
J O MULATAST 68 
Képzőművészet plusz 

csoda: egyenlő rajzfilm. 
Mert — csináljunk el-
lenpróbát —, a jó csoda 
rajz nélkül legfeljebb jó 
film lehet; mondjuk 
Csoda Milánóban. A ki-
tűnő rajz pedig kitűnő 
csoda híján megmaradt 
grafikusművészetnek, 

esetleg Picasso grafiká-
jának. (Amiből még 
mindig nem következik, 
hogy Picasso grafikái 
plusz Csoda Milánóban 
egyenlő jó rajzfilm. 
Sőt.) 

Ennyi elméleti alap-
vetés feltétlenül szük-
séges a Jó mulatóst 68 
című műsor taglalása-
kor. S legfeljebb még 
annyi, hogy az egyenlet 
tagjai olykor behelyet-
tesíthetek. Nem válto-
zik az egyenlet értéke, 
ha képzőművészet he-
lyett iparművészetet 
értünk: rajz helyett 
bábtervezést, festés he-
lyett filmkarcolást, 
esetleg ipari formater-
vezést Ilyenkor a köz-
hasznú „rajzfilm" he-
lyett ajánlatosabb az át-
fogó és nyakatekert 
„animációs film" kife-
jezés alkalmazása. Cso-
dára azonban ilyenkor 
is szükség van. A csoda 
sokféle lehet, de nem 
helyettesíthető. 

S Kovásznai György 
újabb filmje, a Hamlet 
talán azért nem olyan 
magávalragadó, mint 
elődei, mert hiányzik 
belőle a csoda. A képző-
művészet nem hiányzik 
belőle, sőt igen sokféle 
jutott bele. Középkori 
fametszetek száraz vo-

Vajda Béla: Nyelvlecke 

nalait, meg Hegedűs Ist-
ván középkori metszete-
ket perszifláló karika-
túra-művészetét idézi, 
a korai kubizmus tér-
szerkesztésével Kan-
dinszkij kifakadó nonfi-
guratív expresszioniz-
musát váltogatja; klasz-
szikus perspektívával és 
szatirikus-bravúros rö-
vidülésekkel illusztrálja 
idézetekből meg össze-
kötő mondatokból fűzött 
Shakespeare-kivonatát. 
Azonban mindvégig 
csak illusztrálja, álló 
rajzokkal interpretálja; 
Kovásznainak ezúttal 
láthatóan nem volt más 
szándéka, mint egy 
újabb, rajzos Hamlet-
feldolgozás. S ez —úgy 
látszik — rajzfilmnek 

kevés. Kevés lenne ak-
kor is, ha képzőművé-
szetileg kiváló grafiká-
kat fényképezne; ha 
esetleg Picassónak e 
célra külön készített 
Hamlet rajzait rögzíte-
né filmre, még mindig 
csak érdekes művészeti 
ismeretterjesztő filmet 
kapna, s nem rajzfil-
met. A csoda hiányozna 
akkor is. 

Vajda Béla Nyelvlec-
kéjének. viszont a cso-
da -része kitűnő. A téma 
— mint minden nagy-
szerű ötlet — kézenfek-
vő: ki ne ismerné e ké-
sői és önkéntes gyerek-
ké válás folyamatát, 
amely az egyedi és a 
törzsfejlődés szinte 
minden szellemi fokoza-



Kovásznál György: Hamlet 

Olykor csak annyi a 
tanulság, hogy a jósága 
gonosszal szemben győ-
zedelmeskedik. Esetleg: 
a ravaszság győz a hiú-
ságon. Alkalmasint: az 
okos kicsi legyőzi a to-
honya nagyot, s jó, ha 
az ádáz dühöt, meg a 
vásott komiszságot vi-
dámság oldja fel. 

Körülbelül ez az esz-
mei-tartalmi rezüméje 
Nepp József ú j filmjé-
nek, amelynek már a 
címe is fölér egy mag-
vas erkölcsi figyelmez-
tetéssel: Ne ingereld az 
egeret. Fontos tanulság 
mind a címbeli, mind 
az, ami a történetből 
kerekedik ki. Bang, az 
elefánt ugyanis addig 
folytatja tenyeres-tal-
pas megtorló hadjára-
tait az izgága és ádázul 
ötletes Titi egér ellen, 
amíg meg nem tanulja, 

hogy a kicsi lebecsülése 
helyett jobb a békesség. 
(Tanmese a pozíció-
imádóknak? Esetleg fel-
nőtt-gyerek példázat? 
Csupán a közkedvelt 
elefánt—kisegér viccek 
művészi folytatása? Ne-
tán konkrét külpoliti-
kai-háborús helyzet al-
legóriája? — Erkölcsi 
tanulsága sokfélekép-
pen értelmezhető, de 
mindenféleképpen em-
beri, kitűnő példázat.) 

Mindezt brilliáns 
rajzkultúrával, kitűnő 
filmötletekkel adja elő 
a rendező. Itt a csodák 
valóban egymásra tor-
lódnak: a dühöngő egér 
fekete gubanca egyetlen 
vicsorgó fogsorrá válik, 
a verembe jutott elefánt 
szétterül, mint egy pac-
ni, s felhőbe fúródó or-
mánya egy másodpercre 
bűvölt kígyóvá válik a 
furulyázó angyalka szá-
mára . . . Igazi rajzfilm, 
modern rajzfilm ez, s le-
het, hogy — a címből er-
re következtetünk, örül-
nénk, ha így lenne — 
egy sorozatot ígér. 

Ha a rajzfilm egyik 
eleme a csoda, s van 
erkölcsi tanulsága, a 
műfaj bizonyíthatóan a 
mese kategóriájába tar-
tozik. Lehet gyerekmese 
és felnőtteknek szóló 
csodás tanulság. S le-
het meséről szóló mese, 
mint Dargay Attila Va-
riációk egy sárkányra 
című mesevariációja, 

Dargay Attila: Variációk egy sárkányra 

tát újra járatja velünk 
a hangok kiejtésétől a 
szótagolásig, a szavak 
dadogó-keserves össze-
rakásáig, míg kisikere-
dik egy bárgyú, de 
nyelvtanilag végre he-
lyes mondatocska. Vaj-
da Béla kitűnő narrá-
tort is talált filmjéhez, 
aki olyan lelkes esetlen-
séggel és elesettséggel 
mondja az ismert „ta-
nuljunk könnyen-gyor-
san nyeltanárul" szöve-
gét —, hogy közben alig 
figyelünk a képekre. 
Pedig a fiatal művész 
jónéhány montázs-ötle-
te, grafikai megoldása 
önmagában szellemes és 
figyelemreméltó. Nem 
ellenpontozza azonban, 
nem is illusztrálja elég-
gé a kitűnő szöveget; 
mit sem változtat a 
mondanivalón. 

Mert képzőművészet 
plusz csoda ugyan 
egyenlő rajzfilm, de a 
csoda nem öncélú, a va-
rázslat jó rajzfilm ese-
tében mondanivaló ér-
dekében teljesül be. El-
mondva, kivonatolva 
legtöbbször lapos és 
primitívnek hangzó 
mondanivaló érdekében. 



amely azzal az ötlettel 
játszik, hogyan történ-
het a királylányt raboló 
sárkány és a bátor sza-
badító lovag históriája 
profanizáló korunkban. 
Ha úgy tetszik, a diva-
tos dezilluzionálás rajz-
filmbeli megnyilvánulá-
sa a játék. Az illúzió-
rombolás azonban való-
di rajzfilmes eszközök-
kel történik: a szemünk 
láttára válik a zsúfolt, 
hangulattól és édeskés 
gügyögéstől dús mesés-

Nepp József: Ne ingereld 
az egeret 

könyv-stílus könnyed, 
modern karikatúrává. 
Dargay nemcsak fölé-
nyes tudású és kulturált 
grafikus, ötletgazdag 
filmes is: az apokrif 
mesevariációk hét kaján 
ötlete, a rajzos fősze-
replők végtelenül sokfé-
le vizuális alakváltozá-
sa tökéletesen szolgálja-
terem ti a szatirikus 
szemléletet. 

Szatirikus, bölcs és fö-
lényesen humánus Foky 
Ottó—Nepp József új 
filmje is, a Bizonyos 

jóslatok. Szatírája egy 
megdöbbentő méret-
aránnyal kezdődik, a 
föld pusztulását ellenőr-
ző hüvelyknyi világűr-
lények kalandjaival, te-
rített asztal ételmaradé-
kai között kapott szür-
reális felfedezői élmé-
nyeivel folytatódik, s 
végül a rendező-tervező 
Foky, a forgatókönyvíró 
Nepp olyan kedves, jól-
eső mondanivalót bon-
takoztat ki, amely 
megnyerően cáfolja a 
sápítozó álbölcselők mo-
dern apokalipszis-jósla-
tait, s egy kicsit sza-
márfület mutat minden 
Sci-Fi-be bódult elekt-
ronikus szépléleknek is. 

A műsor végére (ed-
dik a beszámoló nem 

a sorrendet, a méltatás 
önkényes okoskodásait 
követte) marad Gusztáv, 
a „minden jó, ha jó a 
vége" elv alapján. Jan-
kovich Marcell filmje jó. 
Lehet, hogy volt jobb a 
tekintélyes múltú és 
népszerűségű sorozat-
ban, de a Gusztáv ki-
kapcsolódik mindenkép-
pen kellemes befejezése 
ennek a bemutatónak. 

A műsor, a sok tekin-
télyes erkölcsi példáza-
ton kívül kínál még egy 
általános tanulságot: 
sok jó képzőművészet 
és sok jó csoda készül a 
Pannónia Filmstúdió-
ban. 

RÚZSA GYULA 

Jankovlch Marcel: Gusztáv 
kikapcsolódik 

Foky Ottó — Nepp József: Bizonyos jóslatok 


