
RAJZ- ÉS BÁBFILMEK FESZTIVÁLJA MAMAIÁBAN 
A Fekete tengeri fürdőhelyen jú-

nius utolsó hetében lezajlott feszti-
vál, ha nem mutatott is nagy minő-
ségi változást az előzőkhöz képest, 
azt bizonyította, hogy ez a műfiaj ki-
terebélyesedett, megizmosodott. Sok-
oldalú tanúbizonyságot tett, hogy mi-
lyen gyorsan, élesen reagál a kor 
problémáira és mindig kész filozó-
fálni és a filozófiát vonzó formában 
mutatja be, lehetőleg sok humorral. 
Mintha a közönség is szívesebben 
venné a nagy „antonionis" problé-
mák „trükkös" megközelítését. Ma 
már nem csupán a kuriózumokat 
kedvelő nézők élvezik a filmeket, 
hanem jelentős moziba járó töme-
gek is. 

Mamaia az idén is elsősorban a 
szocialista országok animációs fil-
meseinek seregszemléje volt. De ez 
nem jelentett ebben a műfajban 
provinciális leszűkítést, hiszen köz-
tudomású, hogy a jugoszláv, lengyel 
és a csehszlovák rajzfilm a legelsők 
közé tartozik. Annál örvendetesebb, 
hogy lassan felzárkózik a többi or-
szág is. A zsűri értékelésében külön 
kiemelte a bolgár és a magyar ani-
mációs filmgyártás lendületes előre-
törését — habár a díjak elosztása 
még nem tükrözte teljes mértékben 
az erőátcsoportosulást. Komoly pa-

naszra azért nincs okunk, hiszen 
Dargai Attila „sárkánya" (Variációk 
egy sárkányra) könnyedségével, szel-
lemességével nemcsak egy Ezüst 
Pelikánt szerzett, hanem a hivatalos 
elismerés mellé olyan kirobbanó kö-
zönségsikert is, amiben ezen kívül 
alig egy-két filmnek volt csak része. 
Nagyon jó fogadtatásra talált a 
krakkói nagydíjas Koncertissimo is, 
a Fekete-tenger partján is hódított 
Gusztáv (Gusztáv és a szeretet ün-
nepe) és Kovásznai György diáko-
san lírai hangvételű Napló-ja. A ma-
gyar rajzfilm doyenjének, Macs-
kássy Gyulának két alkotását lát-
ták az esti vetítések nézői: az elégi-
kus Tíz deka halhatatlanság-ot és a 
városiasodás gondjaira figyelmeztető 
Kis ember, nagy város-1. 

A bolgár rajzfilmesek, úgy látszik, 
a legjobb jugoszláv és cseh hagyo-
mányok megújítóinak szerepét vál-
lalták. Élvezetesen és közérthetően 
beszélnek a nagy kérdésekről. Az 
Arany Pelikánnal kitüntetett Célba-
lövők például a minőségi termelés 
és az igazságos elosztás kényes prob-
lematikáját feszegeti és közben kitű-
nően el is szórakoztat. A Zavar em-
berkéje sem kizárólag Bulgáriában 
fellelhető típus: a labirintus minden 
leselkedő veszedelmét sikerült kike-
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rülnie, mert csak fellapozta köny-
vecskéje megfelelő passzusát és kö-
vette a használati utasítást. Kijut a 
szabadba, de ott annyira megrémül 
a nagy tértől, és saját hangjától, 
hogy inkább visszaszalad a labirin-
tus bejáratához és újra kezdi a ke-
rengést. Hiába, ott csak a könyvecs-
két kell felütni és fejtörés nélkül ha-
ladhat tovább.. . 

Szép sikerrel tértek haza Buka-
restbe a vendéglátóik is. Nem érdem-
telenül. Sok tehetséget — mégpedig 
fiatal tehetséget — vonultattak fel, 
és ha műsoruk színvonala nem bi-
zonyult is annyira egyenletesnek, 
mint a bolgároké, imponáló volt 
technikai és művészi sokoldalúsá-
guk, kísérletező kedvük. Bábfilm-
jeik közül egy régi román népmese 
tréfás feldolgozása kapott díjat, Az 
emberi butaság. 

A kievi Dahno kitűnő grafikával 
és leleményes animációval mesélte 
el, hogyan agyabugyálták el a de-
rék kozákok a tatárokat, akik ép-
pen ebéd előtt zavarták meg őket. A 
Hogyan főztek gulyást a kozákok 
fiatal ukrán rendezője ontotta ma-
gából az ötleteket, filmjében humo-
ros és mindig jóízű kalandok sorát 
halmozta össze. Kár, hogy a zsűri 
egy konvencionálisabb szovjet film 
javára mellőzte értékelésében ezt a 
figyelemre méltóan újszerű alkotást. 

A fesztiválon szereplő filmjeik 
alapján mintha kicsit fáradtabbak 
lennének a három nagyhagyományú 
szocialista ország, Jugoszlávia, Len-
gyelország és Csehszlovákia animá-
ciós filmesei. Különösen szembetűnt 
ez a sok filmet felvonultató jugosz-
lávoknál. Nagyszerű ötleteket és iga-
zi humort sem nélkülöző filmeket is 
láttunk tőlük, a Dugaszok és lukak 
például pszichológiai bravúr, na-
gyon mulatságosan előadva. A cipő 
feltalálója pedig szívbőljövő kedves-
séggel ajándékozott meg, mégis a 
rajzfilmek olykor mintha elfeledkez-
nének a nézőről. Erősen uniformizá-
lódtak a figuráik is, sokszor szinte 
egybefolyt két-három film egyfor-
mán tömzsi, egyformán vicsorgó fő-
szereplője. Diogeneszt alig lehet 
megkülönböztetni a kétbalkezes vil-
lanyszerelőtől . . . 
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géről (Tőr), sőt még egy ágytolvaj 
felsüléséről is (Rablás). Ezen egyéb-
ként igen jót nevetett mindenki. 

A legvegyesebb kollekcióval a len-
gyelek vonultak fel, kommercionális 
ügyeskedéstől majdnem-remekműig 
minden volt a tarsolyukban. A 
majdnem-remekmű Szczechura Hob-
by-ja. Szürrealisztikusan kék és zöld 
tónusú mezőn egy kötögető nő lasz-
szóval fog szárnyas férfiakat, akiket 
fantasztikus formájú ketrecekbe zár. 
Amikor minden ketrec megtelt és a 
férfiak ütemes rácsveréssel tiltakoz-
nak, kiengedi a foglyokat. Aztán is-
mét a mezőt látjuk, a széket és a kö-
tést. A Vége szó jön be, de érezzük, 
hogy utána biztosan megint megje-
lenik a nő, a lasszó és a ketrecek. A 
film monumentalitását többen nyo-
masztónak érezték. 

Kiváló technikával készültek az 
NDK bemutatott bábfilmjei — de 
sajnos elviselhetetlen hosszúságban. 
Pedig kár, mert látszik, hogy hatal-
mas energiával oldatták meg egy-
egy Grimm-mese átköltését. De 
miért mindig Grimm-mesét, amikor 
a mai élet szinte ömleszti az újszerű 
témákat, kicsinyeknek és nagyoknak 
egyaránt? 

Az emberi butaság — jelenet a román 
versenyfilmből 

A csehszlovák animációs film-
gyártás is talán inkább a nagy ered-
mények biztonsága mögé húzódik. A 
kiváló technikai adottságokat mesz-
szemenően kihasználják, sőt néha 
annyira elragadja egy-egy alkotót a 
technika, hogy annak kedvéért a 
történet öncélú bonyolítását is vál-
lalja. A nagydíjas Selyemhernyó-
ban például nem elég, hogy a tán-
coslábú hernyó ajándékba hat pár 
apró csizmácskát kap, hanem oda-
tesznek a karácsonyfa alá egy hat-
pedálos biciklit, hat pár evezős csó-
nakot és az ördög tudja még hány-
féle „hernyógegges" apróságot is. De 
láttunk hatásos cseh filmeket is a 
rágalmazókról, korunk érzéketlensé-Ryszard Slapczynskl: A gramafonos 

ember 



Jelenet a Szimbiózis című csehszlovák 
versenyfilmből 

jelből egy szív lesz. Közhely? Bizo-
nyára az. A „londoni rajzfilmkirály" 
filmjét mégis egyforma elismeréssel 
fogadták a szakmabeliek és a nézők. 

Végül a fesztivál tanulságait ösz-
szegezve, mindenekelőtt az állapít-
ható meg, hogy a közönség érdeklő-
dése mind fokozottabban fordul az 
animációs filmek felé, ugyanakkora 
művészi színvonal mércéjét se kell 
alacsonyabbra állítani. Ez a legjobb 
biztosítéka a további fejlődésnek. 

STADLER JÁNOS 

A legkülönfélébb nemzetiségű, 
technikájú és felfogású filmek bizo-
nyították ezt. A Marcello, úgy unat-
kozom, a comic-stripek, a képregé-
nyek stílusában készült USA-ver-
senyfilm az amerikai ifjúság aggasz-
tó életforma-szélsőségeire figyelmez-
tet. Feltűnnek a motorkerékpáros 
dühöngök, a horogkeresztesele, a 
hippie-k és a kábítószeres galerik. 
Az utolsó jelenet egy előszereplős 
film színes tónusú negatívja: a nő 
kiszáll a kocsiból, megáll és elfá-
sultan csak ennyit mond: „Marcello, 
úgy unatkozom". A jelenet egyesek 
szerint az Édes élet Anita Efcberg— 
Mastroianni epizódjára utal. Hangu-
lataival és megoldásaival minden-
esetre újszerűen érzékeltetett egy vi-
lágot. 

A versenyen kívül levetített (ál-
talában nagyszerű) alkotások kárpó-
toltak az olykor színtelenebb és jel-
legtelenebb versenyfilmekért. így 
került bemutatásra John Halas Kér-
dés-e is, amelyben egy kérdőjellel 
szaladgáló emberke paptól, művész-
től, tudóstól és katonától egyformán 
hiába vár választ a „kérdésre". Ki-
merülten roskad egy padra, mellé ül 
egy lány, akinél szintén van egy 
kérdőjel, összeteszik és a két kérdő-

Gheorghe Sibianu: Az emberi butaság 


