
J I R I T R N K A 
A pilzeni bádogos fia, lettervezői és festői kerül — s később ezek 

„akinek kezében a név- munkásságot Oeuvre- a vonzások tűnnek fel el-
telen cseh kézművesek jében ezek a különféle ső bábfilmjein is. De si-
holt anyagának — fának, alkotói szférák rendkívül kert egyelőre Trnka a 
fémnek, üvegnek — éle- összehangzanak, s csak számára kevésbé fontos 
tet adó képessége s mély ezek ismeretében rajzó- területen éri el. A prá-
tradíciója élt" már gyer- lódhatik ki előttünk gai Nemzeti Színház 
mekkorában magába rajz- és bábfilmes mun- díszlettervezőjeként a 
szívta — a bábuk-babák kássának valódi arcula- festői elemek megraga-
készítéséből élő nagvszü- ta. dására törekszik, s 
lők hatására — a bábok Trnka a neves cseh — könyvillusztrációihoz 
világának szeretetét. A bábművész, Skupa inspi- hasonlóan — az érzel-
bábok e különös vonzása rációja nyomán, dédel- mileg lényeges, a lírai 
végigkíséri egyébként getett tervével, a báb- összetevőket hangsúlyoz-
sokoldalú művészi pá- színházzal indult el pá- za. A német megszállás 
lyáján, mert Trnka élet- lyáján. Színházának alatt különös jelentősé-
műve egyaránt felölei a homlokterébe a látvány get nyert a Szmetana 
bábszínházi, könyvil- poézise, a színpadkép, a „Libusa"-ja előadásának 
lusztrátori. színházi dísz- képzőművész attitűdje Trnka-i inspirációjú ter-

ve, melyet a nácik be-
szentivánéji álom tiltottak. Nagyobb alko-

tói szabadságot remélve 
— fordul a festészethez. 
Itt érlelődik ki stílusa, 
melyben egyaránt ötvö-
ződik s egyúttal nála ön-
állóvá formálódik a cseh 
gótika, a kínai és japán 
festészet hatása éppúgy, 
mint Breughel s az olasz 
renaissance számos stí-
luseleme. Első bábfilm-
jének, a népszokásokat 
megelevenítő A cseh esz-
tendö- nek (1947) népi 
muzsikus-figurái már 
korábban feltűntek, fest-
ményein, s a kézművesek 
és veteránok e korai ké-
piekben gyakorta szerep-
lő figurái egyaránt elő-
készítik az Ördögmalom. 
a Svejk (1954), a Szent-
ivánéji álom (1959), s a 
Kéz (1965) filmbeli figu-
ráinak ábrázolását. 

Az egyre mélyülő áb-
rázolásokban a Trnkára 
olyannyira jellegzetes 
gondolatkörök vissz-
hangzanak és teljesed-
nek ki. Humanizmusá-
val az emberi méltóságot 
és harmóniát fenyegető 

Svejk 



elgépiesedés, a személyi-
ség fölé növő techniciz-
mus, a háborúk, a mili-
tarizmus drillje ellen til-
takozik. E humanizmust 
gazdag érzelemvilág, a 
természetes, — gyakorta 
patriarchális — életfor-
ma igénye jellemzi: az 
egyszerű emberek és a 
kézműves munka meg-
becsülése, a művészet, a 
szabad alkotótevékeny-
ség pótolhatatlan érté-
keit dicsérik művei. 

A felszabadulás után 
egy ideig a rajzfilmstú-
diót vezeti, s egy új 
rajzfilm irányzat kezde-
ményezőjévé válik: a 
másfél évtizeden át mo-
nopolhelyzetű Disney-is-
kolával fordul szembe. 
Ez az irányzat jelentés-
tartalmában, témavá-
lasztásában már felnőtt-
közönséghez szóló, kép-
zőművészeti megformá-
lásában pedig a disney-i 
gyermeteg stílustól me-
rőben eltérő fejlődési 
szakaszt nyit meg. Az 
animációs film művésze-
tében döntő jelentőségű 

irányzat kezdeményező-
jeként általában az ame-
rikai, Bosustow vezette 
UPA-studiót tartják szá-
mon. Valójában azonban 
a Trikós Testvérek prá-
gai stúdiója, élén Trnká-
val, már az 1946-tól 
1949-ig terjedő szakasz-
ban, az UPA-studiót 
évekkel megelőzve vál-
lalta a kezdeményezés 
szerepét. 

Trnka sokoldalú mű-
vészi tapasztalatai most 
nagy segítséget nyújtot-
tak ehhez a fordulathoz: 
a szatirikus Ajándék-
ában s A rugós ember 
és az SS (1946) politikai 
szatírájában — melyben 
a nácizmus alatt szenve-
dő Prága életképét is ér-
zékelteti — napisajtó-
ban megjelent karika-
túráinak stílusát vállal-
ja. (Grafika- és fotó-
anyag időnként együtte-
sen jelenik meg e fil-
meken, s ez a megoldás 
a későbbiek során az 
animációs filmekben 
széles körben elterjedt-
té vált.) 

Első bábfilmje, A cseh 
esztendő, majd a Régi 
cseh mondák (1953) és a 
Bajajá (1950) a nemzeti 
tradícióhoz erősen kötő-
dő művész hazája szoká-
sainak, hagyományainak, 
folklórjának antológiái. 
Bábfigurái eleinte, csu-
pán a legáltalánosítot-
tabb típusok s a környe-
zetek egyéb elemeinél 
nem hordoznak jelentő-
sebb szerepet, de a ké-
sőbbiek során mindin-
kább egyenítetté és 
pszichológiailag árnyalt-
tá válnak. A fából, mű-
anyagból készült bábo-
kon természetszerűleg 
nem lehet minuciózus fi-
nomságú arcjátékot ér-
zékeltetni. Trnka ezért 
érzi ellentmondásosnak 
a bábok beszéltetését, s 
egy időn át tartózkodik 
is tőle. Ez a tény is köz-
rejátszik Trnkánál a ze-
nei és zörejhatások sze-
repének megnövekedé-
sében. A fény-árnyék 
hatásának is új szerepet 
szán: általuk a bábfigu-
rák arca kifejezővé, szin-

A császár csalogánya 
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te mozgékonnyá válik. 
Szemben a rajz síkteré-
re, mint Trnka maga 
mondja: „A bábok há-
romdimenziós teVe a 
fény- és mélységhatás 
használatát is animáci-
ós lehetőséggé teszi." 

Bábfilmjei általában 
visszafogott ritmusúak. a 
részleteknél szívesen el-
időzök, csúcsjeleneteik 
statikusak, de ez az ő 
esetében inkább szándé-
kolt, nem valamiféle 
művészi korlátot jelent, 
inkább szemléletét feje-
zi ki. A préri dala (1949) 
western-paródiája, vagy 
a Szenvedély című, ko-
runk eszeveszett hajsza-
kényszerét ábrázoló 
filmje bizonyítja, milyen 
dinamikákra képes, ha 
témája ezt szükségessé 
teszi. A visszafogottság 
okát inkább a képzőmű-
vész szemléletmódjában 
találjuk meg, amely a 
képet minden részletével 
együtt befejezettként 
akarja rögzíteni. Más-

részt pedig témáinak 
drámai vagy lírai meg-
fogalmazásai indokolják. 

Trnka műveiben a 
gazdag érzelmi telített-
ségű lírán kívül, jelent-
kezik a szatirikus hang-
vétel is. A legerőtelje-
sebben a Svejk-ben. De 
eközben veszedelmesen 
közel került az élőcse-
lekményes film imitáció-
jához s e veszélyzóna 
tudatában az ötvenes 
évek végétől újból 
igyekszik elszakadni a 
naturálistól. Humora 
rendkívül • okszínú: hol 
elnézően csipkelődő, 
megbocsátó, mint a 
Szentivánéji álom-ban, 
vagy A préri dalá-ban, 
hol keserű, szatirikus 
ízekkel telítődik. 

Mindig nosztalgikus 
vonásokat hordozó lírá-
ját pedig egyik legszebb 
filmje az Andersen-me-
séből készített A császár 
csalogánya (1948) fejezi 
ki. A kínai császári pa-
lota pompás, de az em-

beri szabadságot gro-
teszk ceremóniákkal 
béklyózott világát szem-
beállítja a kis csalogány 
természetes szabadságot 
sugárzó egyszerű életfor-
májával. A jelkép, ame-
lyet itt megelevenít, két-
ségtelenül Trnka legmé-
lyebb művészi meggyő-
ződését fejeri ki. A tex-
túrák, anyagok, tárgyak 
iránti vonzódása itt a 
mesekörnyezetet, csipke-
porcelánjaival, lakkozott 
famunkáival, gyöngy-
függönyeivel és fonott 
üvegeivel szubtilis vará-
zsúvá formálja. 

A szimbolikus-allego-
rikus láttatás, amely 
egész életművében oly 
jelentőssé vált, tovább-
ível legkiérleltebb mun-
kájáig, a bábfilm törté-
netének egyik legkiemel-
kedőbb művéig, a Kéz-
ig. E filmben a kis fa-
zekas-kézműves művész 
álmait, terveit rombolja 
le a képeken megeleve-
nített Kéz — mely a zá-
róképsorban „Heil!" üd-
vözlésre emelkedik, fél-
reérthetetlenül azonosul-
va a fasizmussal. Drá-
mái párharcuk vegén a 
Kéz kényszeríti a mind-
hiába menekülő művész-
kézművest a Kezet di-
csőítő emlékmű kifara-
gására, önmaga feladá-
sára. 

Trnka gazdag életmű-
ve most, a bábfilmes 
költő halála után is élő 
maradt, igazi hatás ta-
lán csak most kezdődik 
el az összkép kialakulá-
sával. 

FÁY MARIANN 
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