések vállalása, egyszó-
val egy művészi iskola váratlan meg-
születése. 

Néhány jelentős filmet volt csak 
alkalmam látni, de talán azokból is 
képet alkothatunk magunknak ez 
iskola tematikai és stílusbeli von-
zódásairól, útkeresésének irányai-
ról. A legszembetűnőbb a hagyomá-

nyos rajzfilmtematikával és szemlé-
lettel való tudatos szakítás. Walt 
Disney óta talán valóban túlzottan 
megszoktuk, hogy a rajzfilm a me-
se, a romantikus bölcselkedés, a 
gyermeki érzelmeit tisztaságának és 
végletességének birodalma. Gyen-
gédség, naiv líra és némi feddő, dor-
gáló humor — ennyi fért bele ebbe 
a szivárványos, melegséget és bájt 
árasztó világba. Nos, ezek a filmek 
éppen fordítva, hadat üzennek a 
poétikus, mesei ihletésű témáknak 
és a rajzfilmet inkább a karikatúra, 
szellemes csipkelődés "felnőtt* mű-
fajává próbálják tenni. És ez a fel-
nőtt igény olyan határozott prog-
rammá válik, hogy a művek tárgy-
választásán túl a tömör fogalmazást, 
a csattanóra épülő szerkezetet és a 
rajzforma stílusát egyaránt meg-
szabja. 

Nézzük' a leghíresebb filmeket, 
yatroslav Mimica készítette néhány 
éve, az azóta világsikert aratott 
••Egyedül* című filmet. Egy kistiszt-
viselő életébe kapunk betekintést — 
afféle Joseph K. ő —, aki a Hivatal 
óriási rengetegében dolgozik. író-
gépkattogás, fülsiketítő zörej, fárad-
hatatlan és már felfoghatatlan me-
chanizmus kavarog előttünk. Az 
ember jelentéktelen, elenyésző kis 
pont a hatalmas gépezetben. Az ut-
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ca, a ház, a lakás, ugyanez a rideg, 
embertelen aránytalanság: modern, 
átláthatatlan, nyüzsgő-zajgó gépi vi-
lág néz farkasszemet a csetlő-botló 
kisemberrel. Feltűnik a nő is, a sze-
relem ígérete, ám ez is csak suta 
kisérlet marad — hiába nyúlnak 
egymás felé, az áramlás elsodorja 
őket egymás mellől. Végül már csak 
a csendre, a magányra vágyna hő-
sünk, de a zaj, dübörgő lárma min-
denüvé elkíséri, kérlelhetetlenül kö-
veti szobájába, álmába — egy perc 
megnyugvása sincs. Megadóan tér 
vissza hivatalába, ahol a nem is 
olyan távoli asztalnál legalább újra 
láthatja választottját, ugyanolyan 
gép mellett, ugyanolyan buzgalom-
mal dolgozni... Mimica filmjében 
az a megkapó, hogy mindebben egy 
szemernyi szentimentalizmus, pate-
tikus melankólia sincs — a groteszk 
épp olyan szerves eleme filmjének, 
mint a fájdalmas panasz. Hősét nem 
glorlfikálja, mint szenvedő, szána-
lomra méltó áldozatot, sőt, rendkívül 
tárgyilagosan mutatja be, kicsinek, 
alárendeltnek, passzívnak. S ez a 
kicsinység a film egészében ironikus, 
kritikai hangsúlyt kap, ugyanakkor 
mikor a bírálat igazi súlya nyilván-
valóan a modern civilizáció mecha-
nizáló hatása ellen fordul. 

Mimica következő filmje a »Mala 
Krónika* — amit leginkább Hétköz-
napi történetnek fordítanék —, is 
ugyanebből az élményvilágból me-
rít. Egy "-emberszabású* kutya törté-
netét meséli el, aki véletlenül elke-

veredik a nagyváros forgatagában és 
természetes utánzó ösztönével, sza-
bályosan , követni kezdi környezete 
életét. Autóbuszon utazik, sorba áll 
a földalattinál, újságot olvas a fo-
gantyún lógva, »-snack bar«-ban ét-
kezik és este sétálni megy, szerelmi 
kalandot keres, vagyis bekapcsolódik 
a nagy mechanizmusba, anélkül, 
hogy bárki, is csodálkoznék rajta, 
anélkül, hogy egyáltalán észreven-
nék a ^rendellenességet*. S mikor a 
napi közlekedési balesetek statiszti-
káját ezúttal éppen ő növeli, az 
sem okoz különösebb feltűnést — 
éppúgy egy percnyi fennakadás 
csak az iszonyú járműforgalomban, 
míg a mentő, illetőleg hullaszállító 
kocsi megérkezik. 

Ebben a filmben már komorabbá 
vált a hang és keserűbb az indulat 
is az emberi közönnyel és teljes el-
gépiesedéssel szemben. Jellemző, 
hogy a két film képi világa, színei-
nek tónusa is mennyire különbözik 
egymástól. Míg az első meleg, eleven 
színekben pompázik, mellyel a film 
játékos hangvételét is aláhúzza — a 
»-Mala Krónika* színei a szó szoros 
értelmében sötétek, s a barna, szür-
ke tompa árnyalatait csak a végén 
kicsorduló piros vér élénkíti fel egy 
pillanatra. A rajz stílusa ugyancsak 
érzékenyen jelzi a hangvétel válto-
zását. Igaz, mindkét film a modern 
rajztechnika, grafika jellegzetes esz-
közeivel dolgozik — kevés vonással, 
erős stilizálással, sok "-kihagyással* 
—, vagyis a jelzésszerűség uralkodó 
tulajdonsága — a "Mala Krónikádé-
ban a vonalak hajlékony, nyugtalan 
játékát a tárgyak mozgásának me-
revebb, hidegebb formája váltja fel. 
Az utca, mely a film fő témája, szin-
tere és drámai közege, furcsa, "-rossz 
arcú* szerkezetek, zárt gépcsodák 
lassú, szüntelen áramlásával telik 
meg, amelyben a kis rózsaszínű, pu-
ha testű kutya nyugtalanítóan véd-
telennek és kiszolgáltatottnak tűnik. 

Mimica azonban nemcsak ezekkel 
a súlyosabb korélményekkel birkó-
zik. Néhány ugyancsak híressé vált 
filmjében az emberi hiúság, fontos-
kodás kicsinyesebb bűneit is szelle-
mes bírálat tárgyává teszi. Ezek kö-
zé tartozik például a Bergamóban 
és Annecy-ben is kitüntetett "A fény-
képésznél*. Egy rövid kis úr elmegy 
a fényképészhez, hogy megörökíttes-



se magát. Komolysága, fontosságtu-
data nem engedi, hogy bedőljön a 
fényképész hagyományos fogásainak-' 
nem, .6 nem altar és nem is fog ne-
vetni! A film tulajdonképpen nem 
más, mint a két ember egyre heve-
sebb és groteszkebb párbaja: ki ma-
rad felül. Végül a fényképész min-
den hókuszpókusza hiábavalónak bi-
zonyul. Halálkomoly képet csinál a 
kliensről, olyan komolyat, hogy mi-
kor az meglátja magát, döbbent, el-
lenállhatatlan kacagásba tör k i . . . 
Mint egy kis Csehov karcolat — 
olyan ez a nagyszerű megfigyelések-
re épülő két jellemrajz — a nagy-
képűség, a felesleges ügybuzgólko-
dás finoman ironikus bemutatása. 
Bámulatos a műfaj tömörítési ké-
pessége. 8 perc — s a humor torzító 
tükrén keresztül teljes emberi ar-
cok, magatartások bomlanak ki 
előttünk. 

Valóban, nem is véletlen, hogy 
Csehovra gondolunk. A szokásos 
burleszkelemek háttérbe szorítása 
az -okos humor« kedvéért, a gúny 
és irónia komolysága rá emlékeztet-
nek. És nyilván ez a lehetőség von-
zotta Vukoticsot is, másik neves mű-
vészüket — hogy éppen Csehovhoz 
nyúljon. Két novellája nyomán — a 
Bosszú és a Bosszúállás —"készített 
filmet a hetvenkedő, sértett és gyá-
ván visszavonuló férjről. Kikapós 
asszony, elegáns tisztecske és a for-
tyogó, Nagy Bosszúra készülődő férj 
a főszereplők. Vukotics tolmácsolá-
sában mindez hallatlanul mulatsá-
gos, miközben a film légkörében az 
egész csehovi világot, líráját és me-
legségét is nagyszerűen sikerült ér-
zékeltetnie. A hölgy kecses és érzel-
gős, a férj úrhatnám és szánalmas, 
és az egész mégis, majdnem szép. 
Hogy siklik a csilingelő szán a puha, 
fehér havon!. . . Láttunk már egy-
két jó sikerült Csehov filmet, de 
talán sehol ennyire a hang igazi iró-
niáját nem tudták megteremteni, 
mint ebben a rajzfilmben, ahol a 
vonalak fura arabeszkje adta hozzá 
a banális történethez a csehovi szem-
lélet és stílus képen nehezen vissza-
varázsolható ízeit, összetettségét, 
»vígjátéki jellegét* — ahogy ő sze-
rette hangsúlyozni. 

A fényképésznél 

Vukotics "Műanyag* című Oscar-
díjas filmje sem mentes a fanyar," 
játékosan kesernyés tónustól. Arról 
szól, hogy valaki egy tökéletes, min-
denttudó műanyagvilágot teremt, 
melyben az érzelmek is "műanyag-
ból* vannak. Szenvedélyes szerelem 
születik, mely féltékenységet, bosz-
szút és végül tragédiát robbant ki. 
De minden elmúlik, elfúvódik, mi-
kor egy valóságos, még oly parányi 
tű keveredik ebbe a világba . . . 

Már ebből a rövid ismertetésből 
is kitűnik, mennyire eltérnek ezek 
a filmek a megszokott rajzfilmektől. 
Maguk a művészek is tudatosan vall-
ják és vállalják, hogy ennek az 
áramlatnak az éle Walt Disney el-
len irányult. Az ő nagyrabecsült, de 
túlhaladottnak érzett művészetét 
próbálták már-már polémikus eltö-
kéltséggel újjal felváltani. S ma, né-
hány év sikeres munkája után, ta-
lán túlzás nélkül elmondhatjuk, 
hogy a zágrábi rajzfilmiskolának si-
került í. rajzfilmet^ a modern korél-
mények, felnőtt ábrázolójává tenni, 
elszakadva a régebbi iskola szenti-
mentális, látványosan gazdag ten-
denciáitól. Így újították meg forma-
kincsét is, elsősorban a modern gra-
fika és rajzkultúra eredményeire tá-
maszkodva, a szatíra, karikatúra 
eszközeit felhasználva, hogy a rajz-
film periférikus helyéről felzárkóz-
hasson a film többi felnőtt műfajá-
hoz, és egyenrangúan vehessen részt 
a filmművészet nagy kerekasztalá-
nál a művészek társalkodásában. 
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